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O Colégio das Terras de Santa Maria detém o 
agrupamento de escolas privado escolaglobal® 
que tem as valências de Berçário, Creche, 
Educação Pré-escolar, Ensino Básico e 
Secundário. 

As instituições dispõem de edifícios 
construídos de raiz para o ensino em Lourosa, 
Argoncilhe e na zona envolvente do 
Europarque, em Santa Maria da Feira.

Quem é que nós somos?



Fomos uma das primeiras escolas do país a 
avançar com a transição para as aulas online, 
no dia 11 de março…

Pandemia de COVID-19



… transição essa que foi destacada 
pela Microsoft para a Europa 
Ocidental como “exemplar”, 
classificando as nossa aulas online 
como estando entre as melhores 
do mundo.

Artigo: 
https://pulse.microsoft.com/en/work-
productivity-en/education-en/fa2-
escolaglobal-a-digital-first-school-for-
blended-classroom-and-remote-
learning/

Pandemia de COVID-19

https://pulse.microsoft.com/en/work-productivity-en/education-en/fa2-escolaglobal-a-digital-first-school-for-blended-classroom-and-remote-learning/


Mas antes de explicar como fizemos esta 
transição e preparamos o ano letivo de 
2020/2021, é importante explicar a forma 
como introduzimos a tecnologia na escola 
desde 2015 com o projeto 
TeK.escolaglobal.

TeK.escolaglobal



2014 – Melhor escola do país
nos exames do 6.º ano

2015 – Melhor escola do país
nos exames do 4.º ano

“Estarão os alunos felizes?”

“Estaremos a prepará-los de forma 

adequada para o futuro? 

TeK.escolaglobal



2015/2016 – Solução 1 para 1 pensada para dois anos

Educação Pré-escolar e 1.º ciclo do Ensino 
Básico – Tablet e cobertura WiFi parcial

2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico e Secundário –
Notebook e 100% de cobertura WiFi

Pais e professores com receios e dúvidas em
relação ao projeto

Software de controlo parental (Kaspersky) e de 
gestão de sala de aula (NetSupport School)

TeK.escolaglobal



Contas Office 365

2015/2016 – O que mudou?

Arranque das aulas de programação
(Bee-bots, Pro-bots, Scratch/Blockly and Python)

TeK.escolaglobal



Início da produção de videoaulas

e-Manuais da Porto Editora Flipped Classroom

2015/2016 – O que mudou?

TeK.escolaglobal



2016/2017 – Solução 1 para 1

98% dos pais estavam satisfeitos ou muito
satisfeitos com a implementação do projeto, 
após inquérito realizado à conclusão do ano
letivo.

Professores perdem o receio de trazer a 
tecnologia para dentro da sala de aula.

TeK.escolaglobal



Aprendizagem Baseada em Projetos

Os alunos organizaram-se em grupos e, 
de forma colaborativa, tiveram que 
projetar, organizar e dinamizar 20 
eventos diferentes, de forma a 
promoverem o turismo sustentável da 
região de Santa Maria da Feira.

TeK.escolaglobal

2016/2017



Collaborative Innovation Lab (COIL)

Professores e alunos começaram a pedir
novos espaços de aprendizagem...

TeK.escolaglobal

2016/2017



Grupo de professores recebe formação da Microsoft 
na STEM SUMMER SCHOOL, em Copenhaga, 
Dinamarca.

Nasce o nosso projeto integrador para o ensino das 
áreas da Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e 
Matemática, com recurso a várias tecnologias
educativas e tendo por base uma aprendizagem
baseada em projetos.

COIL passa a ser a casa das aulas da nova unidade
curricular, concebida para todos os alunos da 
Educação Pré-escolar e Ensino Básico.

TeK.escolaglobal

Verão de 2017 | Nasce o STEAM@escolaglobal



Plano de estudo contínuo e transversal aos
ciclos de ensino dos alunos.

Novas ferramentas educativas: 

BBC micro:bit, Minecraft Education, Paint 3D, 
MakeCode Arcade, LEGO WeDo 2.0.

Ensino de Programação e introdução à 
Robótica.

Estratégia de Gamificação para motivação
dos alunos à disciplina.

TeK.escolaglobal

2017-presente | STEAM@escolaglobal



TeK.escolaglobal

2017-2019



Mesmo Notebook para todos os
alunos (Educação Pré-escolar até
ao 12.º ano): 

ACER TRAVELMATE SPIN B118

Microsoft Teams como principal 
canal de comunicação da escola
(2018/2019) para todos (do Pré-
escolar ao Secundário);

100% de cobertura WiFi

Escola Virtual e Manuais Digitais 
para todos

TeK.escolaglobal

2017-2019





Projeto destinado a promover a 
aprendizagem socioafetiva dos nossos
alunos – foco nos conceitos de bem-
estar e felicidade.

Pensado pelo Serviço de Psicologia e 
Orientação da escola para professores, 
alunos e Encarregados de Educação.

TeK.escolaglobal

2019/2020 | ASA@escolaglobal





Microsoft 
Showcase School

Desde 2015 que somos uma Microsoft Showcase School (atualmente, em 
Portugal, partilhamos este estatuto com apenas mais duas escolas), um 
reconhecimento da excelência do nosso projeto de tecnologia educativa.

Transformação foi essencial para a nossa transição para as aulas online 
durante a suspensão das atividades letivas presenciais.



Comunicação entre a escola e 
os alunos é mediada pelos pais
e EE: estes utilizam a conta do 
Office 365 dos alunos para 
aceder ao Microsoft Teams, 
sobretudo a partir de 
dispositivos móveis.

Sentimos a necessidade de criar
tutoriais em vídeo a explicar a 
plataforma.

Aulas Online

Educação Pré-escolar



Interação diária das educadoras
com o seu grupo de alunos. 
Partilha de atividades e 
propostas de exercícios para o 
dia ainda durante a manhã.

Videochamada de grupo pelas
16h, para fazer um balanço do 
dia.

Aulas Online

Educação Pré-escolar



Criação de um canal no 
Microsoft Stream dedicado à 
partilha de VLOGS diários, 
filmados pelas educadoras a 
partir de sua casa. 

Realização de atividades extra 
online: transmissão de peças de 
teatro a partir da escola e de 
aulas de Yoga  para crianças.

Aulas Online

Educação Pré-escolar



Alunos habituados a comunicar
entre si e com os professores
através do Microsoft Teams.

Incremento da produção de 
videoaulas de modo a explorar
o modelo Flipped Classroom: 
alunos viam os conteúdos
lecionados assincronamente e 
retiravam dúvidas nas sessões
síncronas – duas
videochamadas diárias, a 
começar e a terminar o dia.

Aulas Online

1.º ciclo do Ensino Básico





Equipas criadas pelos professores
no início do ano letivo facilitam
contacto à distância com os alunos.

Novo horário escolar partilhado
através do Calendário.

Flipped Classroom – aulas de 1h 
passam a ser divididas entre 30 min 
síncronos e 30 min assíncronos.

Reforço da produção de 
videoaulas.

Aulas Online

2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico



Oficinas online para as Férias da 
Páscoa – no âmbito do nosso
projeto ASA@escolaglobal, 
dinamizamos desafios diárias para 
manter o contacto entre alunos e 
fomentar o bem-estar dos 
mesmos.

Microsoft Teams e Flipgrid -
canais privilegiados.

Aulas Online

2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico





Exploração do OneNote e Forms 
incorporados no Teams. 

Foco adicional nas disciplinas de 
Exame Nacional.

Exploração do Dugga para a 
realização de testes de avaliação
online.

Aulas Online

Ensino Secundário





Dinamização constante de conteúdos para envolver a 
comunidade escolar e reduzir o stress e ansiedade. 

Aulas Online

ASA@escolaglobal





Ano Letivo 
2020/2021



Regresso… à “nova” normalidade

• Plano de contingência para o 
regresso das aulas presenciais.

• Adaptações aos horários letivos: 
reforço das tardes e dias livres dos 
alunos.

• Aulas transmitidas online, em 
direto, para alunos em 
isolamento.

• Atendimento a Encarregados de 
Educação e Conselhos 
Pedagógicos via Microsoft Teams.

Ano Letivo 2020/2021
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As vossas questões
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Obrigado


