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PLANO E@D FREIXO 

Perguntas Frequentes 

 

(Esclarecimentos para alunos e 

encarregados de educação) 

 

1. O que é o Plano E@D Freixo? 

O Plano E@D Freixo é um documento onde estão 

descritos todos os procedimentos que o 

Agrupamento de Escolas de Freixo pretende 

desenvolver para proporcionar aos alunos a 

aprendizagem à distância em virtude da 

suspensão das atividades letivas presenciais 

provocadas pela pandemia de Covid 19.  

 

2. Enquanto Encarregado de Educação, a quem 

devo recorrer para obter informação 

adicional ou para esclarecimento de dúvidas? 

Preferencialmente, ao professor titular de 

turma/diretor de turma. Este contactará com a 

Equipa de Apoio Pedagógico e Psicopedagógico 

ou com a Equipa de Apoio Logística e 

Tecnológica, em função da situação. 

 

3. Como é efetuado o contacto entre a escola e 

os alunos e com os encarregados de 

educação? 

O contacto será sempre efetuado pela Educadora 

de Infância, Professor Titular de Turma ou Diretor 

de Turma. Esse contacto será efetuado da forma 

mais expedita possível, utilizando o Teams, o e-

mail do aluno ou do encarregado de educação, o 

telefone do aluno ou do encarregado de 

educação, ou pelo WhatsApp, 

dependendo das condições de acesso de cada 

um 

 

4. Como vai o aluno saber os trabalhos que tem 

de realizar neste semestre? 

É muito simples: 

Todas as semanas, às 2.ª feiras, o professor titular 

de turma/diretor de turma enviará por mail o 

Plano de Trabalho aos Alunos ou Encarregados 

de Educação. Este plano contem as atividades a 

desenvolver por disciplina, o prazo para concluir 

essa atividade e os recursos a utilizar. 

 

5. Que recursos/materiais deverá ou poderá 

utilizar o aluno para o desenvolvimento das 

tarefas? 

Todos os recursos serão indicados pelos 

professores. Poderá ser o manual escolar, fichas 

de atividades, pequenos vídeos, resumos, escola 

virtual, Khan Academy, #EstudaEmCasa e outros. 

Todos esses recursos serão dados a conhecer 

pelo diretor de turma aos alunos.  

 

6. Os professores vão dar aulas síncronas, ou 

seja, online? 

A aula síncrona poderá acontecer numa ou 

noutra disciplina, mas será de forma pontual; não 

será o modo de ensino privilegiado pelo 

Agrupamento. 

 

7. Como pode o aluno tirar dúvidas? 

Todos os professores vão ter um momento no 

horário da turma para tirar dúvidas e esclarecer 

qualquer situação relacionada com as tarefas. O 

professor estará sempre disponível 

“presencialmente” nessa hora. 
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Fora dessa hora, o aluno poderá sempre 

contactar o professor por outros meios: mail, 

teams ou outra plataforma autorizada pela 

escola.  

Uma vez que os professores estão muito atentos 

o aluno nunca ficará sem resposta.  

 

8. O meu educando tem dificuldades 

persistentes na realização das tarefas 

propostas, o que posso fazer? 

O Encarregado de Educação deve comunicar o 

sucedido ao professor titular de turma/diretor de 

turma. O mesmo analisará a situação com a 

Equipa de Apoio Pedagógico e Psicopedagógico, 

de modo a facultar uma resposta mais ajustada 

às necessidades do seu educando. 

 

9. Deverá o aluno ficar sentado a ver o 

programa #Estuda em Casa todos os dias? 

Não. Esse programa é um complemento para o 

estudo. O professor avisará o aluno com 

antecedência do dia e do módulo ao qual os 

alunos terão de assistir. Será mais um recurso que 

o professor poderá utilizar para desenvolver 

algum conteúdo ou atividade.  

 

10. E se o aluno não tiver recursos tecnológicos? 

O Plano E@D Freixo prevê essa situação. 

Existe uma equipa de apoio Tecnológico e 

Logístico que entregará todo o material 

necessário (são os Kits pedagógicos) para o aluno 

poder desenvolver as tarefas.  

Todos os professores têm conhecimento das 

condições e meios tecnológicos de cada aluno e 

terão sempre em conta esse fator, quer na 

solicitação das tarefas, quer no esclarecimento de 

dúvidas.  

11. O que é o Kit Pedagógico? 

O Kit Pedagógico é o conjunto de documentos, 

recursos e informações, que constituem o plano 

de trabalho semanal de cada turma.  

 

12. Quando é distribuído o Kit Pedagógico? 

Na segunda-feira de cada semana por uma 

equipa da escola responsável por isso. 

 

13. Quando é recolhido o Kit Pedagógico? 

Os alunos deverão cumprir as tarefas constantes 

no Kit Pedagógico até à segunda-feira da semana 

seguinte à data da receção, dia em que a equipa 

da escola vai novamente recolher os kits já 

concretizados e distribuir os da nova semana. 

 

14. O que é feito após a recolha do Kit 

Pedagógico? 

As tarefas são entregues aos professores das 

diferentes disciplinas, que farão a correção das 

atividades desenvolvidas pelos alunos. 

 

15. Os alunos podem contactar com os 

professores das diferentes disciplinas? 

Sim. Semanalmente, cada professor terá no 

mínimo um momento síncrono (online) para 

poder comunicar com os alunos e esclarecer as 

dúvidas relativas aos trabalhos propostos, ou 

tratar de outros assuntos de interesse. 

Poderão ainda comunicar com os professores 

através do Teams, mail, ou outra plataforma 

autorizada pela Escola.  
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16. A Educadora de Infância, o Professor Titular 

de Turma e o Diretor de Turma terão hora 

específica para poder comunicar com os 

alunos? 

Sim. Esse horário será comunicado aos alunos e 

respetivos encarregados de educação e terá em 

conta, sempre que possível, situações imprevistas. 

 

17. O meu educado frequenta o ensino 

articulado de música, deixa de ter estas 

disciplinas? 

Não. A Equipa Pedagógica da Academia 

Fernandes Fão continua com a sua atividade à 

distância, em articulação e atendendo ao plano 

de E@D Freixo. Em consonância com o nosso 

plano, analisará os recursos de cada aluno, em 

articulação com o Diretor de Turma. 

 

18. O meu educando participa num 

clube/projeto do Agrupamento e gostaria de 

continuar, será possível? 

Depende. A maioria dos clubes têm uma 

componente prática, logística e técnica específica. 

Os professores responsáveis pelos 

clubes/projetos facultarão uma resposta 

específica. 

 

19. O que devem fazer os encarregados de 

educação para garantir que a comunicação 

entre a escola e a família é eficaz? 

Os encarregados de educação deverão garantir, 

junto da Educadora de Infância, do Professor 

Titular de Turma ou do Diretor de Turma, que os 

contactos de telefone estão atualizados.  

Deverão também informar a Educadora de 

Infância, o Professor Titular de Turma ou o Diretor 

de Turma de alguma alteração que haja no que 

diz respeito às condições de 

trabalho existentes em casa, seja no caso da 

melhoria dessas mesmas condições, ou no caso 

de haver imprevistos que impossibilitam a 

implementação do trabalho inicialmente previsto 

(por exemplo: avaria no computador ou falha no 

acesso à Internet). 

 

20. Que outras responsabilidades devem ter os 

encarregados de educação? 

Os encarregados de educação deverão ter em 

conta que apesar de forma diferente, o ano letivo 

continua. Assim, deverão assegurar que: 

a) O contacto com a escola continua a ser 

estabelecido; 

b) Garantir a resposta às solicitações da 

Educadora de Infância, Professor Titular 

de Turma, Diretor de Turma no que diz 

respeito aos assuntos relevantes relativos 

à escola e percurso escolar dos alunos; 

c) Informar a escola de qualquer situação 

imprevista que possa ocorrer e que 

condicione não só o trabalho dos alunos, 

como o seu bem-estar. 

 

21. Apesar dos alunos não regressarem à escola, 

o ano letivo já terminou? 

Não. O que muda é apenas a forma de trabalho, 

que será feita à distância até ao final do ano letivo. 

 

22. De que forma serão avaliados os alunos no 

que resta do ano letivo? 

Os alunos serão avaliados de acordo com a 

qualidade do trabalho que desenvolverem até ao 

final do ano letivo, em cada uma das disciplinas. 

A avaliação final do 2.º semestre terá em conta 

todo o trabalho desenvolvido pelo aluno ao 

longo de todo o ano letivo. 
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23. Como será desenvolvido o trabalho com os 

alunos abrangidos por medidas previstas no 

DL 54/2018? 

Os alunos abrangidos por medidas universais, 

seletivas ou adicionais serão alvo de uma 

abordagem que terá em conta as suas 

necessidades específicas. A adaptação dos 

recursos será efetuada pela Equipa de Apoio 

Pedagógico e Psicopedagógico, que envolve os 

professores da Educação Especial, o Serviço de 

Psicologia e Orientação (SPO), a Equipa 

Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 

(EMAEI), bem como os professores do apoio 

educativo e outras estruturas de apoio nas suas 

diferentes vertentes. 

 

24. As provas de aferição dos 2.º, 5.º e 8.º anos 

irão realizar-se? 

Não. As provas de aferição foram canceladas. 

 

25. As provas finais do 9.º ano irão realizar-se? 

Não. As provas finais do 9.º ano forma 

canceladas. 

 

26. Como será feita a avaliação das disciplinas de 

português e matemática no 9.º ano, agora 

que as provas finais foram canceladas? 

A nota final dos alunos do 9.º ano nas disciplinas 

de português e matemática será a da avaliação 

interna, isto é, a nota final definida pelo conselho 

de turma. 

27. Quando termina o ano letivo? 

Tendo em conta a situação atual, o ano letivo 

terminará para todos os ciclos do ensino básico 

no dia 26 de junho de 2020. 

 

28. O meu educando está no 9º ano e está ainda 

indeciso relativamente à escolha do curso de 

nível secundário? 

Estão a ser desenvolvidas atividades de 

exploração vocacional com os alunos do 9º ano e 

serão facultadas informações sobre os percursos 

de nível secundário, a nível local e regional, pela 

Psicóloga do Agrupamento. Para os alunos que 

não têm acesso à internet ou computador serão 

facultados os recursos, à semelhança do Kit 

pedagógico. Em caso de dúvida em termos de 

procedimentos, deverá contactar o Diretor de 

Turma do 9.ºano ou a Psicóloga do 

Agrupamento. 

 

29. Estou ou conheço uma situação de risco 

(emocional, violência, social e/ou económica), 

não sei a quem devo recorrer? 

Preferencialmente, deve comunicar ao educador 

de infância/professor titular de turma/diretor de 

turma, que articulará com a Psicóloga do 

Agrupamento. Mas se não se sentir à vontade ou 

pretender preservar a confidencialidade poderá 

comunicar com a Psicóloga do Agrupamento 

(sandrina.machado@aefreixo.pt) que analisará 

cada situação individual e, se necessário, 

articulará com as entidades externas. Há sempre 

solução! 

 

 


