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Orientações para o funcionamento das atividades não presenciais  

De acordo com as determinações do Ministério da Educação, a partir do dia 8 de 
fevereiro, as atividades serão não presenciais e vão desenvolver-se de forma síncrona e 
assíncrona. 

As sessões síncronas serão realizadas por Google Meet / Hangouts com o professor de 
cada disciplina e o convite para as sessões será colocado na sala de aula da turma no 
Google Classroom, de acordo com o horário da turma. 

As sessões assíncronas consistem em trabalhos/atividades que os alunos devem 
desenvolver, na sala de aula do Google Classroom, ao longo da semana e com prazos de 
entrega determinados pelos professores da turma. 

No Pré-escolar e 1.º Ciclo haverá sessões síncronas com o professor titular da turma, 
cujo horário será divulgado oportunamente. 

Nos restantes ciclos, 2.º, 3.º e ensino secundário cada turma terá, no seu horário 
normal, identificadas quais as aulas síncronas e assíncronas. Para além das aulas 
marcadas como síncronas, os professores podem, combinando com os alunos, marcar 
outras aulas síncronas. 

Cada aula síncrona deverá ter a duração de 40 minutos.    

Todas as semanas o Diretor de turma deverá marcar uma sessão síncrona para 
acompanhar os trabalhos dos alunos (podendo ser utilizada uma das aulas assíncronas). 

Esta modalidade de ensino à distância poderá ser complementada com módulos de 
ensino/aprendizagem através da televisão, utilizando o canal da RTP Memória e as 
emissões do #EstudoEmCasa, disponível na TDT, por cabo e por satélite.  

Para as sessões síncronas, o aluno apenas precisa de um equipamento (PC/Tablet ou 
Telemóvel) com acesso à Internet. Os alunos que não possuem estes equipamentos 
e/ou acesso à Internet devem entrar em contacto com o respetivo diretor de turma, 
para se organizarem outras formas de acompanhamento. 

Os horários das turmas com sessões síncronas e assíncronas serão divulgados pelos 
diretores de turma ao conselho de turma, por correio eletrónico, aos encarregados de 
educação, também por correio electrónico, e aos alunos através do Google Classroom. 
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