
As actividades de aprendizagem não precisam de parar durante este

período de emergência. 

 

Com as dificuldades que o nosso país atravessa e com a

impossibilidade  das crianças e/ou jovens  assistirem a aulas

presenciais,  é necessário  encontrar  estratégias para  permitir a
continuidade da aprendizagem.  

 

Assim, através do material descarregado,  os alunos  conseguem

manter-se envolvidos em  tarefas  relacionadas com as diferentes

disciplinas,  permitindo  continuar a adquirir conhecimentos sobre as

matérias que estão inseridas nos programas escolares. 

 

Pode também aproveitar este tempo, mesmo que esteja em

isolamento, para se envolver num curso online sobre alguma
temática do seu interesse. 

 

Defina um horário durante o dia para estudo através destes

recursos e para realizar as tarefas que os professores lhes

enviarem. Acompanhe os seus filhos nas tarefas escolares.

Para que a aprendizagem  dos nossos filhos  não fique afetada pela

situação atual do país, propomos uma forma de descarregar materiais

escolares, que podem ser usados por estudantes do ensino básico,

ensino secundário e universitários para que continuem a adquirir

conhecimentos com recurso a meios disponíveis na internet.

 

EDUCAÇÃO ATRAVÉS DE MEIOS À DISTÂNCIA

EDUCAÇÃO



Alguns recursos úteis:
 

Escola Virtual  - é uma plataforma da Porto Editora, que permite o

acesso a testes interativos e aulas interativas, sendo de fácil acesso

a estudantes do ensino básico, do ensino secundário e

universitários. Atualmente,  esta plataforma encontra-se,

temporariamente, gratuita, sendo necessário, apenas, um registro

simples.    
 

Aplicação Classroom Google  -  é  um sistema que gera o

conteúdo para escolas que procuram simplificar a criação, a

distribuição e a avaliação de trabalhos. Assim, os professores

disponibilizam, aos alunos, fichas de trabalho e testes de avaliação

podendo estes adquirir o material, gratuitamente, iniciando a

sessão com uma conta Gmail.  
 

Aulas de Matemática  -  é  uma plataforma, para a disciplina de

Matemática que dispõe videos, exames, aulas e exercícios de forma

a consolidar conteúdos já aprendidos ou para a aprendizagem de

novos conceitos. Este site é totalmente gratuito. 
 

Aulas via Skype ou Whatsapp  - Os professores podem recorrer

ao     Skype ou ao Whatsapp criando grupos de forma a conseguir

continuar a lecionar as aulas propostas nos programas, bem como o

esclarecimento de possíveis dúvidas que os alunos possam ter.

Também podes usar o Skype ou o Whatsapp, tanto no computador

como no telemóvel ou tablet, para comunicar com os teus colegas e

tirar dúvidas.   
 

 

Veja ainda estes recursos que proporcionam um conjunto de

formações online sobre diferentes áreas científicas e
certificadas por universidades: Coursera e Udacity 

Clique nos logotipos

 

https://www.escolavirtual.pt/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.classroom&hl=pt_PT
https://www.matematica.pt/aulas-resumo.php?ano=12
https://www.skype.com/pt/
https://www.whatsapp.com/
https://pt.coursera.org/
https://www.udacity.com/


Alguns recursos úteis:
 

Centro de Educadores da Microsoft: Durante este período de

distanciamento físico, os professores necessitam de se reinventar e

de procurar novas formas de chegar aos seus alunos. Aqui ficam

alguns recursos para professores. A versão em inglês possui mais

recursos.

https://education.microsoft.com/pt-pt

