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Plano de E@D Camões 

De acordo com as orientações do Primeiro Ministro apresentadas a 9 de abril na Comunicação Social, a 

escola vê-se confrontada com a necessidade de (re)organizar as atividades previstas para o 3.º período.  

Neste sentido, informa-se que o Ensino a Distância (E@D) terá início na próxima 4ª feira, dia 15 de abril, 

de acordo com os horários aqui divulgados (sessões síncronas). A plataforma para ensino a distância nos 

cursos científico-humanísticos e profissionais é a Teams, uma vez que cumpre com requisitos de 

segurança adequados à salvaguarda da confidencialidade dos dados pessoais uma vez que os alunos 

utilizam e-mails institucionais criados pela E.S. Camões. Por outro lado, a plataforma Teams reúne 

funcionalidades que garantem a melhor resposta às necessidades da comunidade educativa. Ainda assim, 

recomenda-se cuidado na preservação da privacidade dos alunos durante estas sessões, nomeadamente 

na escolha do ângulo da câmara e, sugere-se, se possível, a utilização da modalidade “desfocar fundo” 

durante sessões de videoconferência.  

Os diretores de turma enviaram para os alunos os respetivos nomes de utilizador (email institucional) e 

as palavras-passe temporárias, devendo estas últimas ser alteradas pelos próprios alunos. Foram também 

disponibilizados materiais de ajuda para acesso à plataforma Teams.  

Os professores já criaram as respetivas salas virtuais (equipas) no Teams, de modo a simplificar a entrada 

dos alunos nas mesmas, a qual só deve ser feita depois do professor dar início à sessão. Caso surjam 

questões, o diretor de turma continuará a ser o contacto privilegiado, através de email ou do telefone da 

escola, em horário a comunicar. 

Neste momento mantém-se a grande preocupação em acautelar o princípio fundamental da justiça e de 

igualdade de oportunidades - princípio norteador da escola pública - e o acesso aos meios necessários 

para a modalidade de ensino a distância.   

Não perdendo de vista a tradição cultural da E.S. Camões, é importante também a continuidade da 

dinamização de várias atividades que podem ir desde sessões de cinema, passando pelo teatro, pela 

leitura ou por conferências. Gostávamos que esta dinâmica se perpetuasse no 3º período ainda que a 

distância. Para tal precisamos de contar com a participação de todos.   

  

Este é um desafio que todos vamos vencer em conjunto, de forma serena e responsável. No final, todo 

este processo também terá contribuído para o desenvolvimento de competências digitais numa realidade 

que é cada vez mais exigente neste âmbito. 

A E.S. Camões agradece aos alunos e respetivas famílias a melhor compreensão e colaboração neste 

processo temporário. 

 

Organização  

De acordo com as informações disponíveis até então propomos a seguinte organização para o 3.º período:  

 - E@D para o 10.º ano, em todas as disciplinas, a decorrer entre 15 de abril e 26 de junho;  

- E@D para os 11.º e 12.º anos, em todas as disciplinas, a decorrer entre 15 de abril e o início das aulas 

presenciais (se houver condições);  
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- Aulas presenciais (se houver condições), para os 11.º e 12.º anos, apenas nas disciplinas sujeitas a exame 

nacional a decorrer até 26 de junho, com o objetivo de preparação dos alunos para exame;  

- E@D para todos os alunos dos Cursos Profissionais a decorrer até ao término dos módulos; 

- E@D no ensino recorrente em todas as disciplinas entre 14 de abril e 26 de junho;  

- E@D na manutenção das atividades letivas a distância nos cursos de Educação de Formação de Adultos 

que viabiliza a continuidade do processo de qualificação dos adultos e a contabilização das horas de 

formação que concorrem para o perfil de competências do curso.   

- E@D nos cursos de Português para Falantes de Outras Línguas de acordo com os respetivos referenciais.  

- o ESR@D mantém-se conforme o calendário e as planificações previstas sem necessidade de alterações 

significativas.  

 

O Centro Qualifica decidiu continuar a utilizar a plataforma Moodle para dar continuidade ao processo de 

Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC) e as atividades estão programadas 

para que tudo decorra dentro da normalidade.  

 

 

 

 


