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Introdução 

Tendo em conta o documento aprovado pelo Conselho de Ministros “Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 53-D/2020 de 20 de julho” que estabelece medidas 

excecionais e temporárias para a organização do ano letivo 2020/2021, no âmbito da 

pandemia da doença COVID-19, o Governo tomou várias medidas:  

- Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril, que aprovou um conjunto de medidas, no 

âmbito da educação, destinadas a estabelecer um regime excecional e temporário 

relativo à realização e avaliação das aprendizagens, ao calendário escolar e de provas e 

exames dos ensinos básico e secundário, às matrículas, à inscrição para os exames finais 

nacionais e ao pessoal docente e não docente, de modo a assegurar a continuidade do 

ano letivo de 2019/2020, de uma forma justa, equitativa e o mais normalizada possível. 

- Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-C/2020, de 30 de abril, determinou que, 

no dia 18 de maio de 2020, seriam retomadas as atividades letivas presenciais nos 11.º e 

12.º anos de escolaridade e nos 2.º e 3.º anos dos cursos de dupla certificação do ensino 

secundário.  

- O Decreto-Lei n.º 20-H/2020, de 14 de maio, veio estabelecer medidas excecionais de 

organização e funcionamento das escolas que garantissem a retoma dessas atividades 

letivas presenciais em condições de segurança para toda a comunidade educativa. 

Atendendo à incerteza da evolução da pandemia da doença COVID-19, há que definir 

um quadro de intervenções que garanta uma progressiva estabilização nos planos 

económico e social, sem descurar a vertente de saúde pública. 

Neste contexto, torna-se necessário estabelecer medidas excecionais de organização e 

funcionamento dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do ensino básico, no ano 

letivo 2020/2021, que garantam a retoma das atividades educativas, letivas e não letivas, 

em condições de segurança para toda a comunidade educativa. 

Assim: 

1. Regimes do Processo de Ensino e aprendizagem 

O Conselho de Ministros resolve aprovar um conjunto de medidas excecionais para o 

ano letivo 2020/2021, no âmbito da pandemia da doença COVID-19: 

1 - Considerar, enquanto regimes do processo de ensino e aprendizagem, o presencial, 

que constitui o regime regra, o misto e o não presencial. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131393158/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/132883346/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/133723695/details/normal?l=1
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2 - Determinar que a transição entre os regimes previstos na presente resolução é 

solicitada à Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, que decide após ser ouvida a 

autoridade de saúde competente. 

- Aulas presenciais (aquele em que o processo de ensino e aprendizagem é 

desenvolvido num contexto em que alunos e docentes estão em contacto direto, 

encontrando-se fisicamente no mesmo local); 

- Aulas Mistas (aquele em que o processo de ensino e aprendizagem combina 

atividades presenciais com sessões síncronas e com trabalho autónomo); 

- Aulas Não presenciais (aquele em que o processo de ensino e aprendizagem ocorre 

em ambiente virtual, com separação física entre os intervenientes, designadamente 

docentes e alunos). 
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As Sessões Assíncronas são aquelas que são desenvolvidas em tempo não real, em que 

os alunos trabalham autonomamente, acedendo a recursos educativos e formativos e a 
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outros materiais curriculares disponibilizados numa plataforma de aprendizagem online, 

Classroom, em torno das temáticas em estudo; 

 

O Trabalho Autónomo é aquele que é definido pelo docente e realizado pelo aluno 

sem a presença ou intervenção do professor. 

As Sessões Síncronas são aquelas que são desenvolvidas em tempo real e que permitem 

aos alunos interagirem online com os seus docentes e com os seus pares para 

participarem nas atividades letivas, esclarecerem a s suas dúvidas ou questões e 

apresentarem trabalhos. 

 

3-Todos os Agrupamentos / Escolas deverão considerar o regime presencial como 

regime regra e os regimes misto e não presencial como exceção. 

Os regimes misto e não presencial, aplicam-se quando necessário, e preferencialmente, 

aos alunos a frequentar o 3.º ciclo do ensino básico, podendo alargar-se 

excecionalmente aos restantes ciclos de ensino, em função do agravamento da situação 

epidemiológica da doença COVID-19. 

3.1. Para que seja possível atribuir o regime misto ou não presencial é necessário 

que todos os Encarregados de Educação, Pessoal Docente e Não Docente colaborem 

com o Agrupamento, informando a Direção de qualquer elemento da comunidade 

educativa que tenha sido contaminado com o COVID19, para que sejam tomadas todas 

as diligências de despiste de outras possíveis contaminações e pedido de autorização às 

entidades competentes para a transição de regimes. 

4- A prioridade da frequência de aulas presenciais deve verificar-se para os alunos até 

ao final do 2.º ciclo e para aqueles a quem não seja possível assegurar o 

acompanhamento, pelos professores, quando se encontrem em regime não presencial. 

4.1. Caso seja necessário passar ao Regime Misto, devem ser suspensas as 

seguintes atividades: as APA, os Clubes, o Desporto Escolar, a Sala de Estudo e a 

Biblioteca e a disciplina de EMRC por receber alunos de várias turmas. Os programas 

Fénix e Turma+ irão funcionar por grupo turma para que não exista mistura de alunos 

de duas turmas na mesma sala.  

4.2. Para os alunos que não possuem equipamentos digitais para as aulas não 

presenciais, será estabelecido um calendário de recolha e entrega de planos de aula com 

atividades que estes devem realizar no tempo estabelecido pelo Agrupamento e 

supervisionado pelo Diretor de Turma. 
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5- O horário de funcionamento da escola sede foi alargado até às 18:15h, por forma a 

atribuir a cada sala duas turmas: uma no turno da manhã e outra no turno da tarde. Desta 

forma, cada turma tem as aulas na mesma sala, à exceção das disciplinas que requerem 

uma sala específica, tais como: Educação Física, Educação Visual, Educação 

Tecnológica, Robótica, Educação Musical, TIC e Ciências Naturais e Físico Química do 

3.º Ciclo, ou outra disciplina por não ter tido lugar no turno atribuído à turma. 

a) Os alunos de cada turma devem ainda ocupar sempre o mesmo lugar na carteira em 

todas as disciplinas.  

b) No final de cada turno, cada aluno antes de abandonar a sala de aula, deve higienizar 

a sua mesa e cadeira, com a ajuda do docente, que borrifará esses equipamentos com 

uma solução aquosa. Para o efeito, será entregue um toalhete, que depois de utilizado 

deverá ser colocado no lixo.  

c) No final de cada dia, todos os alunos devem ainda colocar a cadeira em cima da 

mesa, para que os assistentes operacionais possam limpar (varrendo e lavando) o chão 

de cada sala. No início de cada dia, os alunos irão colocar as cadeiras no lugar para se 

sentarem. Desta forma, pensamos que a higienização das salas terá um efeito eficaz para 

proteção de todos aqueles que usufruem das mesmas. 

2 - Organização e funcionamento das atividades letivas em regime 

presencial: 

No início do ano letivo será entregue a cada aluno um horário com todas as 

disciplinas e as aulas de apoio pedagógico acrescido (APA) que será colocado em 

prática no regime presencial e onde já estarão sinalizadas as disciplinas caso seja 

necessário passar para o regime não presencial. 

 

3 - Organização e funcionamento das atividades letivas no regime 

misto: 

3.1- As atividades letivas devem ser realizadas com recurso às metodologias que cada 

escola considere as mais adequadas, de acordo com as orientações da área governativa 

da educação, tendo por referência o disposto no Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, 

na sua redação atual, no Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, bem como o disposto 

no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens 

Essenciais; 

3.2- O processo de ensino e aprendizagem deve desenvolver-se através da combinação 

entre atividades presenciais, sessões síncronas e trabalho autónomo; 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/115652961/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/115652962/details/normal?l=1
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3.3- Compete às escolas proceder à revisão e ajustamento do planeamento curricular a 

que se refere o artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho; 

a) Tendo em conta que o horário foi alargado, as turmas foram distribuídas pelos dois 

turnos, sendo atribuído o turno da manhã a todas as turmas de 5.º ano, três turmas de 6.º 

ano, uma turma de 7.º ano, duas turmas de 8.º ano e uma turma de 9.º ano, estas por 

terem alunos de ensino articulado, ficando as restantes turmas de 6.º, 7.º 8.º e 9.º anos 

no turno da tarde. Esta distribuição dá 19 turmas de manhã e 18 turmas de tarde. 

b) Desta forma, o regime misto privilegia aulas presenciais, aulas síncronas e trabalho 

autónomo, assim as aulas irão decorrer do seguinte modo: 

Turmas  Aulas Presenciais Aulas Síncronas 

Trabalho Autónomo 

5.ºA 1.ª Semana 2.ª /4.ª/ 6.ª feiras 3.ª / 5.ª feiras 

2.ª Semana 3.ª / 5.ª feiras 2.ª /4.ª/ 6.ª feiras 

5.ºB 1.ª Semana 3.ª / 5.ª feiras 2.ª /4.ª/ 6.ª feiras 

2.ª Semana 2.ª /4.ª/ 6.ª feiras 3.ª / 5.ª feiras 

 

As restantes turmas devem seguir o exemplo acima mencionado: 

Turnos Turmas 

Manhã 5.ºA = 5.ºC = 5.ºE = 5.ºG = 5.ºI = 5.ºL = 6.ºC = 6.ºL = 8.ºC =9.ºC 

5.ºB = 5.ºD = 5.ºF = 5.ºH = 5.ºJ = 5.ºM = 6.ºH = 7.ºA = 8.ºE  

Tarde 6.ºA = 6.ºD = 6.ºF = 6.ºI = 7.ºB = 7.ºD = 8ºA = 8.ºD = 9.ºB 

6.ºB = 6.ºE = 6.ºG = 6.ºJ = 7.ºC = 7.ºE = 8.ºB = 9.ºA = 9.ºD 

 

c) Compete aos docentes o registo semanal das aprendizagens desenvolvidas e das 

tarefas realizadas no âmbito das sessões síncronas e do trabalho autónomo, recolhendo 

evidências da participação dos alunos e tendo em conta as estratégias, os recursos e as 

ferramentas utilizadas pela escola e por cada aluno; 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/115652962/details/normal?l=1
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d) Compete ao diretor de turma promover a articulação entre os docentes da turma, 

tendo em vista o acompanhamento e a coordenação do trabalho a realizar pelos alunos, 

promovendo uma utilização proficiente dos recursos e ferramentas digitais, bem como o 

acesso equitativo às aprendizagens. 

 

4- Organização do regime não presencial: 

  Ocorre nas situações de suspensão das atividades letivas e formativas presenciais 

nas escolas, sendo desenvolvido através de sessões síncronas e assíncronas, devendo os 

alunos cumprir as aulas que estão sinalizadas no horário que irão receber no início do 

ano letivo. 

 

5 – A implementação, acompanhamento e monitorização do plano de 

ensino a distância 

A implementação, acompanhamento e monitorização do plano de ensino a 

distância a que se refere o ponto anterior deve ser supervisionado pelo Diretor de Turma 

e assegurado pelo Conselho Pedagógico. 

 

6 – Alunos abrangidos pelo Decreto-Lei 54.ºde 2018 

Nos regimes misto e não presencial, para os alunos com Necessidades Educativas a 

quem foram atribuídas medidas seletivas ou adicionais, devem ser contemplados os 

seguintes aspetos: 

a) No âmbito da organização das atividades letivas e formativas, o apoio aos alunos para 

quem foram mobilizadas medidas seletivas e adicionais, de acordo com plano de 

trabalho a estabelecido pela equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva 

(EMAEI), em articulação com o diretor de turma ou o professor titular de turma do 

aluno.  

b) Devem ainda ser assegurados presencialmente os apoios prestados no Centro de 

Apoio à Aprendizagem, na valência de unidade especializada, bem como os apoios 

prestados por técnicos, relativamente aos alunos para os quais foram mobilizadas 

medidas adicionais; 

c) A EMAEI deve assegurar, em articulação com o Centro de Recursos TIC para a 

Educação Especial (CRTIC), o acompanhamento aos docentes, com vista a uma 
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adequada utilização pelos alunos das ferramentas e recursos digitais necessários à 

operacionalização das adaptações curriculares e ao desenvolvimento das competências e 

aprendizagens identificadas no relatório técnico pedagógico; 

d) Nos casos em que, por motivos devidamente justificados, o aluno se encontre 

impossibilitado de participar nas sessões síncronas, deve a escola disponibilizar o 

conteúdo das mesmas. 

e) A EMAEI deve também prestar um acompanhamento específico às crianças e jovens 

em risco ou perigo, sensibilizando os docentes e, em particular, os diretores de turma, 

para a identificação precoce deste tipo de situações, devendo, sempre que detetem estas 

situações, em articulação com a comissão de proteção de crianças e jovens 

territorialmente competente, organizar dinâmicas de integração e de trabalho escolar, de 

modo a proporcionar aos alunos os meios e as condições necessárias à sua segurança, 

formação, educação, bem-estar e desenvolvimento integral. 

f) A EMAEI delineou um plano de atuação para o ensino presencial, misto e não 

presencial dirigido a todos os alunos com Necessidades Educativas do Agrupamento, 

nomeadamente com medidas seletivas e adicionais, que se encontra anexo a este 

documento (anexo 1). 

 

7 – Planeamento e Gestão Currilar 

Determinar que, em matéria de planeamento e gestão curricular, devem ser 

adotadas as seguintes medidas: 

7.1- No âmbito das atividades desportivas, os docentes de Educação Física 

procederam à elaboração das regras de conduta e de utilização dos espaços físicos da 

disciplina, adequando-as de acordo com as orientações em vigor das autoridades de 

saúde (anexo 2). 

7.2- No ano letivo de 2020/2021 é fixado um período de cinco semanas, a partir 

do início do ano letivo, destinado à recuperação e consolidação das aprendizagens 

identificadas em função do trabalho realizado com cada aluno, no ano letivo 2019/2020; 

7.2.1- A recuperação e consolidação das aprendizagens a que se refere a alínea 

anterior acontece de forma contínua, cabendo às escolas, no âmbito da sua autonomia, 

definir formas de organização que potenciem estas tarefas; 

7.2.2- Cada grupo disciplinar deve definir uma planificação para o período de 

trabalho definido para consolidação das aprendizagens, privilegiando os alunos com 
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maiores dificuldades de acompanhamento nas atividades promovidas pela escola, no 

ano letivo 2019/2020 e ainda aqueles que não transitaram de ano, ficando os mesmos 

abrangidos pelo acompanhamento de tutorias. O professor tutor deve entregar ao 

Conselho Pedagógico um relatório trimestral sobre as atividades desenvolvidas. 

7.3- Na planificação e execução do apoio tutorial específico, deve o professor 

tutor integrar as atividades desenvolvidas pelos alunos mentorandos abrangidos pelo 

programa de mentoria; 

7.3.1- As escolas devem criar um programa de mentoria tendo em vista 

estimular o relacionamento interpessoal e a cooperação entre alunos; 

7.3.2- Compete ao diretor submeter à aprovação do conselho geral o programa 

de mentoria elaborado pelo conselho pedagógico; 

7.3.3- O programa de mentoria deve desenvolver-se através da identificação de 

alunos que, em cada escola, se disponibilizam para apoiar os seus pares acompanhando-

os, designadamente, no desenvolvimento das aprendizagens, no esclarecimento de 

dúvidas, na integração escolar, na preparação para os momentos de avaliação e em 

outras atividades conducentes à melhoria dos resultados escolares; 

7.3.4- A seleção dos alunos mentores e mentorandos deve ser efetuada de acordo 

com os critérios definidos no programa de mentoria, competindo às escolas 

disponibilizar os meios necessários à realização das atividades de mentoria, incluindo o 

apoio logístico. 

7.3.5- A participação como aluno mentor é registada no certificado do aluno, 

podendo ser valorizada na classificação dos alunos; 

7.3.6- A coordenação e o acompanhamento do programa de mentoria é efetuado 

pelo coordenador dos diretores de turma; 

7.3.7- A monitorização e avaliação do trabalho realizado no âmbito do programa 

de mentoria é efetuado pelo conselho pedagógico, devendo, para esse efeito, recolher 

evidências do trabalho realizado; 

7.3.8- Cabe ao coordenador do programa de mentoria, em articulação com cada 

diretor de turma: 

a) - Proceder à planificação das atividades a desenvolver, bem como o acompanhamento 

da sua execução; 

b) - Apoiar o aluno mentor no desenvolvimento das suas atividades, nomeadamente na 

criação de hábitos de estudo e de rotinas de trabalho; 



Agrupamento Dr. António Augusto Louro 
 

Plano de Organização e Funcionamento do  2.º e 3.º Ciclos -  2020-2021    
 

c) - Promover a interligação com os diretores de turma e com o professor tutor, quando 

aplicável, informando-os das atividades desenvolvidas pelos alunos no âmbito do 

programa; 

d) - Promover um ambiente favorável ao desenvolvimento de competências pessoais e 

sociais; 

e) - Envolver a família do aluno na planificação e desenvolvimento do programa. 

8- Outras regras de funcionamento dos espaços 

Portaria 

1. Nas entradas do turno da manhã toda a comunidade escolar deve respeitar o 

distanciamento, na portaria, aquando da passagem do cartão no equipamento 

informático. 

2. À hora do almoço, entre os turnos da manhã e da tarde, deve ser dada prioridade 

aos alunos que estão de saída do recinto escolar, só depois dando entrada aos 

alunos do turno da tarde. 

3. Em caso de chuva, será aberto o portão grande para dar entrada aos alunos do 

turno da tarde, continuando a sair pelo portão pequeno os alunos do turno da 

manhã. Os alunos que entraram pelo portão grande devem dirigir-se à papelaria 

para “picar” o cartão no equipamento informático, por forma a fazer o seu 

registo, não acusando assim falta de assiduidade no sistema. 

Refeitório  

A utilização do refeitório deve ser feita do seguinte modo: 

a) O horário de funcionamento do refeitório é das 12:00h às 14:20h 

b) O espaço tem 112 lugares, mas apenas pode haver a ocupação de 56 lugares de 

cada vez. 

c) Os alunos irão entrar pela porta que dá acesso à “linha de recolha da refeição”, a 

seguir devem dirigir-se a uma mesa que esteja livre e fazer a sua refeição, após a 

qual devem colocar o tabuleiro nos porta tabuleiros e sair pela porta junto aos 

mesmos. 

d) Tendo em conta que o espaço é limitado para o número de alunos que possam 

usufruir deste, os alunos não podem aí permanecer, após o término da refeição. 
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e) Não será permitida a utilização dos microondas, tal como está sugerido nas 

orientações da DGS. 

f) O Takeaway será uma opção para os alunos que terminam o turno e necessitam 

de consumir uma refeição, não tendo aulas no turno contrário. 

 2ªFeira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira 

12:15h 5C-6J-7C-

7E-8A-9A-

9B-9D 

5A-6A-6E-

6F-6G-6I-

7C-7D-7E-

8B- 9B-9D 

6A-6B-6D-

6E-6F-6G-6I-

6J-8A-8B-

8C-9B 

6D-6E-6F-

7D-7E-8A 

5B-6B-6D-

6I-7A-7B-

8A-8D-9B-

9D 

 8 12 12 6 10 

13:30h 5B-5D-5E-

5F-5G-5I-

6C-6H-7A-

7D-8B 

5B-5F-5H-

5L-5M-6L-

7B-8C-8D-

8E-9A-9C 

5A-5C-5E-

5G-5I-5J-6C-

6H-6L-7A-

7B-8D-8E-

9A-9C 

5A-5D-5G-

5H-5L-5M-

6B-6J-7B-

8C-8E-9D 

5C-5F-5J-5L-

6H-6L-8B-

8C 

 11 12 15 12 8 

Grelha de ocupação do refeitório por turma, no período da hora do almoço. 

 

Sala do Aluno / Bar do Aluno 

1- Na sala do aluno existem mesas e cadeiras onde os alunos podem consumir as 

refeições que trazem de casa.  

2- O limite da lotação de alunos na sala do aluno é de 30 pessoas. 

3- O horário de funcionamento do Bar dos Alunos é o seguinte: 

9:00 às 12:00h e das 13:30h às 16:30h  

4- Os utentes do bar devem manter o distanciamento na fila, respeitando as marcas 

existentes no piso. 
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Papelaria e Reprografia 

1. Os Encarregados de Educação assim como os alunos devem, sempre que 

possível, fazer a marcação das refeições, em casa, na aplicação GIAE, por forma 

a evitar que os equipamentos informáticos sejam utilizados por muitos alunos. 

2. Antes da utilização dos equipamentos informáticos, os alunos devem proceder à 

higienização das mãos, fazendo uso do doseador que se encontra junto destes. 

3. Os utentes da papelaria e reprografia devem respeitar as marcas de 

distanciamento no piso. 

 

Pavilhões 

1. Os alunos devem aguardar junto ao poste com a indicação do número da sala de 

aula, pelo professor. 

2. O professor e todos os alunos, de forma ordeira e organizada, devem entrar no 

pavilhão, desinfetar as mãos no equipamento para o efeito e dirigir-se à sala de 

aula.  

3. A circulação dentro do pavilhão (entradas e saídas) é sempre feita pela direita, 

seguindo a sinalética no piso. 

4. Nos momentos de grande fluxo de circulação nos pavilhões, as portas de entrada 

devem estar totalmente, por forma a facilitar o distanciamento recomendado. 

5. Recomenda-se que as janelas e a porta das sala de aula permaneçam abertas 

durante as atividades letivas para arejamento das mesmas. 

 

Biblioteca 

As normas de funcionamento da Biblioteca encontram-se anexas a este 

documento (anexo3). 

 

9- Lotações dos Espaços 

Direção 

1- Lotação da sala: 7 pessoas 
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Sala dos Professores 

1- Lotação da sala: 15 adultos. 

2- Caso existam mais docentes para além da lotação acima mencionada, estes 

devem repartir-se por outras salas de trabalho. 

3- Lotação da sala de trabalho: 6 adultos. 

4- Lotação da sala de trabalho (pequena): 3 pessoas. 

 

Sala dos Diretores de Turma 

1- Lotação da sala de trabalho: 4 adultos 

2- Lotação da sala de atendimento: 2/3 pessoas 

 

 

10. Outras regras a observar: 

 

1. Não é permitida a entrada de bolas no recinto escolar, ou quaisquer outros 

equipamentos desportivos vindos de casa. 

2. Não é permitido o empréstimo/partilha de materiais escolares entre alunos, bem 

como de equipamentos digitais, tais como: telemóveis, auriculares, etc. 

3. Não é permitida a permanência no recinto escolar de alunos, para além do 

período efetivo de aulas ou período de almoço. 

4. Não é permitido a entrada na escola de alunos doentes, nomeadamente com 

febre.  

5. Será atribuída a cada turma um espaço no logradouro, para as atividades lúdicas 

durante o intervalo. 

6. As atividades mencionadas no ponto anterior deverão ocorrer entre os elementos 

da turma, evitando contacto com outros grupos. 
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Anexo 1 

Plano do Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) 

Ensino Presencial 

 

De acordo com o documento: “ORIENTAÇÕES - Ano letivo 2020/2021 da 

DGS”, destaca-se na prática letiva das docentes do grupo 910, os procedimentos que se 

seguem: 

 

- Além do uso de máscara dentro dos recintos escolares, por todos os alunos a partir do 

2º ciclo do ensino básico, devem ser mantidas as regras de higienização das mãos e 

etiqueta respiratória, promovendo-se ainda, a maximização do distanciamento físico. 

- Procurar garantir as condições necessárias para cumprir com as recomendações de 

distanciamento físico; 

- Sempre que possível, e que tal não comprometa a segurança das crianças e dos alunos, 

devem manter-se as janelas e/ou portas abertas, de modo a permitir uma melhor 

circulação do ar e evitar toques desnecessários em superfícies; 

- Será acautelada a disponibilização de solução antissética de base alcoólica (SABA) à 

entrada dos pavilhões onde estão localizadas as salas do CAA / gabinete de apoio e das 

Unidades Especializadas; 

- No final de cada tempo letivo, solicitar ao aluno a higienização do seu espaço / local 

de trabalho individual (mesa e cadeira e outros utensílios escolares utilizados) e no final 

do dia, após a higienização o aluno tem de colocar a cadeira em cima da mesa; 

- Privilegiar a via digital para todos os procedimentos administrativos, sempre que 

possível; 

- Privilegiar a via digital ou telefónica no contacto com os encarregados de educação. 

Nos casos em que seja necessário reunir presencialmente, estas reuniões deverão ser, 

preferencialmente, individuais ou em pequenos grupos, mantendo as medidas de higiene 

e distanciamento; 

- O apoio proposto no CAA / gabinete de apoio deverá seguir a orientação “Os alunos 

devem ser organizados, preferencialmente, em grupos/turmas (...)”; 
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- No caso da educação pré-escolar, se uma criança se encontrar atestadamente em grupo 

de risco, deve ser assegurado o apoio individualizado, envolvendo a EMAEI no 

acompanhamento da criança em estreita articulação com o docente e a família; 

- No caso das Unidades Especializadas a higienização dos espaços e materiais será feita 

frequentemente e ao longo do dia. Os alunos permanecerão preferencialmente dentro 

das salas das UE para evitar o contacto com a população escolar em geral, visando a 

proteção destes alunos; 

- No que se refere às refeições, estas serão feitas, no presente ano letivo, ou enquanto se 

justificar, na própria sala da Unidade Especializada; 

- O transporte destes alunos será assegurado pela empresa Viagens Prima, Lda, que 

cumprirá as normas de higiene e segurança em vigor; 

- Quanto ao Projeto Fénix e às assessorias em sala de aula, aplicar-se-ão os princípios 

definidos pela Direção. 

 

Ensino Misto 

 

Em regime de ensino misto propõe-se a aplicação das orientações apresentadas 

no Plano de Ensino Presencial e Ensino a Distância, consoante a presença ou não dos 

alunos na escola, tal como definido pela Direção. 

 

Ensino a Distância 

  

Com base nas orientações emanadas pela Direção e nos eixos de intervenção 

definidos para o trabalho das Equipas Multidisciplinares de Apoio à Educação Inclusiva 

na modalidade E@D, que são: 

Eixo 1 - Apoio aos docentes e técnicos da comunidade educativa. 

Eixo 2 - Continuidade da implementação / Identificação das medidas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão definidas ou a definir no RTP/PEI/PIT 

Eixo 3 - Apoio às famílias no contexto da modalidade de E@D. 

Eixo 4 - Articulação com diversos serviços da comunidade, 

apresentam-se os objetivos, metodologias/estratégias, recomendações gerais e casos 

específicos que se seguem: 
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Objetivos  

- Minimizar o isolamento e promover a motivação e estímulo para as tarefas e estudo 

pelo contacto com os alunos e famílias. Neste sentido, tem de se manter um contacto 

semanal, com alunos e/ou EE, pelos meios disponíveis para o efeito. 

- Ajudar a manter rotinas diárias que estimulem a organização do trabalho e estudo e o 

sentimento de confiança nos alunos. 

- Promover o desenvolvimento de capacidades e competências transversais. 

 

Metodologias/Estratégias  

- Apoio aos docentes das turmas (1.º ciclo), das disciplinas (2.º/3.º ciclo) na adequação 

das atividades ou tarefas solicitadas aos alunos, participando como professores 

auxiliares dos mesmos, na plataforma Google Sala de Aula. Para tal, os docentes 

enviam os planos de aula e as tarefas com 48 horas de antecedência à professora do 

Centro de Apoio à Aprendizagem, afeta à respetiva turma, antes da publicação das 

mesmas, de forma a serem revistas em conjunto. 

- Os professores de Ed. Especial deverão estabelecer contacto semanal com os alunos 

com medidas seletivas / adicionais que apoiam para concretizar as medidas previstas 

nos RTP – portefólio/dossier digital. Em caso de impossibilidade de estabelecer 

contacto com algum dos alunos, a situação é comunicada ao PT / DT que por sua vez 

tomará as diligências necessárias. 

- Usar a plataforma Google Sala de Aula - CAA, criado para cada turma, como forma de 

articulação com os alunos, ou integrar a Classroom da turma ou do grupo (ex. Fénix). 

- Os professores de Ed. Especial deverão ter com os alunos das medidas adicionais, um 

papel mais direto e contínuo, definindo com os E.E. um horário diário para 

treino/reforço de competências académicas básicas e funcionais. 

- Realização de reunião semanal do grupo de Educação Especial, com a Coordenadora 

da EMAEI, para balanço das atividades desenvolvidas, identificação de facilitadores ou 

barreiras, e para efeitos de monitorização. 

 

Recomendações Gerais  

- Acesso diário ao email institucional.  

- Registo pessoal de tarefas desenvolvidas. 
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- Envio de orientações/comunicação em dia predefinido, por sugestão à 2.ª feira.  

- Agendamento de momentos síncronos semanais para esclarecimento de dúvidas, pelo 

Meeting /Zoom / telefone / WhatsApp, conforme os recursos disponíveis. 

 

Ter em conta os seguintes critérios: 

- Diversificar os tipos de atividades. 

- Identificar o objetivo da atividade e o que se espera que o aluno faça, com instruções 

claras. 

- Atribuir atividades que o aluno possa realizar sozinho. 

- Recorrer à autocorreção e/ou devolução dos trabalhos já corrigidos.  

- Recorrer a manuais, fichas dos cadernos de atividades, vídeos, programas TV, 

notícias... e outros recursos a que o aluno possa aceder. 

- Fazer uma avaliação formativa e autoavaliação regularmente. 

- Disponibilizar materiais para fotocopiar na escola, quando necessário, com base na 

referenciação de alunos pelo DT. 

 

Casos Específicos: 

 

Proposta de Operacionalização nos Jardins de Infância 

Conforme orientações da Direção, para a educação pré-escolar: “Os docentes da 

educação pré-escolar irão contactar os encarregados de educação através do correio 

eletrónico, criado pelo coordenador de TIC, apresentando sugestões de atividades para 

realizar em casa.  

Na educação pré-escolar privilegiar-se-á o contacto com as famílias e as 

crianças, devendo as Educadoras articularem entre si de forma a promover atividades 

adequadas ao grupo de crianças e que tenham a colaboração das famílias. 

Foi definido que o correio eletrónico, (criado para o efeito), o telefone, (através 

do WhatApp, Mensager…), serão as ferramentas de comunicação para contactar os pais.  

Considerando a importância, face à ausência prolongada, dos alunos manterem 

contacto visual com a educadora e os colegas, aconselha-se que as educadoras façam 

uso da plataforma ZOOM/MEET, usando o seu e-mail institucional.” 
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Assim, a professora de Educação Especial afeta ao Pré-escolar, seguirá a mesma 

dinâmica, usando as mesmas ferramentas, em articulação direta com as educadoras do 

grupo/turma.   

 

Proposta de Operacionalização das Unidades Especializadas 

Nas Unidades Especializadas, privilegiar-se-á o contacto com as famílias e os 

alunos, devendo as docentes articularem entre si de forma a promover atividades 

adequadas ao grupo de alunos e que tenham a colaboração das famílias. Foi definido 

que o correio eletrónico, (criado para o efeito), o telefone, (através do WhatsApp, 

Messenger…), serão as ferramentas de comunicação para contactar os pais. 

Considerando a importância, face à ausência prolongada, dos alunos manterem contacto 

visual com as docentes e os colegas, aconselha-se que as docentes façam uso da 

plataforma ZOOM/MEET, usando o seu e-mail institucional. As famílias poderão 

enviar semanalmente o seu feedback sobre as atividades sugeridas. 

 

Nota: No caso dos alunos que não conseguem imprimir as fichas em casa, segue-se o 

procedimento definido no plano E@D, que prevê o levantamento dos materiais na 

escola, pelos EE, quinzenalmente. 

 

Horário Síncrono/assíncrono das Unidades Especializadas 

Horário 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

Atividades Assíncronas 

canal de youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJVnZ7Ke4FNLSlz5c1tjeYA 

Disponível 

a partir das 

10h30 

 Hora do 

Conto/ 

Momento 

Musical 

Atividade 

Plástica 

 

Português/ 

Matemática 

funcionais 

Workshop 

de 

Culinária 

Psicomotricidade/AV

Ds 

 

11h20-

12h00 

 

Atividade Síncrona - Reunião Online 2ª, 4ª e 6ª 

*sujeito a alteração mediante a disponibilidade dos EE 

https://www.youtube.com/channel/UCJVnZ7Ke4FNLSlz5c1tjeYA
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Anexo 2 

PLANO DE CONTINGÊNCIA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

1. A primeira turma a entrar no Gimnodesportivo é a que irá ter aula no Ginásio 

e espera na porta principal. A turma que irá ter aula no Pavilhão espera no 

telheiro em frente ao bloco D.   

2. As turmas entram pela porta principal com o desfasamento de 5 minutos, 

entra primeiro a quem vai para Ginásio, e depois a que vai para o Pavilhão. 

3. A primeira turma a entrar nos balneários ocupa o vestiário (espaço) mais 

distante da entrada. 

4. Quem entra para o Pavilhão entra pela entrada da esquerda e sai pela mesma. 

5. Quem entra para o Ginásio entra pela direita e sai pelo mesmo percurso. 

6. A saída para a rua é feita pela porta de Emergência do corredor dos 

Balneários, com o desfasamento de 5 minutos. 

7. À entrada, os alunos passam os sapatos por um tapete desinfetante e 

desinfetam as mãos. Após se equiparem, lavam as mãos e voltam a desinfetá-

las antes da entrada no espaço da atividade. 

8. À saída, os alunos desinfetam as mãos antes de saírem do Pavilhão. 

9. O calçado utilizado deverá ser específico para a atividade, ténis para o 

Pavilhão e sapatilhas para o Ginásio. 

10. Não é permitido tomar banho, dado não existirem condições para o 

cumprimento da Orientação nº 030/2020 de 29/05/2020, atualizada a 

20/07/2020. 

11. O material é desinfetado pelos alunos no final da sua utilização. 

12. Os alunos que chegarem atrasados às aulas, não poderão entrar nos vestiários. 

Desinfetam o calçado à entrada, colocam umas proteções de calçado, 

desinfetam as mãos, não se equipam e entram diretamente para o espaço da 

aula, onde permanecerão sentados e com máscara, não podendo realizar as 

atividades da aula. 

13. Os alunos deverão ter dois sacos identificados com o nome: um para 

colocarem os valores, outro para colocarem a máscara, que depositam dentro 

de uma caixa plástica, que será facultada exclusivamente para cada turma. 
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Anexo 3 

 


