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Introdução
Considerando o Estado de Emergência, decretado por Sua Excelência o
Senhor Presidente da República, que determinou o encerramento das escolas, em
virtude da pandemia provocada pelo coronavírus – COVID- 19, este documento
apresenta o plano para o Ensino à Distância para o final do Segundo Semestre do ano
letivo 2019/2020, da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz. Neste contexto, todos
os alunos da nossa Escola irão dar continuidade ao Segundo Semestre, sem atividades
presenciais, a partir do dia 20 de abril de 2020.

Objetivos do Plano
•

Garantir a continuidade do processo de ensino e de aprendizagem dos nossos
alunos.

•

Continuar a prestar apoio educativo especial aos alunos que necessitam de
medidas adicionais no processo de ensino e de aprendizagem.

•

Envolver os alunos, os professores e fomentar a cooperação com os
encarregados de educação no plano de educação à distância.

•

Assegurar a concretização das metas e dos objetivos do Projeto Educativo da
Escola Básica e Secundária de Santa Cruz.

Equipas de apoio e Funções Específicas
•

Conselho Executivo
- Elaborar, acompanhar e monitorizar o Plano de Ensino à Distância em estreita
colaboração com os demais elementos das restantes equipas;
- Estabelecer uma comunicação estreita com toda a comunidade educativa.

•

Coordenadores de Ciclo, Cursos Profissionais, Cursos CEF e EFA e Delegados
de Disciplina
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- Coordenar a logística do processo de Ensino à Distância e da avaliação dos
alunos no final do segundo semestre;
•

Diretor de Turma/Diretor de Curso
- Liderar o conselho de turma de forma a garantir a equidade e equilíbrio no
trabalho pedagógico com os alunos;
- Organizar e estabelecer um horário, de modo a que cada docente tenha entre
um a três tempos semanais, no máximo, para trabalho com os alunos, com a
duração de 30 minutos na plataforma Microsoft Teams;
- Comunicar com os alunos e respetivos encarregados de educação de forma a
acompanhar o processo de Ensino à Distância;
- Estabelecer um contacto regular com os alunos e os respetivos encarregados de
educação.

•

Coordenador de TIC e Docentes de Informática
- Apoiar o conselho executivo e os docentes no domínio da utilização das
plataformas digitais.

•

Técnica de Informática
- Apoiar diretamente os professores e alunos nos procedimentos técnicos
associados às plataformas digitais.

•

Psicólogo Escolar
- Apoiar os alunos e respetivas famílias na gestão desta situação de isolamento
social.

Modelo de Ensino: orientações
•

Utilizar plataformas digitais, preferencialmente o Microsoft Teams, ou outras
que considere úteis;
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Recorrer a todos os meios digitais ao seu alcance para facilitar o processo de
aprendizagem dos alunos (email, WhatsApp, telefone, etc.);
•

Adaptar a carga horária semanal da disciplina;

•

Definir o horário semanal preferencialmente de acordo com as aulas
disponíveis na “Telescola-Estudo em Casa” e de “Telensino-Estudar com
Autonomia”; Os conteúdos pedagógicos da RTP Madeira estarão disponíveis
através do link: https://aia.madeira.gov.pt/

•

Definir os contactos síncronos e assíncronos com os alunos;

•

Os contactos assíncronos podem ser realizados por dois professores em
simultâneo, assegurando assim a interdisciplinaridade;

•

As dúvidas poderão ser colocadas aos respetivos Diretores de Turma ou
através do endereço eletrónico: ebsscruz@edu.madeira.gov.pt

•

Todas as informações relevantes serão colocadas na página da escola.

Monitorização
O plano de Ensino à Distância será acompanhado e monitorizado pelas equipas
de apoio de forma a verificar o grau de eficácia do trabalho realizado, identificando
situações a melhorar a curto prazo neste documento. Este plano poderá ser ajustado
e alterado em função das necessidades, dos resultados e dos constrangimentos
decorrentes da sua implementação.

Santa Cruz, 17 de abril de 2020
O Presidente do Conselho Executivo
Rui Herculano Lobo Freitas
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