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Agenda

1 - Informações

2 - Plano E@D



Plano de Atividades 

Quadro de 
Mérito 

Natal 
Solidário 

Semana 
Aberta



Taxa de Sucesso – Percentagem de positivas
(Análise comparativa)

1º período letivo

Ano 
escolaridade 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

1º 98,9% 98,0% 96,8% 98,8% 98,3%

2º 95,4% 99% 95,5% 94,7% 98,3%

3º 96,5% 95,0% 98,3% 97,7% 97,7%

4º 92,4% 98,0% 95,9% 99,1% 98,8%



Qualidade do Sucesso 
(Análise comparativa)

1º período

Ano 

escolaridade
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

4º 62,0% 51,9% 66,4% 78,2%



Calendário escolar (alterações)

Supressão da pausa letiva de Carnaval: 
15-17 fev.

Alteração da pausa letiva da Páscoa: 
29 março a 1 abril

Prolongamento do final do ano letivo



Regime não Presencial
Algumas notas…

- Os meios

- A preparação

- Equilíbrio entre o online e o tempo offline

- Plano de Ensino a Distância (E@D)



Plano E@D

- As sessões síncronas terão como referência a duração de 45 
min, sendo de considerar o nível de escolaridade e a classe 
etária dos/as alunos/as;

- O tempo médio para realização de tarefas, nas sessões 
assíncronas, por disciplina, terá um máximo de 30 min;



Plano E@D

. Estatuto do Aluno e Ética Escolar/ Regulamento Interno

. O ambiente de trabalho

. As regras de comportamento

. Plano semanal de trabalho



Plano E@D 
Sessões síncronas

- EPE e 1º CEB dar prioridade a sessões assíncronas

- Na EPE realizar uma sessão síncrona por semana

- No 1º CEB a referência será duas sessões síncronas (os/as 
professores/as do PEBI, Inglês e Iniciação à Programação 
articulam a sua ação com os/as professores/as titulares)



Plano E@D 
Contacto síncrono com pais

Educadora/professor(a) titular de turma define um horário de 
contacto síncrono para atendimento dos encarregados de 
educação



Regime não Presencial – E@D 
apoios às famílias

. alimentação (escalões A e B) 

. escolas de acolhimento



Serviço de Psicologia e Orientação
(SPO)

- Apoio/Atendimento

- Material informativo (veiculado pela Ordem dos Psicólogos)

- Adaptação das atividades para um formato de comunicação 
a distância por forma a dar continuidade ao trabalho em 
curso e previamente planeado.



Agrupamento de Escolas de Valongo



A voz  aos Enc. de Educação…



Fique em casa!


