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 Caros Encarregados de Educação 

A elaboração deste horário teve em conta o facto de as famílias poderem ter, em simultâneo, 

pais em teletrabalho, vários filhos em diferentes anos de escolaridade, ou a ausência de recursos 

digitais ideais. 

Assim, estão programados momentos síncronos (em que podem estar ao mesmo tempo 

professor e alunos), o que não significa necessariamente vídeo, mas sim a disponibilidade do 

professor da disciplina àquela hora no meio digital escolhido, através de fóruns, mail, WhatsApp, 

etc.. Programados também momentos assíncronos, isto é, momentos de trabalho autónomo, em 

que os alunos não estão em simultâneo com o professor. 

O horário de trabalho, de acordo com o ciclo, procura estar coordenado com a transmissão 

televisiva do #EstudoEmCasa, para orientação dos alunos no seu estudo semanal, sendo que as 

tarefas atribuídas poderão ser exequíveis, idealmente de modo autónomo, no período de uma 

semana. 

Durante o 3.º período letivo, a RTP Memória cede emissão a conteúdos pedagógicos 

temáticos, lecionados por professores, para alunos do ensino básico, organizados para diferentes 

anos de escolaridade, uma ferramenta importante para complementar o trabalho dos professores 

com os seus alunos. Estes conteúdos pedagógicos temáticos contemplam matérias que fazem parte 

das aprendizagens essenciais do ensino básico, abrangendo matérias de uma ou mais disciplinas do 

currículo, as quais servirão de complemento ao trabalho dos professores com os seus alunos. 

Na segunda-feira, dia 20 de abril, arrancam as emissões do #EstudoEmCasa, que decorrerão 

até dia ao final do ano letivo, de segunda a sexta-feira. 

O #EstudoEmCasa vai, deste modo, ser transmitido nos seguintes canais: 

TDT – posição 7 

MEO – posição 100 

NOS – posição 18 

Vodafone – posição 17 

Nowo – posição 13 

RTP Play – www.rtp.pt/estudoemcasa 

Numa tentativa de contemplar o maior número de variáveis possível, com a flexibilidade que 

permita proporcionar aos alunos, mesmo à distância, o acompanhamento e a presença dos seus 

professores, adaptando o horário semanal à nova realidade, apresentam-se assim os horários da 

emissão televisiva e aquele em que os professores se disponibilizarão, no seu momento síncrono, 

aos seus alunos.  



 

2 

NA CRECHE E PRÉ-ESCOLAR  

 
No início de cada semana, as Educadoras facultarão aos Encarregados de Educação, propostas de 

trabalho de caráter lúdico, tendo em vista o desenvolvimento psicomotor das crianças. Estas atividades 

deverão, sempre que possível, ser acompanhadas e supervisionadas pelos Encarregados de Educação, 

de acordo com a dinâmica de cada Família. 

 

NO 1.º CICLO  

 

Serão realizadas atividades e tarefas que explorem os manuais e livros de atividades, contemplando 

momentos de videoconferência, ou de contacto telefónico ou outros, de forma a manter a 

comunicação no ensino à distância. 

 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

14:00 – 14:45 Português Estudo do Meio Português Português* Matemática 

15:00 – 15:45 Inglês EA – Música Matemática EA – Expressão Plástica Educação Física 

* Apoio Pedagógico/Apoio PLNM 
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Este plano de trabalho tem como objetivos: 
 

− Manter o apoio e o acompanhamento a todos os alunos que dele necessitem; 

− Continuar a estreita comunicação com os pais e encarregados de educação na partilha 

de informação e estratégias para a superação das dificuldades; 

− Promover o gosto pela aprendizagem, mantendo a maior proximidade possível com os 

nossos alunos; 

− Promover uma avaliação essencialmente formativa sendo, por isso, o feedback ao 

aluno fundamental. 

 

Para desenvolver este modelo teremos de nos fazer valer de algumas ferramentas digitais, 
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sendo os principais recursos a utilizar: 

− Moodle – plataforma de partilha à qual todos os nossos alunos têm acesso; 

− Skype – ferramenta de videoconferência; 

− Escola Virtual – plataforma de partilha de materiais interativos; 

− Aula Digital – plataforma de partilha de materiais interativos; 

− Email, essencial para aqueles alunos que terão menor tempo de acesso recursos 

tecnológicos para a partilha de tarefas; 

− Manuais, cadernos diários, diário de bordo, portefólio, etc… 

Por fim, realçamos que as sugestões das famílias (via Professor Titular) serão sempre acolhidas 

para que possamos melhorar este processo ao longo do tempo. 

O Conselho Executivo 


