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RECOMENDAÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO DAS SESSÕES À DISTÂNCIA 
(“Apoio e Intervenção On-line”) 

Os serviços prestados pela Associação Portuguesa de Portadores de Trissomia 21, 

Instituição Particular de Solidariedade Social, na modalidade de sessões à distância 

poderá ocorrer em dois formatos: 

- sessões à distância regulares com crianças, jovens e adultos, à semelhança 

das que já aconteciam presencialmente; 

- sessões de tutoria à distância regulares com os pais das crianças e jovens 

em seguimento regular para entrega e explicação de planos de trabalho semanais. 

Para estas duas opções, definiram-se algumas regras e condições específicas, que, 

para o bom funcionamento das sessões, deverão ser observadas, tanto pelas crianças, 

jovens e adultos, como pelos pais, designadamente: 

1. Cada consulta terá uma duração média de 50 minutos, a partir da hora marcada; 

2. Para as sessões à distância, poderá ser usado um computador pessoal, tablet ou 

smartphone, com câmara e boa ligação à internet, num espaço bem iluminado e, 

se possível, sem fatores suscetíveis de gerar distração; 

3. As sessões deverão respeitar as condições de privacidade da criança/jovem/ 

adulto em acompanhamento. Deste modo, recomenda-se a utilização de um 

espaço isolado da casa, com recurso a auscultadores e a microfone. 

Excecionalmente, poderão ser agendadas sessões com a presença dos pais ou 

outros adultos; neste caso, as condições de privacidade estender-se-ão a todo o 

grupo; 

4. A criança/jovem/ adulto deverá preparar-se para estas sessões da mesma forma 

que o fazia para as sessões presenciais (vestir roupa de sair, ter consigo os 

materiais necessários, entre outros); 

5. Deverão ser evitadas interrupções da sessão, salvo se ocorrerem dificuldades ao 

nível informático, pelo que se poderá recorrer aos pais ou a outra pessoa próxima 

que possa ajudar; 

6. O preçário das sessões on-line é sobreponível ao vigente para as sessões 

presenciais; a forma de pagamento é a habitual, que deverá ser efetuado até ao 

dia 8 de cada mês. 


