
RECURSOS ÚTEIS 
para o regime não presencial

APOIO AOS DIRETORES

 Apoio a diretores - plataforma dedicada, para 

esclarecimento de dúvidas em diferentes 

áreas, através dos competentes serviços do 

ME.

8 princípios orientadores para a implementação 
do ensino a distância  (E@D) nas escolas

Contributos para a implementação do Ensino a 
distância nas Escolas

Educação Física à distância de um clique

Princípios Orientadores para uma Avaliação 
Pedagógica em Ensino a Distância

Orientações para o trabalho das EMAEI na 
modalidade E@D

9 princípios orientadores para acompanhamento 
dos alunos que recorrem ao:

  

A Biblioteca escolar no plano de  E@D

Orientações para utilização de tecnologias de 
suporte ao ensino à distância

Recomendações no uso de plataformas que 
permitem a comunicação VÍDEO e ÁUDIO

     Roteiros Recomendações de segurança - 
Plataformas Microsoft Teams, TEAMS e ZOOM

Roteiro - Moodle no E@D

Prevenção do Abandono Escolar - 
Recomendações para Profissionais 
(Administradores Escolares, Psicólogos e 
Professores)

FAQS nas seguintes áreas:
- Aprendizagem e avaliação
- Cursos profissionais, Cursos de ensino 
artístico especializado, cursos de educação e 
formação de adultos, formação modular
- Ensino a distância
- Outras

Não paramos e recordamos alguns recursos 
úteis acessíveis nos links indicados.

Informações
Prova

Área reservada
Escolas

Site de APOIO ÀS ESCOLAS dirigido a alunos, 
professores, diretores, encarregados de educação e 
restante comunidade escolar, com um abrangente 
conjunto de recursos de apoio às aprendizagens e à 
gestão escolar:

O Projeto MAIA – Projeto de 

Monitorização, 

Acompanhamento e Investigação 

em Avaliação Pedagógica tem 

vindo a produzir um conjunto de 

Folhas e Textos de Apoio que decorrem da 

investigação científica realizada nas últimas décadas, 

sendo por isso de particular pertinência e relevância a 

sua divulgação no contexto atual. Neste âmbito, com o 

objetivo de apoiar as escolas, divulgam-se as 

seguintes folhas e textos, ainda em versão de 

trabalho.

https://www.dgeste.mec.pt/apoio-diretores-estamos-on/index.php
https://area.dge.mec.pt/jnedoc/
https://iave.pt/
https://www.dge.mec.pt/noticias/projeto-maia-monitorizacao-acompanhamento-e-investigacao-em-avaliacao-pedagogica
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/roteiro_avaliacao_ensino_a_distancia.pdf
https://apoioescolas.dge.mec.pt/sites/default/files/2020-04/Orienta%C3%A7%C3%B5es_para_o_trabalho_das_Equipas_Multidisciplinares_de_Apoio%C3%A0Educa%C3%A7%C3%A3o_Inclusiva_na_modalidade_E@D.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/escolas_estudoemcasa.pdf
https://apps.apple.com/pt/app/estudo-em-casa/id1506567993
https://play.google.com/store/apps/details?id=estudoemcasa.rtp.pt&hl=pt_PT&gl=US
https://www.rtp.pt/play/estudoemcasa/
https://www.rbe.mec.pt/np4/np4/?newsId=2546&fileName=A5.pdf
https://www.seguranet.pt/sites/default/files/estudoemcasa/Orientacoes_tecnologias_de_suporte_ao_ensino_a_distancia.pdf
https://www.seguranet.pt/pt/estudo-em-casa-recomendacoes-de-seguranca
https://www.seguranet.pt/sites/default/files/estudoemcasa/Microsoft-Teams.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/moodle_na_educacao_a_distancia.pdf
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/prevencao_abandono_escolar.pdf
https://apoioescolas.dge.mec.pt/faq-page
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/prevencao_abandono_escolar.pdf
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/prevencao_abandono_escolar.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/roteiro_ead_vfinal.pdf
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/prevencao_abandono_escolar.pdf
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/prevencao_abandono_escolar.pdf
https://fitescola.dge.mec.pt/pagina.aspx?id=21
https://fitescola.dge.mec.pt/pagina.aspx?id=21
https://fitescola.dge.mec.pt/pagina.aspx?id=21
https://apoioescolas.dge.mec.pt/ContributosEaD
https://www.seguranet.pt/sites/default/files/estudoemcasa/Zoom.pdf
https://www.dgeste.mec.pt/
https://www.dge.mec.pt/
https://www.anqep.gov.pt/np4/home.html



