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Com Ortega Y Gasset 
aprendemos que a 
construção do nosso Eu 
deriva de que somos 
um Nós e as nossas 
circunstâncias, com 
Fragata, “Tantos e todos 
sendo” e, com Agostinho 
da Silva com o sentido da 

divisão, quando o próprio, dividia o seu dia de trabalho e 
reflexão em dois períodos distintos.
A este ano, atípico, pelas razões sobejamente conhecidas, 
acrescente-se a calamidade de 13 de março em Díli.
A nossa Escola, objeto de uma destruição devastadora, a 
que só as mãos e vontade de tantos permitiu que hoje 
esse momento seja, apenas, uma recordação menos boa.
O que recordamos foi a vontade inquebrantável de 
tantos, professores, funcionários, alunos, pais e toda a 
comunidade diliense que na hora disseram em uníssono, 
estamos aqui!
Neste introito percebe-se o sentido da divisão enunciada.
Este foi um ano, bianual.
De setembro a março, ensino presencial, envolvência 
presente quotidianamente, planificação estratégica que 
anunciámos no número da Tempo que deveria estar 
nas mãos dos nossos inúmeros leitores por altura da 
calamidade!
A partir de março, reconstrução e melhoramento dos 
espaços da nossa EPD, com interrupções por força do 
estado de emergência e, também, pelo regresso de 
muitos docentes no voo especial a Portugal.
Mas, tudo tem de continuar se o desiderato estratégico 
está definido: a defesa e promoção da língua e cultura 
portuguesas presentes no ADN da nossa Escola e na nossa 
Carta de Missão.
Deste modo definimos em sede do Conselho Pedagógico 
os caminhos a trilhar para cumprimento da nossa missão 
em circunstâncias não previstas, orientando o nosso 
processo de aprendizagem de modo não presencial, 
estabelecendo com os vários intervenientes, objetivos 

claros das matérias a lecionar deste modo sem presença 
física, digital, mas substantivamente dialógica.
Realizámos de modo digital, através da plataforma 
Zoom, a reunião do Conselho de Patronos e várias do 
Conselho Pedagógico com a aprovação dos documentos 
estruturantes da nossa Escola, o Projeto Educativo, o 
Regulamento Interno, o Plano de Ação de Desenvolvimento 
Estratégico e o Plano de Inovação.
Se conseguimos normalizar uma segunda parte do ano, 
realizando os processos de avaliação do 2.º período e do 
final do ano letivo, realizando todos os procedimentos 
conducentes aos exames nacionais tudo se passou 
porque todos assim o quiseram. Sempre presente, o 
enfoque nos alunos e no que verdadeiramente conta, as 
aprendizagens!
Cumprindo, procuramos continuar a criar as melhores 
condições para que tudo volte a acontecer de modo 
normal.
Assim, também, no processo de melhoramento/
requalificação, a escola passa a dispor de um auditório, 
a que demos o nome de 13 de março, pois recordar uma 
data passada difícil, ajuda-nos a interpelar de modo 
positivo o futuro, de uma sala de trabalho para os docentes 
e a informatização de todas as salas de aula, entre outras 
intervenções feitas.
Esta nossa edição extra da Tempo procura ser um tributo 
e um agradecimento a todos os que connosco disseram 
presente e a assunção de que o que não realizámos, por 
força das circunstâncias vivenciadas, são compromisso 
assumido e a realizar!
Termino com o plasmado em sede do nosso projeto 
identitário, o Educativo….
Vejo as coisas como são
E perguntas. Porquê?
Sonhamos coisas que nunca foram
E perguntamos. Porque não?
A todos com preito de gratidão, OBRIGADO.

Acácio de Brito
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O dia 13 de março de 2020 ficará para sempre na memória 
de todos aqueles que o viveram na Escola Portuguesa de 
Díli. As chuvas torrenciais dessa tarde e o desabamento 
do muro que separa as instalações da EPD  da ribeira que 
atravessa a cidade provocaram uma terrível inundação 
na escola que chegou a ameaçar a vida das crianças. 
Nesse dia, só a resposta rápida de todos, professores, 
funcionários e alunos,  evitou o pior.
De imediato, no sábado, dia 14 de março, começaram os 
trabalhos de limpeza da escola que se prolongaram por 
várias semanas. Aos professores, alunos e funcionários 
da EPD juntaram-se de forma inteiramente voluntária 
muitos  encarregados de educação e amigos da escola 
que trabalharam incansavelmente ao lado de elementos 
das FFDTL , da PNTL, Bombeiros,  entre outros, na limpeza  
dos vários espaços atingidos pela 
inundação. Foram dias difíceis, em 
que gradualmente fomos tomando 
consciência da dimensão dos estragos 
e da enorme quantidade de  materiais 
irremediavelmente perdidos. 
O espaço da Biblioteca não escapou 
às devastadoras consequências desta 
intempérie. Muitos, muitos livros - 
mais de catorze mil, sabe-se agora 
- desapareceram definitivamente na 
força da água, na espessura da lama. 
Contudo, muitas vezes, é das situações 
adversas que nascem oportunidades 
para um “fazer de novo” melhorado e 
é isso que tem estado a acontecer em 
toda a escola e também na Biblioteca.
É verdade que há livros de edições 
descontinuadas e, por isso, 
irrecuperáveis,  mas há outros que 
existem ainda  (agora em edições mais 
atualizadas e atrativas) e que a escola vai 
procurar readquirir. Para além destas 
obras, os professores responsáveis 

pela Biblioteca fizeram uma longa lista de vários títulos de 
autores prestigiados e recentes, recomendados no Plano 
Nacional de Leitura, e que deverão   enriquecer o acervo 
da Biblioteca, oferecendo  aos alunos  e a outros leitores 
mais opções de leitura.  Acreditamos que a Biblioteca, à 
semelhança de outros espaços da escola, vai ficar mais 
bonita, mais moderna, renovada.
Às vezes, de facto,  há momentos em que somos 
impotentes para travar uma adversidade, mas se não nos 
deixarmos derrotar por ela,  se não desistirmos de a tentar 
ultrapassar é possível até que esse tempo do “depois” se 
torne  melhor que o tempo do “antes”. 
Na EPD acreditamos que assim pode ser e trabalhamos 
para que assim seja.

Isabel Salsinha
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Às vezes, de facto,  
há momentos 
em que somos 
impotentes 
para travar uma 
adversidade, 
mas se não 
nos deixarmos 
derrotar por 
ela,  se não 
desistirmos de a 
tentar ultrapassar 
é possível até que 
esse tempo do 
“depois” se torne  
melhor que o 
tempo do “antes”. 
Isabel Salsinha
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Isabel Salsinha

Contudo, muitas vezes, é das situações adversas que nascem oportunidades 
para um “fazer de novo” melhorado e é isso que tem estado a acontecer em 
toda a escola...
Isabel Salsinha

Fotografias: Eugénia Abreu
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para um “fazer de novo” melhorado e é isso que tem estado a acontecer em 
toda a escola...
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ENSINO À DISTÂNCIA NA ESCOLA PORTUGUESA DE DÍLI
UM DESAFIO EM TERRAS DE TIMOR-LESTE

O ano de 2020 vai ficar na memória de todos nós. Nunca, 
que nos recordemos, tivemos necessidade de quebrar 
completamente as nossas rotinas e de nos reinventar 
todos os dias. A Escola e a forma como nos relacionamos 
com os processos educativos, sejam eles de ensino e 
de aprendizagem, sejam eles de relacionamento e de 
socialização, nunca mais serão os mesmos a partir do ano 
de 2020.
Todos nós vamos ter, fruto das nossas experiências deste 
ano, a nossa narrativa. Mas também as instituições, 
enquanto organizações, espaços de trabalho, de inovação 
e de aprendizagem, terão, para memória futura, a sua 
narrativa do ano de 2020 do século XXI. Também elas 
nunca mais serão as mesmas. E por natureza, algumas 
delas, a quem chamamos Escolas, muito vão ter de contar 
e refletir. 
Talvez no futuro, este malfadado ano de 2020, um ano 
que, foneticamente, muitos associámos, mesmo que 
inconscientemente, a um ano de sucessos, alegrias 
e felicidade e que se revelou tão funesto, possa ser 
relembrado pelo ano em que também muito se mudou e 
positivamente.
Todas as Escolas têm a sua narrativa deste ano. 
A Escola Portuguesa tem igualmente a sua narrativa. Na 
primeira e na terceira pessoa.
O ano de 2020, ano do rato no horóscopo chinês, não 
podia ter começado pior. Em janeiro, conhecem-se as 
primeiras noticias de um vírus que surge na China, na 
cidade de Wuhan e que, ao que parece, terá um contágio 
fácil entre nós. Muitos não deram importância a essa 
situação. Seria mais um vírus semelhante a uma gripe. A 
situação da gripe das aves ainda se encontrava na nossa 
memória, enfim, nada de diferente seria com certeza.
Para a Escola Portuguesa de Díli, tudo mudou no dia 13 de 
março de 2020. O dia começou cinzento, as montanhas 
que contornam a cidade de Díli totalmente cobertas de 
nuvens. Como sempre, a chuva era certa!
Ninguém esperava era que de uma chuva intensa 
se passasse para um completo dilúvio e a escola se 
transformasse num rio. Face à catástrofe natural que se 
abateu sobre a capital de Timor-Leste, a Escola Portuguesa 
de Díli procedeu ao encerramento de todas as suas 
atividades a partir de 16 de março.

Todos nós vamos 
ter, fruto das 
nossas experiências 
deste ano, a 
nossa narrativa. 
Mas também 
as instituições, 
enquanto 
organizações, 
espaços de trabalho, 
de inovação e de 
aprendizagem, 
terão, para 
memória futura, 
a sua narrativa do 
ano de 2020 do 
século XXI. Também 
elas nunca mais 
serão as mesmas.
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A pandemia por coronavírus trouxe uma nova 
realidade para a Educação. Desde março, altura em 
que foi declarado o estado de emergência em Timor 
Leste deu-se início a um processo de restrições de 
atividades com o objetivo de evitar a propagação e o 
contágio pelo vírus Sars-CoV-2 e centenas de alunos 
tiveram de se afastar das atividades escolares e o 
ensino dentro de casa tornou-se um desafio para as 
famílias e as escolas. O encerramento das escolas 
não significou a estagnação das aprendizagens 
e do percurso escolar, pelo contrário, envolveu e 
uniu toda a comunidade educativa num trabalho 
conjunto de adoção de estratégias de adaptação a 
uma situação extraordinária e inimaginável. 
Durante o final do 2º período e no decorrer do 3º, 
a escola reinventou-se durante o confinamento 
através da iniciativa dos professores, que não 
baixaram os braços, a dar corpo a um ensino de 
emergência, e embora não se conseguisse cumprir 
na totalidade os “programas”, manteve um 
importante elo de ligação entre os alunos e a escola 
e permitiu prosseguir, com as inevitáveis limitações, 
algumas aprendizagens. Foi um trabalho muito 
relevante e deve-se essencialmente ao esforço e à 
dedicação das escolas e dos milhares de professores 
que assumiram a tarefa de não abandonar os seus 
alunos
Mas foi também com a ajuda dos pais/encarregados 
de educação, que os professores conseguiram 
dar continuidade e desenvolver a sua função 
educativa. Os pais tiveram, nesta altura, um papel 
preponderante e fundamental no ensino E@D, 
já que assumiram a função de intermediários no 
processo educacional dos seus educandos.
Esta pandemia fez-nos crescer. É estranho afirmá-
lo, mas esta pandemia trouxe-nos algo de positivo 
a todos. Uniu-nos e mostrou-nos a importância de 
cada um na sociedade.

Maria Julieta Jesus
Coordenadora Pré-Escolar

Nesse mesmo mês, Timor-Leste decreta o estado de 
emergência por 30 dias, face ao surto da Covid 19. Estado 
de emergência que se virá a prorrogar por mais duas 
vezes até ao dia 26 de junho.
Perante esta situação de incerteza e também de 
preocupação, cerca de 65% dos docentes da escola 
optam por sair temporariamente de Timor-Leste a partir 
do dia 4 de abril de 2020. 
Perante toda esta situação e prevendo a não abertura da 
escola a curto prazo, tal como se veio a verificar, a escola 
permaneceu encerrada durante o restante ano letivo de 
2019/2020. 
Nesse contexto, decidiu a direção da escola conceber 
um Plano que designou de “Plano de Ensino não 
Presencial”, procurando estruturar a continuidade da 
relação pedagógica e educativa entre os alunos e os seus 
docentes e educadores. Era fundamental manter essa 
relação enquanto a escola permanecesse encerrada. Não 
só as aprendizagens exigiam essa decisão, como, e mais 
importante, era fundamental que as centenas de alunos 
da escola continuassem a ter contacto com a língua 
portuguesa. Caso esse contacto não fosse salvaguardado, 
corríamos o risco de retroceder muito tempo no processo 
de desenvolvimento e divulgação da língua portuguesa 
junto dos nossos alunos, os quais, muitas vezes apenas 
falam o português na escola. 
O encerramento da escola e das atividades escolares 
podiam vir a ter um impacto muito significativo na vida 
da escola e dos seus alunos. Estava em equação muito 
mais que as aprendizagens específicas de cada uma das 
disciplinas. 

Não só as aprendizagens exigiam 
essa decisão, como, e mais 
importante, era fundamental que 
as centenas de alunos da escola 
continuassem a ter contacto 
com a língua portuguesa. 
Caso esse contacto não fosse 
salvaguardado, corríamos o risco 
de retroceder muito tempo no 
processo de desenvolvimento e 
divulgação da língua portuguesa 
junto dos nossos alunos, os quais, 
muitas vezes apenas falam o 
português na escola.
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Por outro lado, o Plano de intervenção e de 
desenvolvimento do ensino não presencial, revelou-
se desde logo, difícil e com inúmeros obstáculos na sua 
concretização.
Tínhamos consciência que nem todos os alunos 
conseguiriam aceder facilmente aos meios informáticos 
que lhes proporcionassem uma fácil ligação assíncrona 
ou síncrona com os seus educadores e professores. 
Não existe Internet de banda larga em Timor-Leste. A 
Internet é ainda um meio inacessível para muitos e algo 
dispendioso. O risco de muitos alunos abandonarem a 
escola, pelo menos temporariamente, era grande.

Para os próprios professores a situação não era mais fácil. 
Muitos tinham consciência de que os seus conhecimentos 
informáticos e de utilização de plataformas digitais era 
insuficiente para o que a situação exigia. Mas todos 
compreendiam que era fundamental dar uma resposta 
adequada à situação.
Daí, nasce o nosso…..

O encerramento da escola e das atividades escolares podia 

vir a ter um impacto muito significativo na vida da escola 

e dos seus alunos. Estava em equação muito mais que as 

aprendizagens específicas de cada uma das disciplinas.

TEMPO  Ensino@Distância
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Caros professores,

Esperando que, para os que regressaram temporariamente a Portugal, a quarentena esteja a correr bem e para os que 
ficaram, o isolamento esteja também a decorrer como o previsto, cabe-nos enviar o presente documento com algumas 
orientações para o prosseguimento do ano letivo 2019/2020.
Apesar de se desconhecer como irá evoluir a situação em Portugal e em Timor-Leste, quer ao nível do surto do COVID 
19 e das medidas do estado de emergência nos dois países, quer ao nível das orientações do Ministério da Educação 
para o 3.º período do presente ano letivo de 2019/2020, a EPD-CELP deve ter pronto um plano de operacionalização 
de continuidade do ano letivo em regime não presencial, ajustando e adequando algumas opções já discutidas ou 
utilizadas neste tipo de ensino. O que é verdadeiramente importante neste momento é que os nossos alunos possam 
ter com os seus professores um contacto sistemático e de trabalho pedagógico que lhes permita dar continuidade real 
às suas aprendizagens.
Nesse sentido, serve o presente documento para vos dar algumas orientações e conhecimento do que é possível realizar 
sob a responsabilidade da escola e dos seus professores. Considerando o ensino não presencial e as dificuldades que 
são evidentes em Timor-Leste na utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação é importante ajustarmos as 
nossas atividades a essa realidade.
CONTEÚDOS E OBJETIVOS PEDAGÓGICO-DIDÁTICOS.
Para todos os casos abaixo referidos recordamos a necessidade de revisitar as “aprendizagens essenciais” definidas 
para cada ano de escolaridade, de forma a que se torne mais fácil e exequível a planificação a fazer para os próximos 
tempos.
Anos de escolaridade não terminais de ciclo e sem exames
Considerando que os alunos que frequentam os 1.º, 2.º 3.º, 5.º, 7.º, 8.º e 10.º anos de escolaridade poderão, nos 
próximos anos de escolaridade no mesmo ciclo, recuperarem algumas aprendizagens não realizadas no final do presente 
ano letivo, devem os professores planificar as aprendizagens para o 3.º período preferencialmente consolidando os 
conteúdos anteriores, evitando assim trabalhar novos conteúdos com os alunos, exceto nos casos em que essa situação 
se considerar imprescindível.
Anos de escolaridade de final de ciclo e/ou com exames nacionais
Devemos procurar que a planificação a realizar para os 4.º, 6.º, 9.º. 11.º e 12.º anos de escolaridade no regime de 
ensino não presencial, considere todos os conteúdos definidos nas “aprendizagens essenciais” de cada disciplina, de 
forma a que o programa seja cumprido e os alunos possam estar em condições mínimas de realizar os exames nacionais 
(a existirem) ou transitarem para o ciclo de escolaridade seguinte.
ORGANIZAÇÃO – PERCURSO DAS PLANIFICAÇÕES
Todos os professores devem realizar dois tipos de planificação da sua disciplina e para cada turma de forma autónoma:
Planificação Global – 3.º período-Ensino Não Presencial
Preenchimento do Modelo Grelha Plano Global (em anexo ao presente documento), por disciplina e por turma. Após 
o seu preenchimento (uma disciplina em cada linha da grelha) deve a mesma ser enviada ao DIRETOR DE TURMA em 
questão e ao Coordenador de Departamento, que enviará as planificações para a direção da escola (paulogoncalves@
eprc-celp.org ). 
Prazo de envio da Planificação Global aos Diretores de Turma e Coordenadores de Departamento – 12 de abril 2020
Planificação Quinzenal – 3.º período – Ensino Não Presencial
Preenchimento do Modelo Grelha Plano Quinzenal (em anexo ao presente documento), por disciplina e por turma. Após 
o seu preenchimento (uma disciplina em cada linha da grelha) deve a mesma ser enviada ao DIRETOR DE TURMA em 
questão e ao Coordenador de Departamento, que enviará as planificações para a direção da escola ( paulogoncalves@
eprc-celp.org ). 
Prazo de envio da Planificação Quinzenal aos Diretores de Turma e Coordenadores:
•  12 de abril 2020;
•  25 de abril 2020:
•  9 de maio 2020:
•  23 de maio 2020.
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Planificação Quinzenal – 3.º período – Ensino Não Presencial – Entrega aos alunos

A Planificação Quinzenal será entregue aos alunos pelo DIRETOR DE TURMA, organizada de modo a que cada disciplina 
ocupe uma linha na respetiva grelha (junto enviamos em anexo um exemplo de grelha de uma escola em Portugal) 
através de email pessoal dos alunos ou a partir de um email de turma que já exista ou que possa ser criado para o 
efeito, dando conhecimento da sua existência e da palavra password aos respetivos alunos.

MUITO IMPORTANTE: Todos os alunos devem receber a planificação quinzenal, pois só desse modo podem acompanhar 
o desenvolvimento do trabalho em cada disciplina durante os respetivos 15 dias. Caso o diretor de turma não tenha 
conhecimento do endereço eletrónico para fazer chegar a planificação a algum aluno, deve informar a EPD para que o 
aluno seja avisado por outros meios e possa obter toda a documentação em papel nas instalações da EPD-CELP.

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO ENTRE PROFESSOR E ALUNO
Todos os professores têm a liberdade de trabalharem com os seus alunos da forma que considerarem mais adequada 
e utilizando os meios em que se sintam mais confortáveis para esse trabalho. 
O OBJETIVO a atingir é que os alunos tenham, de facto, possibilidades de trabalhar com os professores, realizem 
tarefas e procedam à aquisição de aprendizagens. O modo, a forma e o suporte para que essa relação exista será da 
responsabilidade de cada professor e das suas competências digitais e de conhecimentos informáticos na utilização de 
plataformas ou outras em que se sintam mais confortáveis e que consigam relacionar-se didática e pedagogicamente 
com os seus alunos. O MEIO para alcançar o objetivo definido é da responsabilidade de cada professor.
Para os professores com maiores dificuldades em trabalhar nas plataformas digitais, a EPD-CELP irá enviar nos próximos 
dias uma opção minimalista e muito simples de operacionalização de trabalho com os alunos utilizando o email da 
escola do professor (Aplicação Classroom). Está a ser organizado um Manual simples para o efeito.

HORÁRIOS

Todos sabemos que o contacto através de emails ou mensagens não substitui a possibilidade de contacto mais pessoal 
entre alunos e professores. Nesse sentido, está a ser organizado um horário para cada professor / disciplina / turma, em 
horário local (Timor-Leste) para que os alunos possam, de algum modo, estabelecer uma relação pessoal e pedagógica, 
num determinado horário com o seu professor de determinada disciplina. Esse horário será naturalmente reduzido, 
eventualmente 90 minutos (45+45) semanais por disciplina e turma.
Esperemos poder dar a conhecer esses horários aos professores e alunos até ao próximo dia 12 de abril.

Notas importantes: 

1.  Para os professores do 1.º ciclo e para as educadoras, os seus interlocutores serão os pais e encarregados de 
educação. assim, nesta informação, onde se lê “alunos”, para o 1.º ciclo e pré-escolar, deve ler-se “pais e encarregados 
de educação”.

2.  Chamamos a atenção para o facto de que muitos alunos perderam os seus cadernos e livros na catástrofe de 13 de 
março. Por esse motivo, será cauteloso não utilizar nas tarefas propostas a utilização do livro adotado (será adequado 
enviar os próprios materiais a utilizar, ler ou analisar).

TEMPO  Ensino@Distância
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Este plano dava corpo às nossas preocupações e permitia 
um corredor de liberdade a cada professor para melhor 
adequar as suas ações aos meios que melhor dominava. 
Esta particularidade, veio a revelar-se de enorme 
importância no desenvolvimento de todo o processo.
O Plano viria a ser prorrogado até 26 de junho, 
acompanhando os sucessivos estados de emergência 
decretados em Timor-Leste e a continuidade do 
encerramento da escola.

Em maio realizámos uma primeira avaliação intercalar 
do processo. Era importante conhecer a situação real 
dos alunos, das educadoras, dos professores perante um 
processo inicialmente desconhecido por quase todos.
Desse relatório salientamos:
“No Pré-Escolar o trabalho é extremamente satisfatório. 
Na sua totalidade (100%) as educadoras conceberam 
planificações para a situação atual, bem como têm 
procurado um contacto constante com os encarregados 
de educação e crianças. Confrontam-se com algumas 
dificuldades, tais como, falta de meios por parte das 
famílias e crianças. 
Nesse contexto das 99% de crianças contactadas cerca de 
77% são as que apresentam frequentemente os trabalhos 
solicitados. No entanto, genericamente, o trabalho está a 
decorrer bem. Quanto à avaliação do presente período, 
cerca de 50% das educadoras considera que é difícil 
realizar a avaliação, pois uma parte das crianças não têm 
oportunidade de realizar os trabalhos pelos motivos já 
indicados. Motivos que não são de resolução fácil, pois 
são motivos das famílias e dos constrangimentos sociais 
de Timor-Leste.
Quanto ao 1.º ciclo de escolaridade, o trabalho tem-se 
revelado muito satisfatório. Todos os professores (100%) 
conceberam planificações para a situação atual, como 
têm procurado e conseguido contactar praticamente 
todos os alunos e a frequência e participação dos alunos é 
igualmente elevada, cerca de 84%.

Este plano [Plano de Ensino Não Presencial] dava corpo às 
nossas preocupações e permitia um corredor de liberdade a 
cada professor para melhor adequar as suas ações aos meios 
que melhor dominava. Este particular, veio a revelar-se de 
enorme importância no desenvolvimento de todo o processo.

Algumas dificuldades surgem como mais importantes, 
tais como o acesso aos meios informáticos, ao tempo 
disponível dos pais e alguma falta de comunicação em 
língua portuguesa. No entanto a enorme maioria dos 
professores tem realizado trabalho assíncrono e síncrono. 
Este último com maiores dificuldades.
Tosos os professores consideram que o trabalho realizado 
neste Ensino Não Presencial lhes permitirá concluir a 
avaliação do ano letivo.

Quanto aos restantes ciclos de escolaridade, 2.º, 3.º ciclos 
e ensino secundário o trabalho tem-se revelado muito 
satisfatório. Todos os professores (100%) conceberam 
planificações para a situação atual, como têm procurado e 
conseguido contactas praticamente todos os alunos (99%) 
sendo a frequência e participação dos alunos de cerca de 
76%.
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Toda a comunidade educativa, de um momento 
para outro, em virtude da pandemia Codvid-19, 
viu-se na contingência de alterar a forma como 
o ensino até então tinha sido ministrado. Sendo 
fundamental para o desenvolvimento dos alunos, 
para a que a sua aprendizagem não fosse, na 
totalidade, comprometida nesta época atípica, 
houve a necessidade de criar, identificar e 
selecionar, recorrendo aos meios tecnológicos, 
aplicações que fossem de fácil acesso aos alunos e 
respetivos encarregados de educação para que os 
mesmos pudessem aceder à informação e tarefas 
disponibilizadas, bem como, realizar sessões 
síncronas, dando continuidade, na medida do 
possível, à planificação previamente elaborada. No 
caso do 1º ciclo, utilizando aplicações diversas, os 
professores conseguiram que mais de 90% dos alunos 
participassem de forma regular. Há que realçar, em 
todo este processo, o empenho e a disponibilidade, 
possível, por parte dos encarregados de educação 
no acompanhamento dos seus educandos. 
É de conhecimento geral que este método de 
ensino à distância, não sendo o ideal, foi a 
única solução, acarretando, no entanto, alguns 
constrangimentos nomeadamente: a falta de tempo 
e de condições para ajudar os alunos a superarem 
as suas dificuldades num apoio sistemático e/ou 
extraordinário que existiria no ensino presencial; a 
diminuição do número de horas em que os alunos 
estão imersos na língua portuguesa, contribuindo 
para o aumento das lacunas ao nível da proficiência 
linguística; a diminuição da carga horária de 
trabalho com os alunos e, por fim, em alguns 
casos, o não cumprimento, na totalidade, dos 
programas estabelecidos para os respetivos anos 
de escolaridade. 
Com todo este novo processo há a realçar, também, 
alguns aspetos positivos como o maior envolvimento 
dos encarregados de educação no processo ensino-
aprendizagem, o despertar para o uso de novas 
estratégias, nomeadamente no âmbito tecnológico, 
como forma de complemento ao ensino presencial e 
uma maior interação, entreajuda, entre os docentes 
e os pais dos alunos.

Graça Terroso
Coordenadora 1.º ciclo

Algumas dificuldades surgem como mais importantes, 
tais como o acesso aos meios informáticos, ao tempo 
disponível dos pais e alguma falta de comunicação em 
língua portuguesa. No entanto a enorme maioria dos 
professores tem realizado trabalho assíncrono e síncrono. 
Este último com maiores dificuldades.
Todos os professores consideram que o trabalho realizado 
neste Ensino Não Presencial lhes permitirá concluir a 
avaliação do ano letivo.”
Este relatório intercalar foi posteriormente completado 
com uma reflexão final, por parte de alguns responsáveis 
por estruturas intermédias da escola.Uma das questões 
que, desde o seu início surgiu relativamente ao 
encerramento da escola e do ensino à distância foi 
a questão da avaliação dos alunos. Questão sempre 
complexa e que, pela sua importância no prosseguimento 
dos estudos de todos os alunos, deve ser desde logo 
equacionada.
Sendo a Escola Portuguesa de Díli uma escola do Estado 
Português, seguindo as orientações e determinações 
legais da legislação portuguesa, a situação que, desde o 
primeiro momento nos suscitou a primeira preocupação, 
foi resolvida superiormente. A questão dos exames 
nacionais. Deixou de ser uma das preocupações principais 
no que se refere à avaliação, neste caso externa.
No entanto, a avaliação dos alunos no 3.º período 
foi desde logo motivo de reflexões e apreciações 
conjunturais, motivadas também pela particularidade e 
especificidade da situação da Escola Portuguesa de Díli e 
todos os constrangimentos que o ensino à distância e não 
presencial colocava a alguns alunos. Mesmo que fosse só 
a um aluno! 
Perante “coisa” diferente do normal e com perspetivas de 
se prolongar no tempo, logo se colocou a possibilidade da 
avaliação do 2.º período ser a classificação final do ano 
letivo 2019/2020. Era na altura o desconhecido que nos 
levou a equacionar a situação.
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Diria que temos vivido numa época sui generis, onde 
as experiências e as aprendizagens são igualmente 
ímpares, em qualquer âmbito da esfera pessoal 
e social. Foram várias as alterações que foram 
surgindo à nossa volta, na tentativa de se continuar 
a viver da forma mais natural que nos era possível. 
O explanado no “ensino não presencial” teve esse 
objetivo em foco e com ele surgiram imensas 
revelações. Se algumas delas são positivas e 
enriquecedoras, outras há que nos mostraram o 
reverso da medalha e que nos ajudam a refletir.
Este tipo de metodologia foi de difícil adaptação 
para uns, mas permitiu que outros desabrochassem. 
Alunos que outrora experienciaram uma sala de 
aula repleta de proximidade e de interação social, 
com recurso a cadernos, livros e outros materiais 
manipuláveis, foram caracterizados como sendo 
indivíduos com dificuldade de concentração. Porém, 
neste contexto de ensino à distância, explorando 
outras ferramentas de trabalho, centrando o 
seu período de trabalho numa aula síncrona de 
90 minutos, revelaram ser alunos autónomos, 
responsáveis e com capacidade de concentração.
Por outro lado, as mesmas aulas síncronas, que 
nos levam casa adentro dos nossos alunos, fazem-
nos perceber concretamente a realidade de cada 
um. Se há quem tenha o seu espaço de trabalho, 
há também quem tenha de estudar em espaços 
comuns da casa, onde tudo se passa e todos se 
cruzam, e há até quem tenha de ficar no exterior, 
para ter mais luminosidade. Experiências diferentes, 
mas com objetivos e interesses comuns: desenvolver 
aprendizagens. 
E nesta nova forma de estar foi sendo visível e até 
verbalizada a “saudade” da escola e a importância 
que esta tem na vida de todos. Assim, que possa 
esta situação sui generis consciencializar tudo e 
todos de que a Escola é um lugar de relevo, um bem 
maior e essencial, que deve ser valorizado.

Ângela Sousa
Coordenadora do PAA

Perante “coisa” 
diferente do 
normal e com 
perspetivas de 
se prolongar 
no tempo, logo 
se colocou a 
possibilidade 
da avaliação do 
2.º período ser 
a classificação 
final do ano 
letivo 2019/2020. 
Era na altura o 
desconhecido 
que nos levou 
a equacionar a 
situação.
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Hoje, após mais de 3 meses de encerramento da escola e 
de ensino não presencial e final do ano letivo, é claro para 
todos, que a escola se encontrava no final do ano letivo em 
condições de concluir a avaliação dos seus alunos no 3.º 
período. Uma avaliação sempre condicionada pelo ensino 
não presencial e por tudo o que constituiu obstáculo ao 
normal funcionamento das aprendizagens.
Nesse sentido e no âmbito da autonomia da escola e no 
reforço do estabelecido no decreto-lei n.º 214/2015, de 
29 de setembro, a Escola Portuguesa de Díli, consultados 
os seus órgãos próprios, estabeleceu que a avaliação …..

TEMPO  Ensino@Distância
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Caros professores,

Tal como foi referido no documento de Prorrogação do Plano de Ensino Não Presencial, “(…) apesar de algum 
desenvolvimento ocorrido nos diferentes países relativamente ao surto do COVID-19, não há ainda uma certeza sobre 
a situação em Timor-Leste, nomeadamente na abertura dos estabelecimentos escolares, em que se inclui a nossa 
escola.”.
É certo que o estado de emergência foi de novo prorrogado, de 27 de maio de 2020 a 26 de junho 2020. Desconhecemos 
ainda, ao dia de hoje, as regras a seguir neste novo período do estado de emergência em Timor-Leste, nomeadamente, 
no que se refere à situação do encerramento dos estabelecimentos escolares.
Já tínhamos afirmado no documento suprarreferido que “Esperamos que, (…), exista a possibilidade da abertura 
da escola e as aulas presenciais possam ser retomadas com as medidas que julguemos adequadas e seguindo as 
orientações que, eventualmente, sobre essa matéria, as instituições timorenses determinarem.”.
Temos consciência que as incógnitas são muitas e, algumas delas, não dependem de nós, nem das decisões das 
entidades timorenses. 
No entanto e sem prejuízo  de tudo se alterar, caso a situação global se altere igualmente e permita a mobilidade que 
todos desejamos, importa equacionar desde já, faltando cerca de 26 dias para o final do ano letivo de 2019/2020, a 
questão da avaliação do 3.º período na Escola Portuguesa de Díli.
Essa foi uma questão amplamente discutida antes das reuniões de avaliação do 2.º período, considerando terem já 
decorrido cerca de 2/3 do tempo letivo previsto para o ano escolar e face às interrogações que, nesse momento, todos 
colocávamos relativamente ao prosseguimento do ano letivo e do seu 3.º período.
Atempadamente planeámos e demos início à execução do nosso Plano de Ensino Não Presencial. Realizámos 
uma avaliação intercalar do mesmo, na qual concluímos que, apesar dos constrangimentos de acesso aos meios 
informáticos, contactos e metodologias aplicadas, o trabalho estava (está) a ser desenvolvido e globalmente com 
sucesso. Apesar de nenhum de nós, professores e alunos, estarmos preparados para uma situação como a que ocorreu 
(está a ocorrer), temos consciência que tudo fizemos (e continuamos a fazer) para manter com os nossos alunos uma 
relação pedagógica e didática que, não substituído as aulas presenciais, podemos classificar de muito satisfatória. 
Foram /serão, eventualmente, cerca de 6 meses de ausência da escola. É muito tempo, principalmente para os nossos 
alunos que, como todos sabemos, têm grandes dificuldades na proficiência da língua portuguesa. O ano letivo de 
2020/2021 vai ser, não restem dúvidas, um ano de duplo ou triplo trabalho para todos nós, professores, alunos e pais 
e encarregados de educação.
Nesse sentido, julgamos que os nossos alunos que se entregaram com esforço, empenho, motivação e dedicação, apesar 
das dificuldades, ao trabalho não presencial, devem ser valorizados, traduzindo essa valorização, eventualmente, na 
sua classificação.
É certo que muitos trabalhos e tarefas foram realizados recorrendo à transcrição de fontes consultadas ou com a ajuda 
clara das famílias, dos pais e encarregados de educação. Este último aspeto, em boa verdade, acaba por ser um aspeto 
a valorizar. Não o faremos, mas também não deve deixar de ser referido.
Neste contexto, no âmbito da autonomia da escola e tomando em conta os considerandos excecionais referidos 
anteriormente, propomos excecionalmente, a seguinte alteração dos critérios de avaliação da EPD para o ano letivo 
2019/2020:

1.   Nenhum aluno da EPD-CELP Ruy Cinatti, no ano letivo 2019/2020, pode ser avaliado no final do 3.º período, com 
nível ou classificação inferior à que obteve em reunião de avaliação do 2.º período;

2   Todos os alunos podem obter no final do 3.º período do ano letivo 2019/2020, um nível ou classificação superior à 
obtida na reunião de avaliação do 2.º período, caso tenham cumprido, no mínimo, 2/3 dos trabalhos, tarefas ou outras 
atividades propostas pelos respetivos professores nos respetivos Planos Quinzenais, com uma avaliação qualitativa, 
no mínimo, de BOM.”
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No dia 26 de junho de 2020 deu-se o ano letivo por 
encerrado, as avaliações foram atribuídas, o processo 
decorreu com normalidade, com algumas dúvidas, mas 
com a consciência que tudo correu bem, dentro do 
possível. 
Podia ter corrido melhor? Podia. Mas julgamos que nos 
podemos orgulhar do que fizemos, alunos, professores, 
pais, encarregados de educação e direção. 
Apesar das complicações e preocupações ainda não terem 
terminado, devemos começar a olhar para o futuro.
Que devemos fazer? 
Retomar as nossas rotinas como fazíamos anteriormente? 
Independentemente do que ainda vier a acontecer, 
devemos olhar para a situação que tanto nos afeta, como 
uma oportunidade. Oportunidade de melhorar a escola. 
Muito se tem escrito sobre o que irá acontecer. No nosso 
entendimento, a escola nunca mais será a mesma, será 
melhor. Mais ajustada aos tempos atuais e aos nossos 
alunos.
Naturalmente que essa melhoria dependerá das decisões 
que se vierem a tomar. Atrevemo-nos mesmo a dizer 
que dependerá das decisões que cada escola tomar, 
considerando o que aprendeu com o que se passou e está 
a passar e a vontade de alterar comportamentos, atitudes 
e experienciar ações e tomadas de decisão inovadoras 
e sem receios. Mesmo que essas decisões possam, à 
primeira vista, serem consideradas utópicas. 
Em relação à Escola Portuguesa de Díli, a situação é 
bastante complexa, tornando as oportunidades e os 
desafios particularmente interessantes e motivadores.
Não nos atrevemos a lançar desde já o que consideramos 
necessário e fundamental. O que se passar no futuro 
próximo não poderá ser UMA ideia de alguém. Parece-
nos fundamental encontrar espaços e momentos de 
discussão e reflexão sobre o que devemos fazer. Mesmo 
que essas discussões e reflexões sejam mesmo “fora 
da caixa”. Timor-Leste não é Portugal. Os nossos alunos 
não são alunos de uma escola portuguesa concebida e 
organizada numa comunidade educativa como Loulé, 
Lisboa ou Braga. 
Este será o nosso grande desafio. Assim se consigam 
motivar todos os que possam apontar caminhos e sugerir 
estratégias inovadoras. 
O futuro da nossa escola está já ali. Não deixemos a 
oportunidade escapar entre as dificuldades. 
Os desafios aí estão. 

Eduardo Fernandes
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