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SERVIÇO TÉCNICO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL – STEE 

Plano de Ensino à Distância 
Confinamento COVID 19 

(Ofício circular nº5.0.0-53/2020, de 13 de abril de 2020) 
 

I – ENQUADRAMENTO 
A concretização deste plano tem como objetivo responder ao desafio 
lançado pela Direção Regional de Educação no sentido de garantir às 
crianças e jovens da RAM (alunos) o respeito pelos direitos de: 
- aprender; 
- manter a proximidade e o contacto regular com os 
professores/educadores e colegas; 
- consolidar as aprendizagens adquiridas; 
- dar continuidade aos processos de ensino e aprendizagem e desenvolver 
novas aprendizagens. 
Assim, na elaboração deste documento identificaram-se as diretrizes 
essenciais que minimizam as eventuais fragilidades de um ensino à 
distância, diferente de tudo quanto o que, ao longo dos anos, caracterizou 
a educação especial. 
Este plano de ação procura, em momentos muito difíceis da pandemia 
provocada pelo COVID 19, espelhar o enorme contributo de todos os atores 
educativos da comunidade STEE, unidos numa rentabilização de esforços 
direcionada para o apoio aos alunos e suas famílias. Esta dinâmica permitiu 
que a fragilidade do contexto fosse aproveitada como mais um desafio na 
vida de uma escola presente, a pensar num futuro, assumidamente 
inclusivo. 
 
II – AÇÕES A DESENVOLVER 
As ações a desenvolver revestem-se de muitas especificidades dadoque o 
serviço dá resposta a crianças e jovens, até aos dezoito anos, com 
necessidades especiais, decorrentes de alterações estruturais e funcionais 
de caráter permanente, devidas a perturbações do neurodesenvolvimento, 
problemas motores e neuromotores e/ou deficiência sensorial, de etiologia 
médica/genética ou ambiental/adquirida. 
Esta população apresenta limitações significativas ao nível do 
funcionamento adaptativo, da atividade e da participação, num ou vários 
domínios de vida, traduzidas em dificuldades continuadas nas áreas da 
comunicação, da aprendizagem, da mobilidade, da autonomia, do 
relacionamento interpessoal e da participação social. 



Assim, para a operacionalização deste plano delinearam-se as seguintes 
ações: 
- Planeamento de tarefas pela equipa técnica para os pais/ encarregados de 
educação desenvolverem no domicílio; 
- Estabelecimento de contactos com os pais/encarregados de educação no 
sentido de solicitar os melhores horários para comunicação com os 
docentes e técnicos e definir qual os meios de comunicação disponíveis 
(email, telefone, telemóvel (whatsapp… e outras plataformas digitais; 
- Designação dos tutores de caso pela Diretora Técnica do STEE; 
- Envio de orientações técnicas às famílias, através de e-mail ou impressas 
em papel, das várias valências de intervenção com o aluno (docentes 
especializados, docentes das áreas complementares – música, educação 
física, EVT, psicóloga, psicomotricista, terapeuta ocupacional, terapeuta da 
fala, fisioterapeuta); 
- Organização de materiais e equipamentos do STEE para remeter às 
famílias, facilitadores dos apoios ao domicílio;  
- Definição de horários e calendarização de apoios síncronos de forma a 
garantir o apoio semanal às famílias; 
- Definição de reuniões semanais entre a equipa técnica permitindo 
estabelecer o ponto de situação e definir novas orientações, num processo 
contínuo de resposta às necessidades individuais. 
 
III – MEIOS DE COMUNICAÇÃO 
Optaram-se como meios privilegiados de comunicação: 
- Plataforma Zoom; 
- telefone/telemóvel; 
- WhatsApp e Messenger. 
 
IV – PROTEÇÃO DE DADOS 
Serão respeitadas as recomendações e orientações da Comissão Nacional 
de Proteção de Dados, pelo Centro Nacional de Cibersegurança e pela 
Direção-Geral da Educação, no âmbito do Centro de 
SensibílizaçãoSeguraNet, sobre a utilização de tecnologias de suporte ao 
ensino à distância e de ferramentas e serviços de lnternet (acesso 
disponível através do link - https://aia.madeira.gov.pt/). 
 
V – EQUIPA DE APOIO 
A equipa de apoio foi nomeada tendo em atenção os elementos da equipa 
técnica que melhor possam ajudar os colegas na comunicação com as 
famílias e no trabalho colaborativo, através da partilha de metodologias e 
práticas relativas às metodologias digitais e de Ensino à Distância e ainda 
outros que se possam revelar de importância na comunicação/apoio às 
famílias neste período de isolamento. Assim, identificaram-se: 2 
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educadoras especializadas; 1 terapeuta ocupacional e os elementos dos 
Serviços Administrativos do STEE. 
 
Paralelamente dever-se-á estabelecer contacto e obter parceria direta com 
o SEC – Serviço de Equipamento e Conservação, nomeadamente para para 
a entrega de materiais. 
 
Pondera-se ainda recorrer às parcerias com instituições externas à DRE, 
consoante as necessidades identificadas ou a identificar, tais como: 
- Junta de Freguesia de Santo António 
- Casa do Povo de Santo António 
- ASA – Associação de Desenvolvimento de Santo António. 
 
V – APOIO SOCIOEMOCIONAL ÀS FAMÍLIAS 
Considerou-se que a gestão do isolamento social em simultâneo com o 
apoio às crianças no domicílio, exige um esforço alargado às famílias que 
por vezes gera stress emocional, o qual pode conduzir a situações de algum 
desequilíbrio, que se torna mais exigente quando os alunos têm 
necessidades educativas especiais. 
Assim decidiu-se que, no que concerne ao apoio às famílias na gestão de 
comportamentos das crianças/jovens (alunos), facultar orientações e 
estratégias adaptadas à realidade sociofamiliar, à idade e às especificidades 
dos educandos. Este estará sob a responsabilidade da psicóloga e da 
assistente social do STEE, sempre em trabalho de parceria com os tutores 
de caso e outros elementos da equipa que se considere pertinente envolver 
no processo. 
 
VII – A FAMÍLIA COMO PARCEIRO 
Nesta dura realidade que se vive, com os constrangimentos e limitações do 
ensino à distância, será ainda mais relevante considerar a família como um 
elemento de parceria privilegiado, pois só com o seu envolvimento, 
motivação, disponibilidade e criatividade, se atingirá o objetivo nobre do 
esforço deste ensino, que será garantir a manutenção das competências 
adquiridas e o desenvolvimento de outras que aconteceriam em contexto 
presencial. 


