PLANO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (E@D)
PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA VIRIATO

1. ORIENTAÇÕES APLICÁVEIS A TODOS OS ALUNOS
1.1. O 3.º período começa a 14 de abril, sem atividades presenciais, continuando em
vigor a modalidade de ensino a distância, tal como nas últimas duas semanas do
segundo período.
1.2. Haverá avaliação do 3.º período, pelo que a todos os alunos será atribuída uma nota
no final do ano.
1.3. O horário de cada turma será, sempre que possível, mantido, incluindo as aulas de
apoio aos alunos e o funcionamento dos turnos nas disciplinas para as quais o mesmo
está previsto.
1.4. Os professores vão interagir com os alunos das suas turmas das seguintes formas:
- através do sistema de videoconferência por plataforma Zoom (aulas síncronas);
- através de correio eletrónico e de WhatsApp (aulas assíncronas)
(poderá haver outros canais de comunicação a serem articulados entre o professor e os
alunos).
1.5. O encarregado de educação deve informar o diretor de turma sempre que surjam
dificuldades em termos da falta de equipamento (computador) e/ou ligação à internet
e sempre que exista sobreposição das aulas síncronas com o teletrabalho dos outros
membros do agregado familiar.
1.6. As psicólogas escolares e as técnicas de serviço social vão continuar o apoio aos
alunos, aos encarregados de educação e às famílias, no âmbito dos seus domínios de
intervenção. Este apoio será feito pelos meios não presenciais (videoconferência,
telefone e/ou e-mail).
E-mail das Psicólogas da Escola: apaulamercier@esviriato.pt; carolinaclara@esviriato.pt
E-mail das Técnicas de Serviço Social soniamadeira@esviriato.pt; anarolao@esviriato.pt
1.7. A equipa da Biblioteca Escolar disponibilizará um conjunto de serviços em linha,
capazes de apoiar as atividades letivas e manter a sua ação no domínio do apoio à
leitura, às literacias e às atividades de caráter livre, em articulação com a direção, os
docentes e as famílias (https://beviriato.blogspot.com/). Facultará um atendimento diário
através do endereço de correio eletrónico: biblioesviriato@gmail.com
1.8. Primeira semana de aulas do 3º período (14 a 17 de abril)
O horário da turma deve ser cumprido. Os professores vão entrar em contacto com os
alunos através de correio eletrónico, da mesma forma como ocorreu o final do 2º
período (ainda não haverá videoconferência).
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1.9. Sobre as restantes semanas de aulas até ao final do ano letivo
No final de cada semana, o diretor de turma enviará, para o correio eletrónico da
turma, o plano de trabalho para a semana seguinte. Este plano informa sobre o horário
das aulas que decorrerão por videoconferência (aulas síncronas) bem como sobre outras
tarefas que o aluno irá realizar (os professores de cada uma das disciplinas darão
esclarecimentos mais detalhadas aos alunos sobre cada uma das tarefas).
1.10. O professor de cada disciplina registará as presenças dos alunos, comunicando ao
diretor de turma os alunos que não estiveram presentes nas aulas por videoconferência
ou que não realizaram as tarefas.
1.11. Aconselhamos a
(http://www.esviriato.pt/).
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2. ORIENTAÇÕES PARA OS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO
2.1. As aulas terão lugar em regime não-presencial, ou à distância, até ao final do ano
letivo.
2.2. Foi criado um conjunto suplementar de recursos educativos, para o Ensino Básico,
transmitidos, a partir do dia 20 de abril, através do canal RTP Memória.
O #EstudoEmCasa, nome atribuído a este conjunto de conteúdos pedagógicos
temáticos, constitui um complemento e um recurso dirigido, principalmente, a alunos
que não tenham conectividade mas não substitui, de forma nenhuma, a interação
(síncrona e assíncrona) com o professor.
Uma vez que já se conhece o horário das sessões televisivas (enviamos, em anexo, um
documento onde constam os princípios orientadores e a grelha), os alunos devem
acompanhar essas emissões. Para isso, salvo indicação posterior, as aulas síncronas não
serão coincidentes com os blocos programáticos destinados aos alunos dos 7º ao 9º
anos.
2.3. Não serão realizadas as provas de aferição, nem os exames do 9.º ano de
escolaridade.
3. ORIENTAÇÕES PARA OS ALUNOS DO ENSINO SECUNDÁRIO
3.1. No 10.º ano, as aulas decorrerão em regime não presencial até ao final do ano letivo.
3.2. Por decisão do governo, poderão ser retomadas as aulas presenciais do 11.º e 12.º
anos, em maio.
3.3. No caso de as aulas presenciais serem retomadas nos 11.º e 12.º anos:


só haverá aulas presenciais das 22 disciplinas cujas provas finais são necessárias
para o acesso ao ensino superior; nas outras disciplinas o ensino continuará a ser
feito à distância;
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a não participação dos alunos em atividades presenciais por opção manifesta do
encarregado de educação não constitui falta injustificada;
a escola vai estar preparada e seguirá as normas de higienização e
distanciamento social em vigor nesse momento.

3.4. Relativamente à Prova de Aptidão Profissional e à Formação em Contexto de
Trabalho dos Cursos Profissionais, serão definidos procedimentos em breve.
3.5. Sobre os exames do Ensino Secundário:





serão realizados exames das 22 disciplinas cujas provas finais são necessárias
para o acesso ao ensino superior;
Cada aluno só realiza os exames de que necessita para acesso ao ensino superior.
Assim, a nota do exame só releva para este efeito, não contando para a avaliação
das disciplinas do ensino secundário;
Novo calendário de exames, após a conclusão das aulas a 26 de junho: a 1.ª fase
realiza-se entre 6 e 23 de julho; a 2.ª fase realiza-se de 1 a 7 de setembro;
As provas são ajustadas à possibilidade de escolha pelos alunos de itens/grupos
em opção.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O plano de E@D para a Escola Secundária Viriato pode ter que ser reajustado a qualquer
momento de acordo com indicações superiores ou com a análise de situações não
previstas ou que não estejam a funcionar adequadamente. A sua implementação
assume-se, pois, como um processo dinâmico e de melhoria constante.
Contactos da escola:
Telefone - 232 418330
Correio eletrónico
Direção: esviriato@mail.telepac.pt
Serviços Administrativos: secretaria.esev@mail.telepac.pt
Associação de Pais e Encarregados de Educação: apeeviriato@esviriato.pt
Viseu, 13 de abril de 2020
O Diretor
Pedro Miguel da Costa Ribeiro
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