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APOIOS A DISTÂNCIA - A@D 2020-2021 

Com base na Resolução do Conselho de Ministros nº 53/2020 e nas Orientações para a 

Recuperação das Aprendizagens ao longo do ano letivo de 2020/2021, atendendo à situação 

provocada pela pandemia da doença COVID-19 e aos vários cenários possíveis da sua 

evolução ao longo do ano, a ESC apresenta um quadro de intervenções de modo a garantir 

uma progressiva estabilização educativa e social, sem descurar a vertente da saúde pública. 

A implementação destas medidas pretende o reforço dos mecanismos de promoção da 

igualdade e equidade, concebendo respostas escolares específicas que mitiguem as 

desigualdades, com vista a que todos os alunos alcancem as competências previstas no Perfil 

dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 O plano de apoios a distância (A@D) 2020-2021 da Escola Secundária de Camões inclui: 

I. Apoios disciplinares específicos às turmas; 

II. Apoios disciplinares no Aprender +; 

III. Apoio tutorial específico; 

IV. Programa de mentoria; 

V. Apoios temporários ou prolongados a alunos que, por razões de saúde, estejam 

impedidos de frequentar as aulas presenciais. 

I. Apoios disciplinares específicos às turmas 

O professor com horas disponibilizadas para apoios disciplinares específicos deve: 

1. Agendar a hora do apoio disciplinar específico com a(s) turma(s); 

2. Criar um canal dentro da equipa da sua disciplina na plataforma Microsoft Teams, com 

o nome «apoio específico» e agendar nesse canal uma sessão síncrona para poder 

realizar videoconferências com os alunos, sempre que se justifique.  

3. Interagir com os alunos da turma na hora agendada, na plataforma Microsoft Teams, 

por videoconferência, quando necessário. As sessões síncronas podem ser 

substituídas, parcial ou totalmente, pela realização de planos de trabalho propostos e 

acompanhados pelo professor em modo assíncrono, devendo ser escolhidas as 

estratégias que melhor apoiam a aprendizagem e otimizam o trabalho do professor. 

 

II.  Apoios disciplinares no Aprender  + 

O projeto Aprender + tem as seguintes valências: 

 Apoio individual aos alunos sinalizados em conselho de turma e não contemplados 

com o apoio à turma ou com necessidade de um acompanhamento individualizado; 

 Frequência voluntária, para esclarecimento de dúvidas, sugestões para elaboração de 

trabalhos e organização do estudo. 
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  Competências da coordenação do Aprender +: 

1. Criar uma equipa Aprender+ por disciplina, e um canal próprio para cada professor 
onde é agendada a sessão síncrona para apoio aos alunos. 

2. Agendar uma reunião para esclarecer o funcionamento destas equipas e canais; 

3. Gerar um código de acesso para cada uma das equipas; 

4. Elaborar um calendário com as horas de apoio, respetiva sessão síncrona e código de 

acesso; 

5. Divulgar o calendário e os códigos de acesso aos alunos através dos diretores de 

turma, da página da escola, da afixação na vitrina contígua ao espaço Aprender + (sala 

15); 

6. Inscrever os alunos propostos/ sinalizados pelo conselho de turma. 

 O professor com horas de apoios disciplinares no  Aprender + deve:  

1. Entrar na equipa Aprender + da disciplina que leciona criada na plataforma Microsoft 

Teams; 

2. Dentro do seu canal,  confirmar a hora do apoio agendada e respetiva sessão síncrona; 

3. Interagir com os alunos na hora agendada, na plataforma Microsoft Teams, por 

videoconferência, quando necessário. As sessões síncronas podem ser substituídas, 

parcial ou totalmente, pela realização de planos de trabalho propostos e 

acompanhados pelo professor em modo assíncrono, devendo ser escolhidas as 

estratégias que melhor apoiam a aprendizagem e otimizam o trabalho do professor. 

III. Apoio tutorial específico  

 O apoio tutorial específico visa, através de um acompanhamento próximo do aluno, 

promover a utilização de processos de autorregulação face às aprendizagens escolares, 

procurando melhorar o seu desempenho e competências pessoais, ou seja, fomentar o 

controlo de comportamentos, de forma intencional e consciente, no decorrer de situações de 

aprendizagem. Tendo em conta o impacto da pandemia na suspensão das atividades letivas, 

são excecionalmente abrangidos pelo apoio tutorial específico os alunos que não transitaram 

em 2019 / 2020.  

 O acompanhamento dos alunos realizado pelo professor tutor deverá ser desenvolvido em 

estreita ligação com o respetivo conselho de turma, o aluno e a família. Na planificação, 

execução e avaliação do apoio tutorial específico, deve o professor tutor integrar as 

atividades desenvolvidas pelos alunos igualmente abrangidos pelo programa de mentoria, 

como mentorandos.  

O professor tutor deve motivar os alunos e proporcionar-lhes um ambiente seguro, de 

empatia e de suporte afetivo na identificação dos problemas e na procura de soluções. É 

importante que, em simultâneo, seja exigente no cumprimento dos objetivos tutoriais. 
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 Áreas de competências a incluir no plano tutorial específico 

Na construção do plano tutorial as atividades deverão ser organizadas de forma a promover 

no aluno competências de:  

 Autorregulação; 

 Estruturação do ambiente de aprendizagem (planeamento, organização e 

transformação); 

 Registo / monitorização e avaliação; 

 Identificação e promoção de vivências interpessoais /grupais positivas.  

Competências do professor tutor: 

 Reunir, nas horas atribuídas, com o/s aluno/s que acompanha; 

 Acompanhar e apoiar o processo educativo de cada aluno do grupo tutorial; 

 Facilitar a integração do/s aluno/s na turma e na escola; 

 Apoiar o/s aluno/s no processo de aprendizagem, nomeadamente na criação de 

hábitos de estudo e de rotinas de trabalho; 

 Proporcionar ao/s aluno/s uma orientação educativa adequada a nível pessoal, 

escolar e profissional, de acordo com as aptidões, necessidades e interesses que 

manifeste/m; 

 Promover um ambiente de aprendizagem que permita o desenvolvimento de 

competências pessoais e sociais; 

 Envolver a família no processo educativo do/s aluno/s; 

 Reunir com os docentes do conselho de turma para analisar as dificuldades e os planos 

de trabalho do/s aluno/s. (Estas reuniões poderão ser feitas informalmente através da 

plataforma Microsoft Teams nas equipas dos conselhos de turma, nas quais os tutores 

devem ser incluídos). 

 O professor tutor deve: 

1.  Agendar uma hora por semana, por tutorando, no horário; 

2. Criar uma equipa para cada tutorando, na plataforma Microsoft Teams para 

concretizar o apoio tutorial; 

3. Interagir com o tutorando na hora agendada; 

4. Informar o diretor de turma dos resultados alcançados, através do relatório trimestral 

de apoio tutorial (anexo 1); 

5. Participar em reuniões de conselhos de turma (A inclusão do tutor na equipa do 

conselho de turma facilita a troca de impressões e poderá dispensá-lo de participar 

nas reuniões formais, sempre a a sua presença não seja imprescindível); 

6. Elaborar o relatório do apoio tutorial no final de cada período e entregá-lo na equipa 

Tutores e na equipa do conselho de turma do/s aluno/s que acompanha.  
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  O coordenador do plano A@D deve: 

1. Criar uma equipa Tutores  no Microsoft Teams que inclua todos os tutores, de forma 

a centralizar informações, documentos, legislação, propostas de formação e  onde os 

tutores possam esclarecer dúvidas, trocar experiências, materiais e boas-práticas. 

O papel do Psicólogo Escolar: 

 Prestar suporte técnico e metodológico ao programa; 

 Participação na monitorização e avaliação; 

 Colaborar na articulação com família e com as instâncias da comunidade; 

 Prestar apoio psicopedagógico a alunos; 

 Colaborar na formação. 

 Objetivos do apoio tutorial específico: 

 Construir, com os alunos e com outros agentes educativos, um plano tutorial 

específico;  

 Orientar os alunos na construção o seu pojeto de vida escolar (aconselhamento e 

orientação no estudo e nas tarefas escolares); 

 Desenvolver medidas de apoio aos alunos, designadamente de adaptação, integração 

e inclusão na turma e na escola;  

 Orientar os alunos no desenvolvimento de comportamentos de autonomia face às 

aprendizagens e à sua vida, através da promoção de competências de autorregulação; 

 Promover a articulação das atividades escolares dos alunos com outras atividades 

formativas, apoiando e orientando as suas escolhas; 

 Apoiar a transição para o ano ou ciclo de ensino seguinte, ajudando os alunos a 

gerirem o seu percurso escolar; 

 Promover nos alunos tomada de decisões informadas; 

 Articular a sua atividade com os restantes professores das disciplinas, a família, os 

serviços especializados de apoio educativo, designadamente os serviços de psicologia, 

e com outras estruturas de orientação educativa; 

 Facilitar e promover relações interpessoais, com base no respeito pelas ideias e pelas 

pessoas; 

 Promover nos alunos competências como a resiliência e a persistência, de forma a 

saberem lidar com os insucessos; 

 Monitorizar e avaliar os progressos e necessidades dos alunos, bem como o grau de 

cumprimento dos planos tutoriais; 

 Promover a autoavaliação e a reflexão crítica dos alunos face ao plano de objetivos 

tutoriais. 
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Exemplos de atividades 

 Ensinar a planear: pedir aos alunos que identifiquem diferentes formas de planear 

(estratégias gerais) e, depois, como abordar uma determinada tarefa (estratégias 

específicas); 

 Ensinar a monitorizar: pedir aos alunos que identifiquem onde podem errar na tarefa 

e que definam os passos para a cumprirem com sucesso; 

 Ensinar a avaliar: pedir aos alunos que expliquem como poderiam melhorar a sua 

abordagem à tarefa se tivessem de a repetir. 

  Avaliação do plano de apoio tutorial 

A monitorização e avaliação do trabalho realizado no âmbito das tutorias previstas na 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020 é efetuada pelo conselho pedagógico, 

devendo, para esse efeito, cada professor tutor proceder à entrega de um relatório 

trimestral sobre as atividades desenvolvidas e os resultados alcançados.  

IV. Programa de mentoria  

 

A mentoria entre pares visa promover as competências de relacionamento pessoal, 

interpessoal e académico, procurando que os alunos adeqúem os seus comportamentos em 

contexto de cooperação, partilha e colaboração e que sejam capazes de interagir com 

tolerância, empatia e responsabilidade, tal como preceituado no Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória. 

Os mentores serão acompanhados pela EMAEI com o objetivo de promover conhecimentos 

e competências para o desenvolvimento de uma relação adequada com os mentorandos, 

definir regras de funcionamento, clarificar deveres, papéis e questões éticas. Para o efeito, 

será realizada uma reunião por período. 

A participação como aluno mentor é registada no certificado do aluno, podendo ser 

valorizada na sua classificação e / ou ser-lhe atribuído um Diploma com Menção de Cidadania. 

1. Início do programa: outubro de 2020 

2. Fim do programa: julho 2021 

3. Coordenador do programa de mentoria: coordenador dos diretores de turma 

4. Competências do coordenador do programa de mentoria: 

 Fazer a divulgação do programa junto da comunidade escolar (apenas junto das 

turmas de 11º ano, numa primeira fase de teste); 

 Recolher as inscrições dos alunos voluntários; 

 Efetuar a seleção dos mentores e dos mentorandos; 

 Promover a formação dos mentores; 

 Proceder à planificação das atividades a desenvolver, bem como o acompanhamento 

da sua execução; 
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 Apoiar o aluno mentor no desenvolvimento das suas atividades, nomeadamente na 

criação de hábitos de estudo e de rotinas de trabalho; 

 Promover a interligação com os diretores de turma e com o professor tutor, quando 

aplicável, informando-os das atividades desenvolvidas pelos alunos no âmbito do 

programa; 

 Promover um ambiente favorável ao desenvolvimento de competências pessoais e 

sociais dos mentorandos; 

 Envolver a família do aluno na planificação e desenvolvimento do programa. 

5. Tempo mínimo de interação entre mentor e mentorando: 1 hora por semana (deve ser 

elaborado um calendário semanal prevendo momentos de interações formais e 

informais) 

6. Perfil do aluno mentor: organizado, comunicativo, flexível, paciente e perseverante. Deve 

manifestar motivação e interesse em participar no programa, através do preenchimento 

de um breve questionário (anexo 2) 

7. Critérios para seleção dos mentores: voluntariado, disponibilidade temporal e 

corresponder ao perfil atrás definido  

8. Critérios para seleção dos mentorandos: voluntariado, manifestado através do 

preenchimento de um breve  questionário em que os alunos declaram que desejam ser 

acompanhados por um colega e em que modalidade (resolução de problemas ou 

sinergística) e explicam brevemente porquê (anexo 2) 

9. Objetivos do programa de mentoria: 

 Promover o sucesso escolar; 

 Promover a interação social; 

 Ajudar na organização das tarefas e do tempo; 

 Refletir sobre o percurso académico e de vida, em geral. 

10. Atividades a desenvolver:  

 Responder a dúvidas; 

 Estudar em conjunto; 

 Rever trabalhos de casa; 

 Acompanhar o desenvolvimento das tarefas; 

 Indicar atividades para participar na vida escolar; 

 Organizar atividades no grupo de pares. 

11. Resultados esperados: Aumentar o sucesso escolar, a integração escolar e a interação 

social. 
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V - Apoios temporários ou prolongados a alunos que, por razões de saúde, estejam 

impedidos de frequentar as aulas presenciais. 

Turmas em quarentena (2 semanas): 

1. Numa das aulas do seu horário semanal, previamente escolhida e comunicada aos 

alunos, o professor deve realizar uma sessão síncrona para organizar o trabalho e 

esclarecer dúvidas. Dependendo do horário do professor, esta sessão poderá ser 

realizada a partir de casa. Se tiver de ser na escola, o professor pode requisitar um 

tablet na BE, dirigir-se à sala onde estaria a dar aula à turma e ligar-se através da 

plataforma Microsoft Teams; 

2. Deve sumariar todas as aulas no Inovar; 

3. Os professores com apoios disciplinares específicos ou no Aprender + devem utilizar 

estes espaços para reforçar o trabalho com as turmas. 

Alunos em isolamento profilático (2 semanas): 

1. O professor deve partilhar materiais didáticos/propostas de atividades na plataforma 

Microsoft Teams, esclarecer dúvidas e acompanhar a realização das atividades 

propostas;  

2. No sumário, deve assinalar o número dos alunos em isolamento e a indicação de 

materiais/atividades disponibilizados; 

3. Os alunos devem ainda ser orientados para a frequência do espaço Aprender + e dos 

apoios disciplinares específicos (caso a turma tenha este tipo de apoio atribuído). 

Alunos de grupos de risco (ausência prolongada) 

1. Os professores devem partilhar materiais didáticos/propostas de atividades na 

plataforma Microsoft Teams, esclarecer dúvidas e acompanhar a realização das 

atividades propostas; 

2. No sumário, devem assinalar o número dos alunos ausentes e a indicação de 

materiais/atividades disponibilizados; 

3. Os alunos devem ainda ser orientados para a frequência do espaço Aprender + e dos 

apoios disciplinares específicos (caso a turma tenha este tipo de apoio atribuído); 

4. Nas disciplinas sujeitas a exame nacional, deverão ser destacados professores para 

acompanhar estes alunos durante todo o ano. Este acompanhamento será feito 

através da plataforma Microsoft Teams. 
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Anexo 1 - relatório de apoio tutorial 

Relatório | Apoio Tutorial 

(a entregar no final de cada período) 

Data: __________________________ 

Professor tutor   

Grupo de recrutamento   

Tutorando  Nome ______________________________Ano/ turma _________ 

Atividades 

desenvolvidas: 

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados alcançados: 

a. Assiduidade e 

participação do 

tutorando nas sessões 

b. Objetivos alcançados 

c. Feedback do aluno 

d.  Feedback do 

conselho de turma 

e. Feedback do mentor 

(caso exista) 

 

Propostas/sugestões 

(para o ano letivo 

seguinte)* 

 

 

 *  tópico a incluir apenas no relatório do 3º período 
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Anexo 2 - questionário para identificação dos voluntários 

 

PROGRAMA DE MENTORIA ESCOLA SECUNDÁRIA DE CAMÕES 20/21 

Nome: ________________________________________________nº ______turma _____ 

Declaro que, depois de ter tomado conhecimento do Programa de Mentoria da Escola Secundária de 

Camões 20-21 e de ter informado o meu encarregado de educação das condições do mesmo, gostaria 

de fazer parte deste programa enquanto: 

Mentor (assinalar X)   Mentorando (assinalar X)   

pelas seguintes razões: 
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  

pelas seguintes razões: 
  
  
  
  
  
  

Competências fortes: (curriculares ou outras): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competências a melhorar: (curriculares ou 
outras) 
 
 
 
 
 
 

Disponibilidade semanal (mínimo 1 hora): 
  
 
  

Disponibilidade semanal (mínimo 1 hora): 

Caso venha a participar no programa, gostaria 
de apoiar um aluno (assinalar com X) 
 
____ da minha turma. 
____ de outra turma. 
 

Caso venha a participar no programa, gostaria de 
ser apoiado por um aluno (assinalar com X) 
 
____ da minha turma. 
____ de outra turma. 
 

 

 


