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E@D CMAD – Alunos e Famílias - 2021 
 
Com o objetivo de garantir que todos os alunos do CMAD continuam a aprender no presente 

contexto, recorrendo aos meios necessários para tal, apresentam-se as seguintes orientações à 
implementação do Ensino a Distância (E@D). 

Os professores de instrumento (diretores de turma), serão responsáveis pela organização e gestão 
do trabalho dos alunos. O diretor de turma desempenha uma função central ao nível da articulação entre 
escola e alunos/famílias, nomeadamente no contacto com os pais/encarregados de educação, quando 
necessário. Os professores deverão sinalizar os alunos com dificuldades / resistência em devolver contactos 
e tarefas para que se possa garantir que todos participam neste processo. 

O desenvolvimento de atividades à distância com os alunos centra-se na criação de rotinas de 
trabalho, diferentes das presenciais, dado que o contexto em que os alunos se encontram também o é. 
Todas as atividades serão exequíveis nas atuais circunstâncias. 

Na conceção do horário dos alunos em E@D, foram equacionados os seguintes aspetos: 

- O horário semanal será fixo, sempre que possível, para manter rotinas e evitar sobreposições com 
outras disciplinas (inclusive as do ensino regular); 

- Serão definidos a duração das tarefas e os tempos de intervalo entre elas; 

- Os professores das disciplinas de ATC, CC, FM, HCA, OF e Iniciação promoverão sessões de trabalho 
em videoconferência em todas as aulas complementadas através da resolução de tarefas, quando 
aplicável; 

- Todo este processo será centralizado na plataforma Microsoft Teams; 

Poderão ser utilizados os diversos modos de trabalho a distância, síncronos 
(videochamadas/videoconferências) ou assíncronos (atribuição e correção de tarefas (escritas, áudio ou 
vídeo). Será dada prioridade à utilização dos métodos síncronos. 

Como habitual, os docentes continuarão a estar disponíveis para o esclarecimento de dúvidas, para 
o estabelecimento de rotinas e conferir segurança aos alunos.  

 

MICROSOFT TEAMS 
O Microsoft Teams é o centro para a colaboração em equipa no Microsoft Office 365 que integra 

pessoas, conteúdos e ferramentas para a equipa ser mais produtiva. Alunos e professores podem trabalhar 
em conjunto, criar conteúdos e partilhar recursos a partir de uma única plataforma, simples e fácil de usar. 

Anexamos dois guias de utilização, no entanto, a Microsoft disponibiliza um conjunto de recursos 
formativos cuja visita aconselhamos: 

Poderá aceder a guiões de apoio em português: 
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Guia de apoio aos Pais e Estudantes 

Guia de apoio aos Professores 

Ensinar remotamente com o Office 365 

Dicas: 

Partilhe o seu ecrã com a Turma 

Partilhe documentos não-editáveis com os seus alunos 

Poderá ainda aceder a um conjunto de webinars: 

Visualize webinars em inglês 

Visualize os seguintes webinars em português: 

1. ANPRI | Webinar Microsoft Teams 

3. Microsoft Innovative Educators | Aula remota com o Microsoft Teams 

 

 

A direção do CMAD está consciente que estamos a viver tempos difíceis, mas temos um corpo docente 
e não docente muito empenhado e que sempre se adaptou às mudanças, todos juntos vamos continuar 
a: 

“Tocar o futuro”  

À distância fisicamente, mas muito presente nas vidas dos nossos alunos. 

Bom trabalho! 

  


