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I - ENQUADRAMENTO 
 
Este documento foi elaborado com base do Plano de Contingência em vigor no 

Agrupamento e as orientações emitidas pela Direção Geral de Saúde (Orientação n.º 

006/2020) bem como as orientações recentes da DGestE e DGS para o ano letivo 2020-

21, nomeadamente o Referencial Escolas (controlo da transmissão de COVID-19 em 

contexto escolar). 

 

II - PROCEDIMENTOS  
 

1 - Informação à comunidade 

No âmbito da política de gradual desconfinamento adotada pelo XXII Governo 

Constitucional em maio de 2020 foram criadas um conjunto de orientações excecionais 

de organização e funcionamento dos estabelecimentos de educação pré-escolar e dos 

ensinos básico e secundário, de modo a garantir atividades letivas e não letivas 

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

Atendendo à incerteza quanto à evolução da pandemia da COVID-19, em Portugal e no 

Mundo, mas considerando a necessidade de programar, atempadamente, o ano letivo 

2020-21, importa definir uma estratégia, dando prioridade à prevenção da doença e à 

minimização do risco de transmissão do novo coronavírus, procurando garantir 

condições de segurança e higiene nas escolas do agrupamento, através da adoção de 

um conjunto de medidas preventivas, bem como da criação de mecanismos e 

procedimentos que permitam a deteção precoce de eventuais casos suspeitos e rápida e 

adequada gestão dos mesmos, em articulação, sempre, com as autoridades de saúde, 

conforme definido no Plano de Contingência do agrupamento. 

 

2 – Código de conduta: segurança do ambiente escolar 

No ano letivo 2020/2021, devem ser mantidos os esforços para conter a propagação do 

novo coronavírus. Reforçam-se as medidas de prevenção diária que deverão continuar a 

ser implementadas por toda a comunidade educativa, dentro dos recintos: 

 utilizar obrigatoriamente máscara certificada (em caso de dúvida poderá ser 

solicitado comprovativo da certificação): pessoal docente e não docente, alunos 

a partir do 2.º ciclo do ensino básico, e ainda encarregados de educação, 

fornecedores e outros elementos externos. É disponibilizado um kit de 3 

máscaras laváveis que permitem 25 lavagens;  
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 ao entrar na escola, desinfetar as mãos – existem dispensadores de solução 

antisséptica de base alcoólica (SABA) para procedimento obrigatório da 

higienização das mãos à entrada do recinto escolar / átrios e pavilhões;  

 proceder à higienização do calçado nas situações em que se aplique 

(nomeadamente, salas dos JI, salas de 1.º ciclo, pavilhões desportivos, Ludo 

bibliotecas, BE-CRE);  

 lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, 

pelo menos, 20 segundos; 

 reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, 

antes e após o uso da casa de banho e sempre que necessário; 

 usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do 

lixo depois de utilizados e lavar as mãos, com água e sabão, ou usar solução 

antissética de seguida; 

 tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca 

para as mãos; 

 evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca; 

 evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, 

interruptores, etc. 

 os alunos apenas podem trazer para a escola objetos pessoais e materiais 

imprescindíveis para as aulas os quais não podem ser partilhados;  

 as mochilas/malas não podem em caso algum ser colocadas em cima das 

mesas/secretárias; 

 está interdita a utilização de cacifos; 

 ao entrarem no recinto escolar, os alunos dirigem-se de imediato ao espaço 

atribuído, cumprindo as normas de circulação;  

 durante o respetivo turno, as turmas permanecem em sala fixa, exceto nas 

disciplinas específicas. A utilização de salas, ao longo do dia, por alunos de 

diferentes turmas implica a necessidade de higienização das mesmas.  Os alunos 

devem reforçar a higienização do espaço que vão utilizar;  

 a circulação em qualquer espaço (entrada/saída corredores e escadas) é feita 

obrigatoriamente pela direita. Existe sinalética especifica no chão relativa à 

circulação (nomeadamente acessos e entrada/saída dos pavilhões/edifício). 

 

No sentido de preservar a saúde de toda a comunidade, o acesso ao recinto escolar será 

vedado a quem não cumprir as regras de utilização de máscara, higienização e 

distanciamento social.  
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3 - Medidas de higiene  

As escolas dispõem de material para os procedimentos adequados de desinfeção e 

limpeza a qual é efetuada de acordo com a orientação da DGS. 

Para permitir uma higienização eficaz, sem danificar os equipamentos, os teclados e 

ratos estão revestidos por pelicula aderente, devendo ser desinfetados após cada 

utilização.  

O horário da higienização das salas e casas de banhos encontra-se afixado nas respetivas 

portas. 

 

4 - Medidas de vigilância 

 Reforço na atenção a sintomas das crianças e adultos: febre, tosse, dificuldade 

respiratória.  

 

5 – Gabinete(s) de isolamento 

A colocação de pessoas em situação suspeita numa área de “isolamento” visa impedir 

que outros possam ser expostos e infetados. Tem como principal objetivo evitar a 

propagação da doença transmissível no serviço e na comunidade. 

 Em cada escola foi criada uma área devidamente identificada – Gabinete(s) de 

Isolamento-, que tem como finalidade evitar ou restringir o contacto direto com 

quem apresente os sintomas já descritos. 

 Na área de isolamento existe um Kit com água e alguns alimentos; contentor de 

resíduos; solução antisséptica de base alcoólica; toalhetes de papel; máscara(s) 

cirúrgica(s); luvas descartáveis; termómetro; lenços de papel.  

 Próxima desta área, existe uma instalação sanitária para utilização exclusiva do 

aluno ou adulto (a partir do momento em que surja uma situação suspeita).  

 São designados pelo diretor os adultos (AO/Parceiros) que acompanham os 

alunos e o PD e PND suspeitos de infeção. 

 

6 – Atuação perante caso suspeito 

As crianças, os alunos, bem como o pessoal docente e não docente com sinais ou 

sintomas sugestivos de COVID-19 não devem apresentar-se no estabelecimento de 

educação pré-escolar ou na escola. Devem contactar o SNS24 (808 242424), ou outras 

linhas telefónicas criadas especificamente para o efeito, e proceder de acordo com as 
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indicações fornecidas pelos profissionais de saúde. Obrigatoriedade de reportar a 

situação à Direção do Agrupamento. 

 

No recinto escolar, o procedimento respeita o seguinte Fluxograma de atuação perante 

um caso suspeito de COVID-19 em contexto escolar 

 

O pessoal docente e não docente está informado sobre o Plano de Contingência interno 

e capacitado para agir segundo os procedimentos definidos aquando da identificação de 

um caso suspeito de COVID-19:  

1.º) perante a deteção de um caso suspeito de COVID-19 de uma pessoa presente no 

estabelecimento de educação ou ensino, são imediatamente ativados todos os 

procedimentos constantes no seu Plano de Contingência e é contactado o ponto focal 

designado previamente pela Direção do estabelecimento de educação ou ensino; 

2.º) quando se trate de um menor: 

- o caso suspeito de COVID-19 é acompanhado por um adulto, para a área de 

isolamento, através de circuitos próprios, definidos previamente no Plano de 

Contingência, que deverão estar visualmente assinalados;  
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- é contactado de imediato o encarregado de educação, de modo a informá-lo sobre o 

estado de saúde do menor. O encarregado de educação deve dirigir-se ao 

estabelecimento de educação ou ensino, preferencialmente em veículo próprio; 

3.º) sempre que se trate de um adulto, dirige-se sozinho para a área de isolamento;  

4.º) na área de isolamento, o encarregado de educação, ou o próprio se for um adulto, 

contacta o SNS 24 ou outras linhas criadas para o efeito e segue as indicações que lhe 

forem dadas. O diretor ou o ponto focal do estabelecimento de educação ou ensino 

pode realizar o contacto telefónico se tiver autorização prévia do encarregado de 

educação. Por esse motivo o encarregado de educação deverá estar sempre 

contactável.  

 

7.1 – Procedimentos na sequência da triagem telefónica 

• Se o caso não for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem telefónica (SNS 24 

ou outras linhas), a pessoa segue o procedimento normal da escola, de acordo com o 

quadro clínico apresentado. Terminam os procedimentos constantes no Plano de 

Contingência para COVID-19 e não se aplica o restante “Fluxograma de atuação perante 

um caso suspeito de COVID-19 em contexto escolar”; 

• se o caso for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem telefónica (SNS 24 ou 

outras linhas) será encaminhado de uma das seguintes formas: 

- autocuidado: isolamento em casa; 

- avaliação Clínica nas Áreas Dedicadas COVID-19 nos Cuidados de Saúde Primários; 

- avaliação Clínica em Serviço de Urgência. 

Devem ser prosseguidos os procedimentos do ponto 5, “Fluxograma de atuação perante 

um caso suspeito de COVID-19 em contexto escolar”. 

Nota: Se o encarregado de educação não contactar o SNS 24 ou outras linhas criadas 

para o efeito, a Autoridade de Saúde Local deve ser informada da situação pelo diretor 

ou ponto focal do estabelecimento de educação ou ensino. 

Caso exista um caso suspeito de COVID-19 triado pela SNS 24 ou outras linhas de 

triagem telefónica, é contactada de imediato a Autoridade de Saúde Local/Unidade de 

Saúde Pública Local, cujos contactos telefónicos devem constar num documento visível 

na área de isolamento e estar gravados no telemóvel do ponto focal e do diretor do 

estabelecimento de educação ou ensino. 
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7.2 – Procedimentos na situação de caso suspeito validado 

O aluno/adulto deverá permanecer na área de “isolamento” (com máscara certificada, 

desde que a sua condição clínica o permita), até à chegada da equipa do Instituto 

Nacional de Emergência Médica (INEM), ativada pela DGS, que assegura o transporte 

para o Hospital de referência, onde serão colhidas as amostras biológicas para testes 

laboratoriais; 

- o acesso à área de “isolamento” fica interditado (exceto ao adulto designado para 

prestar assistência). 

- após a saída do adulto/ aluno da Escola a área de isolamento é limpa e desinfetada.  
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Fluxo 1: Atuação perante caso suspeito de COVID-19 
em menor de idade 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

Fluxo 2:  Atuação perante caso suspeito de COVID-19 
em adultos 
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7.3 – Procedimentos na situação de caso confirmado 

- Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente 

manuseadas e mais utilizadas pelo doente confirmado, com maior probabilidade de 

estarem contaminadas; 

- armazenar os resíduos do caso confirmado em saco de plástico (com espessura de 50 

ou 70 mícron) que, após ser fechado (ex. com abraçadeira), deve ser segregado e 

enviado para operador licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com risco 

biológico; 

- procedimento de vigilância de contactos próximos: considera-se “contacto próximo” 

quem não apresenta sintomas no momento, mas que teve ou pode ter tido contacto 

próximo com um caso confirmado de COVID-19; 

- deve ser feito o registo da situação em documentos próprios (anexo); 

Nas EB1 e JI, os coordenadores de Escola acompanham a aplicação destas medidas e 

dão conhecimento ao diretor do agrupamento.  

As situações omissas deverão ser colocadas à Direção do Agrupamento. 

 

7.3.1 - Medidas a adotar pelo caso confirmado 

Perante um caso com teste laboratorial (rRT-PCR) positivo para COVID-19, o mesmo 

deve permanecer em isolamento até cumprir com os critérios de cura documentada 

(Norma nº. 004/2020 da DGS). 

A definição do local de isolamento dependerá da gravidade do quadro clínico e das 

condições de habitabilidade de cada pessoa. 

O menor/adulto com COVID-19, é considerado curado quando: 

• apresenta ausência completa da febre (sem recurso a medicação) e melhoria 

significativa dos sintomas durante 3 dias consecutivos e teste laboratorial (rRT-PCR) 

negativo, realizado, no mínimo, 14 dias após o início dos sintomas (nos doentes sem 

internamento hospitalar por COVID-19) ou dois testes laboratoriais (rRT-PCR) negativos, 

com pelo menos 24 horas de diferença, realizados, no mínimo, 14 dias após o início dos 

sintomas (nos doentes com internamento hospitalar por COVID-19). 

Após determinação de cura e indicação da Autoridade de Saúde Local, o menor/adulto 

pode regressar ao estabelecimento de educação ou ensino. 



 

12 
 

III – ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ESCOLARES  
 

1 - Educação Pré-Escolar  

 As crianças e o pessoal docente e não docente estão organizados em salas 

específicas, de forma a evitar o contacto entre pessoas de grupos diferentes; 

 sempre que possível serão privilegiadas as atividades que decorram no exterior 

(pátios/ logradouros), em regime rotativo dos grupos; 

 deve ser maximizado o distanciamento físico entre as crianças quando estão em 

mesas, sem comprometer o normal funcionamento das atividades pedagógicas; 

 são definidos circuitos de circulação interna, permitindo uma melhor orientação 

espacial de crianças e adultos e, ao mesmo tempo, uma higienização mais eficaz 

do espaço e dos equipamentos; 

 o estabelecimento deve criar espaços “sujos” e espaços “limpos” e estabelecer 

diferentes circuitos de entrada e de saída, bem como de acesso às salas, sempre 

que possível. As crianças higienizam o calçado que levam de casa em tapete 

próprio colocado à entrada de cada sala. Os profissionais deverão cumprir a 

mesma orientação; 

 as crianças não podem levar de casa brinquedos ou outros objetos não 

necessários; 

 sempre que possível, e não comprometendo a segurança das crianças (portas 

com barreira de segurança e janelas que não estejam ao alcance), deve manter-

se as janelas e/ou portas das salas abertas, de modo a permitir uma melhor 

circulação do ar; 

 

2 - Ensinos Básico e Secundário 

 Os alunos estão organizados em grupos/turmas (à exceção das disciplinas de 

EMR/Apoio ao Estudo/Apoio Pedagógico/…), mantendo-se esta organização ao 

longo de todo o período de permanência na escola (incluindo intervalos e 

refeitório). Os alunos não podem permanecer na escola após o término do 

respetivo horário escolar;  

 

 os grupos/turmas devem ter, sempre que possível, horários de aulas, intervalos e 

período de refeições organizados de forma a reduzir o contacto com outros 

grupos/turmas. Os horários estão organizados por turnos, exceto no 1.º ciclo em 

que os horários estão organizados em turno único, com desfasamento de 

intervalos e período de almoço; 
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 nos intervalos, com a duração de 10 minutos, os alunos devem permanecer nas 

zonas definidas para as respetivas turmas. Devem ser respeitadas as indicações 

de circulação;    

 na utilização do Refeitório deve ser privilegiada a opção take away (não aplicável 

ao 1.º ciclo) se os alunos terminam o horário escolar;  

 as aulas de cada turma decorrem, sempre que possível, na mesma sala e com 

lugar/secretária fixo por aluno. Neste sentido, é definida uma planta da sala de 

aulas do conhecimento do CT, e da direção, estando ainda afixada na sala. Não 

são permitidas mudanças de sala nem de lugar;  

 privilegiar a ventilação/arejamento das salas (através da abertura de portas e 

janelas);   

 nas salas, devem ser mantidas, sempre que possível, as medidas de 

distanciamento, garantindo a maximização do espaço entre pessoas; assim, as 

mesas devem ser dispostas, sempre que possível, junto das paredes e janelas, de 

acordo com a estrutura física das salas e com a mesma orientação; 

 sempre que possível, deve garantir-se um distanciamento físico entre os alunos e 

alunos/docentes de, pelo menos, 1 metro, sem comprometer o normal 

funcionamento das atividades letivas; 

 as atividades desportivas, são planificadas e adequadas às orientações das 

autoridades de saúde em vigor (regulamento anexo); 

 devem ser respeitados os circuitos e procedimentos que promovam o 

distanciamento físico no interior da escola, nomeadamente no percurso até à 

sala de aula e nos acessos aos locais de atendimento e convívio; 

 a entrada/saída dos alunos na Escola Secundária Fernando Lopes Graça e na 

Escola Básica de Santo António é efetuada de forma a evitar o contacto entre 

turnos: acessos distintos (portões distintos) na mudança de turno.  Os alunos 

saem da escola, obrigatoriamente, pela Portaria. No turno da tarde, alunos e 

professores entram por portão alternativo aberto das 13.00 às 13.20; 

 os professores registam, obrigatoriamente, no início de cada aula, as faltas dos 

alunos; 

 não é permitida a saída de alunos da escola durante os intervalos de 10 minutos.  

 no espaço exterior junto às entradas das escolas são observadas as regras  gerais 

em vigor. 
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Os procedimentos definidos no Plano de Contingência aplicam-se às Atividades de 

Animação e de Apoio à Família (AAAF) e a Componente de Apoio à Família (CAF), com 

as necessárias especificidades – Anexo IV.  

IV – TRANSIÇÃO ENTRE REGIMES PRESENCIAL, MISTO E NÃO 
PRESENCIAL  
 

De acordo com o estabelecido na Resolução de Conselho de Ministros nº 53-D/2020, de 

20 de julho, em caso de impossibilidade devido à pandemia da doença COVID-19 de se 

manterem todas as turmas em regime presencial, poderá ser determinada,  pela 

Autoridade de Saúde, e pela tutela a transição excecional e temporária para o Regime 

Misto, que combina atividades presenciais com sessões síncronas e trabalho autónomo, 

ou para o Regime Não Presencial, através de sessões síncronas e assíncronas. Ainda que 

o Regime de Ensino Presencial seja o regime regra, e deva ser sempre priorizado para os 

alunos mais novos (até ao 2.º Ciclo) e alunos em risco, o Modelo de Ensino à Distância 

do AEP, adapta-se aos diferentes níveis etários e de ensino e viabilizando também a 

coexistência dos modelos presencial e não presencial (Regime Misto). Neste sentido, os 

professores prepararam as suas planificações anuais para os três cenários possíveis, 

tendo, igualmente, sido implementados os recursos e ferramentas tecnológicos de 

forma a garantir a transição, caso necessária, do Regime Presencial para os Regimes 

Misto e Não Presencial.  A elaboração do Roteiro de ensino e aprendizagem  foi 

norteada pela experiência do ensino a distância  nos 2.º e 3.º períodos letivos de 

2019/20, através do Google Classroom (sessões síncronas e assíncronas) e no trabalho 

autónomo. No regime de ensino não presencial, os horários de cada turma, bem como a 

carga horária de cada disciplina poderão ter de ser readaptados, atendendo aos níveis 

etários e de escolaridade dos alunos, às diferentes matrizes curriculares e às 

determinações da tutela. Num modelo de ensino à distância, as educadoras (pré-

escolar), os professores titulares de turma (1.º Ciclo) /e os diretores de turma (2.º e 3.º 

Ciclos e Ensino Secundário) assumem um papel relevante, quer na comunicação com os 

alunos e encarregados de educação, quer na articulação entre os professores do 

conselho de turma e os alunos. O acompanhamento da implementação do Modelo de 

Ensino à distância, caso se venha a aplicar, continuará a ser uma prioridade.  
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Os alunos estão obrigados ao cumprimento de todos os deveres previstos no Estatuto 

do Aluno e Ética Escolar (Lei nº 51/2012, de 5 de setembro), bem como no disposto no 

Regulamento Interno do AEP, designadamente o dever de assiduidade nas sessões 

síncronas e o de realização das atividades solicitadas pelos professores.  

 

 

V – PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESPECÍFICOS 
 

ANEXO I - UTILIZAÇÃO DOS REFEITÓRIOS ESCOLARES 

ANEXO II - UTILIZAÇÃO DA LUDOBIBLIOTECA / BE-CRE 

ANEXO III – UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS 

ANEXO IV – ATIVIDADES DE ENRIQECIMENTO CURRICULAR 

ANEXO V - FORMULÁRIOS  

  

Aprovado em CP de 16 de setembro de 2020, 
Com alterações em CP de  11 e 18  de novembro de 2020 
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ANEXO I - UTILIZAÇÃO DOS REFEITÓRIOS ESCOLARES 
 

Escola Secundária Fernando Lopes Graça e Escola Básica de Santo António 
 
A organização e utilização dos refeitórios escolares deve acautelar o respeito pelas 

regras de distanciamento físico entre todos os utilizadores, evitando grandes 

concentrações de alunos.  

Deve ser cumprida a Orientação n.º 024/2020 de 08/05/2020 atualizada a 20/07/2020 

(DGS). 

A utilização dos refeitórios na Escola Secundária Fernando Lopes Graça e Escola Básica 

de Santo António obedece às seguintes normas de funcionamento: 

 O desfasamento, sempre que possível, dos períodos de almoço evitando a 

concentração de alunos; 

 

 A modalidade de refeição take-away terá de ser a 
opção nos dias em que o horário escolar (manhã) 
abrange apenas um turno;   

 

 O cumprimento rigoroso das normas de proteção 
individual e da etiqueta respiratória, nomeadamente, 
lavar as mãos antes e após as refeições; 
utilizar obrigatoriamente a máscara, exceto no período 
da refeição; 

 

 O fornecimento de talheres e guardanapo em embalagem. Quando o aluno 
trouxer almoço de casa não são fornecidos talheres/prato;  
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 A possibilidade de aquecer a refeição trazida de casa. Devem ser cumpridas as 
regras de distanciamento no acesso ao micro-ondas.  

 

 A adequada limpeza e desinfeção das superfícies 
(mesas / cadeiras);  

 

 A boa ventilação / renovação do ar é feita através da 
abertura de portas e janelas; 

 

 

 O cumprimento da lotação máxima (afixada em 
cada Refeitório) de acordo com as caraterísticas do 
espaço; 

 

 A rigorosa utilização apenas dos lugares permitidos pela 
sinalética;  

 

 O transporte do tabuleiro para a zona de recolha;   

 

 A utilização de luvas pelas funcionárias na preparação e 
manuseamento de alimentos; 
 

 A utilização de utensílios adequados ao empratamento:  espátulas, pinças, ou 
outro equipamento de distribuição. A fruta e sobremesa e salada são servidas 
pelos funcionários. 

 

NÃO É PERMITIDO PARTILHAR EQUIPAMENTOS OU ALIMENTOS. 

NÃO É PERMITIDA A PERMANÊNCIA NO REFEITÕRIO APÓS O CONSUMO DA REFEIÇÃO.  
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ANEXO II - UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS 
 

Escola Secundária Fernando Lopes Graça e Escola Básica de Santo António 

1. Introdução 

O presente Código de Conduta constitui-se como um instrumento de prevenção e de 

mitigação do risco de disseminação da COVID-19 na Comunidade Escolar. 

1. Conduta a adotar pelos utilizadores das instalações desportivas 

Todas as pessoas autorizadas a utilizar as instalações desportivas devem assegurar o 

cumprimento das seguintes normas de conduta:  

1.1. Normas gerais 
 

 Uso obrigatório de máscara facial, nas entradas e saídas das instalações 

(pavilhões/balneários), durante o tempo de permanência nos balneários e no 

espaço de aula (período de instrução). Durante o período de atividade física, a 

utilização de máscara tem caráter facultativo. 

 Manutenção do distanciamento físico recomendado pela DGS; 

 Respeito pela sinalética direcional definida nas instalações desportivas.  

 Recomendação de que se evite tocar com as mãos na cara, em especial olhos e 

boca. 

1.2. Aulas de Educação Física 

 As aulas serão realizadas cumprindo escrupulosamente todas as regras, 

pareceres e diretrizes emanadas pelas autoridades oficiais e produzidas no 

Agrupamento. 

1.3. Contacto físico 

 É estritamente proibido o contacto físico, exceto em situações de emergência. 

1.4. Gestão dos espaços de aula 

 Os espaços de aula permitem cumprir as disposições legais sobre o 
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enquadramento das aulas de Educação Física. Serão utilizados espaços 

desportivos de grande dimensão, interiores e ao ar livre, em regime de 

roulement. 

1.5. Horário de utilização das instalações 

 Em ordem a garantir as condições de segurança necessárias, foi efetuado um 

ajustamento ao modelo de funcionamento habitual, considerando as 

seguintes variáveis: número de turmas por tempo letivo; regras de circulação 

nas instalações desportivas; tipologia dos espaços; número e dimensão dos 

balneários; tempo necessário à higienização dos materiais e equipamentos 

entre aulas e turnos; número de Assistentes Operacionais afetos ao setor.  

1.6. Entradas nas Instalações Desportivas 

Previsão dos seguintes procedimentos: ESFLG 

 entrada organizada e faseada nas instalações desportivas, após indicação 

prestada pelo/a Assistente Operacional do respetivo pavilhão desportivo (P e 

PN). Será dada prioridade de entrada às turmas que irão ter aulas de 45 minutos; 

 entrada de cada uma das turmas em corredor de circulação próprio; 

 desinfeção do calçado no tapete existente à entrada de cada pavilhão; 

 higienização das mãos nos dispensadores existentes no local; 

 deslocação para os balneários, de forma ordeira, cumprindo os percursos 

sinalizados e acautelando o distanciamento físico recomendado. 

1.7. Balneários/Vestiários 

 Utilização do balneário apenas como vestiário. Não é permitida a utilização dos 

chuveiros, dado que o duche origina a propagação de aerossóis devido a 

vaporização da água.  Recomenda-se, em alternativa, o uso de toalhetes ou de 

toalhas, após a realização das atividades letivas.  
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 Permanência no balneário por um período máximo de 5 minutos, de forma a 

permitir que o acesso a esta estrutura por parte dos restantes colegas de turma 

(contingências da lotação máxima permitida). 

 Os assistentes operacionais afetos aos pavilhões desportivos irão encerrar os 

vestiários 10 minutos após a hora de entrada.   

 Os alunos que se apresentarem atrasados, e após justificação perante o 

professor, poderão equipar-se nos vestiários colocados lateralmente.  

 Nesta fase, e a título excecional, é recomendado que os alunos que têm aulas 

de 45’ venham equipados de casa. 

1.8. Instalações sanitárias 

 As instalações sanitárias deverão ser utilizadas em caso de necessidade extrema 

e apenas para cumprimento de necessidades fisiológicas prementes. 

1.9. Equipamento desportivo e valores pessoais 

 O equipamento desportivo exigido é composto por T-shirt da escola, calções ou 

leggings e calçado desportivo. Para os alunos com sudorese elevada é ainda 

recomendada a utilização de toalha individual, fita ou punho. 

 Dada a inexistência de saco de valores, e a título excecional, cada aluno deverá 

levar para o espaço de aula a sua mochila, contendo os valores, uma garrafa de 

água e um pequeno saco para colocar a máscara, se eventualmente a retirar 

durante o período de realização de atividade física. Cada professor dará 

instruções precisas sobre o local de deposição ordenada das mochilas, 

acautelando o distanciamento físico recomendado. 

1.10. Arrecadações e outras instalações 

 Estas instalações apenas podem ser utilizadas por assistentes operacionais, 

professores e alunos (sempre que orientados pelo professor), respeitando em 

todo o caso, o número máximo de pessoas permitido e definido para o espaço. 
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1.11. Material de aula 

 O professor é responsável pela requisição e arrumação do material utilizado, 

podendo pedir auxílio aos alunos para o efeito; 

 é interdito o uso de coletes/fitas; 

 é estritamente proibida a partilha de material não higienizado entre utilizadores. 

No entanto, após a sua higienização, é permitida a partilha de materiais entre 

alunos; 

 é estritamente proibida a partilha de equipamento pessoal (toalhas, garrafas de 

água, coletes, casacos, etc.), 

 recomenda-se a lavagem de todo o equipamento desportivo, após cada 

utilização. 

1.12. Saída das aulas e das instalações desportivas 

 No final das aulas, após autorização concedida pelo professor, os alunos 

abandonam o espaço de aula de forma ordeira, dirigindo-se ao balneário, 

cumprindo todas as regras anteriormente descritas;  

 a saída do espaço de aula será ordenada e espaçada no tempo, de forma a 

evitar aglomeração de alunos dentro das instalações desportivas. Todos os 

alunos devem abandonar as instalações com brevidade, por forma a evitar 

aglomerações e a permitir a necessária higienização dos espaços e materiais. 

1.13. Reforço de higienização de materiais e equipamentos 

 No decurso das aulas práticas estão previstas medidas suplementares de 

reforço de higienização e desinfeção de superfícies, equipamentos e materiais. 

Independentemente dos procedimentos definidos os alunos deverão efetuar o 

reforço da higienização dos materiais por si utilizados, antes e após a sua 

utilização. 
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1.14. Mapas de Circulação  

Os alunos deverão seguir rigorosamente os seguintes mapas de circulação: ESFLG 

 

 

 

 
 

Disposições finais 

Face ao exposto e atendendo a todos as limitações existentes, não estão reunidas 

condições sanitárias que permitam a utilização das instalações desportivas para 

realização de atividades desportivas que agreguem alunos provenientes de várias 

turmas, nomeadamente os torneios interturmas. 

 
 
 

Entrada/saída 
P1/P2 

Entrada/ saída 

P1/P2 

Fila para entrada 

Turma A   
Fila para entrada 

Turma B 

Receçãoe dos alunos 

com distanciamento 

de 3 metros 

Receçãoe dos alunos 

com distanciamento 

de 3 metros 
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ANEXO III – UTILIZAÇÃO DAS LUDOBIBLIOTECAS E BIBLIOTECAS 
ESCOLARES/CENTROS DE RECURSOS 

 
1 - Ludobiblioteca 

- O horário de funcionamento da ludobiblioteca é das 9h00 às 14h00;  

- a frequência do espaço da ludobiblioteca obriga ao uso de máscara de proteção por 

parte do pessoal docente, técnicos e funcionários, de acordo com as recomendações da 

Direção Geral de Saúde; 

- Os alunos de um grupo turma podem utilizar o espaço para as atividades propostas 

pela professora bibliotecária e ludobibliotecárias, no limite máximo do número de 

alunos por turma. 

- os alunos não podem aceder diretamente às estantes e outros materiais; 

- durante o período de contingência, os alunos não poderão utilizar a biblioteca em 

regime de acesso livre (durante os intervalos); 

- os alunos de um grupo turma podem utilizar o espaço para as atividades propostas 

pela professora bibliotecária e ludobibliotecárias, no limite máximo de 9 alunos; 

- as atividades direcionadas ao grupo turma serão dinamizadas em sala de aula ou no 

exterior, quando possível; 

- a requisição de livros para leitura domiciliária é feita em sala de aula obedecendo aos 

seguintes critérios: horário, apresentação da lista de títulos (em PPT), processo 

individual de requisição/entrega e posterior recolha dos títulos para quarentena;  

- à entrada da biblioteca, o utilizador deverá proceder à desinfeção das mãos com a 

solução de base alcoólica/álcool-gel fornecida;  

- o procedimento de registo de utilizadores é realizado pela professora bibliotecária ou 

pelas ludobibliotecárias; 

- os utilizadores devem obedecer à sinalética e aos circuitos de circulação interna; 

- a higienização das áreas de trabalho deve ser reforçada antes da sua utilização; 

- no interior da biblioteca, deverá manter-se um distanciamento físico mínimo de 1,5 

metros entre utilizadores;  
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- lotação máxima da biblioteca: 2 utilizadores nos computadores e 7 utilizadores 

sentados; 

Nota: a lotação máxima foi definida atendendo às normas da DGS mantendo o 

distanciamento físico mínimo de 1,5 metros entre utilizadores, o arejamento dos 

espaços e as normas de circulação.  Não é permitida a utilização dos sofás; 

- durante este período de contingência não se efetuam:  

a) requisição do espaço para a realização de atividades com um grupo turma; 

b) exposições de trabalhos realizados pelos alunos; 

- a utilização da ludobiblioteca por grupos (AAF /CAF/AEC) não supervisionados pela 

equipa responsável (professora bibliotecária e ludobibliotecárias) implica o 

cumprimento das regras descritas no presente documento, obrigando igualmente a uma 

rigorosa limpeza e higienização do espaço após a sua utilização. 

 

1.1 - Articulações Curriculares, Dinamização dos Recreios e Requisição de Livros, 

Espaço de Recurso para AEC: 

- Privilegiar atividades no exterior; 

- Promover o hábito da lavagem das mãos e garantir a sua desinfeção nas crianças 

e nos técnicos, no início, no fim e durante a atividade sempre que se justificar; 

- Evitar a partilha de material nos espaços interiores sem que seja higienizado 

entre utilizações; 

- Assegurar que as crianças se descalcem à entrada no interior das ludobibliotecas; 

- Recorrer ao arejamento do espaço interior durante a sua utilização; 

- Reduzir oferta de material, em quantidade e de acordo com as características 

dos materiais (ex:jogos com peças muito pequenas); 

- Proceder à plastificação possível de materiais para facilitar o processo de 

higienização; 

- Limitar a utilização do interior da Ludobiblioteca a um grupo turma/ bolha por 

dia; 

- Promover requisições de livros da biblioteca em sala por grupo turma/ bolha; 

- Respeitar uma semana de quarentena dos livros que voltam de casa. 
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2 . Bibliotecas Escolares/Centros de Recursos 

(Nota: a BE/CRE da ESAP encontra-se temporariamente encerrada. São asseguradas a 

leitura domiciliária e a leitura orientada em sala de aula) 

 

- O horário de funcionamento das bibliotecas é das 8h30 às 16h50. A biblioteca encerra 

à 6.ª feira no turno da tarde para organização e gestão de recursos materiais e humanos 

de limpeza geral;  

- a frequência do espaço da biblioteca obriga ao uso de máscara de proteção, de acordo 

com as recomendações da Direção Geral de Saúde; 

- à entrada da biblioteca, o utilizador deverá proceder à desinfeção das mãos com a 

solução de base alcoólica/álcool-gel fornecida;  

- durante este período o procedimento de registo de utilizadores é realizado pela 

funcionária da biblioteca ou na sua ausência pelos professores colaboradores;  

- os alunos podem utilizar o espaço para: estudar, realizar trabalhos individuais e/ou de 

pesquisa nos computadores, imprimir trabalhos e requisição de livros para leitura 

domiciliária; 

- a utilização dos espaços pelos alunos realiza-se por ordem de chegada e obedece aos 

critérios definidos para a utilização das bibliotecas; 

- os utilizadores devem obedecer à sinalética e aos circuitos de circulação interna; 

- os utilizadores devem higienizar a área de trabalho antes da sua utilização; 

- a utilização das mesas de trabalho e dos computadores é reduzida para, no mínimo, 

garantir 1,5 metros entre utilizadores; 

- no interior da biblioteca, deverá manter-se um distanciamento físico mínimo de 1,5 

metros entre utilizadores;  

- a permanência no espaço da biblioteca deverá limitar-se ao período de utilização dos 

serviços prestados; 

- lotação máxima das bibliotecas: 

a) ESAP – 2 utilizadores nos computadores e 4 utilizadores nas mesas; 

b) ESFLG – 7 utilizadores nos computadores e 8 utilizadores nas mesas; 
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Nota: a lotação máxima foi definida atendendo às normas da DGS mantendo o 

distanciamento físico mínimo de 1,5 metros entre utilizadores, o arejamento dos 

espaços e as normas de circulação. Não é permitida a utilização dos sofás; 

- a pesquisa no catálogo deverá ser feita pelo funcionário da biblioteca, a pedido do 

utilizador; 

- durante este período de contingência não se efetuam:  

a) requisição do espaço para a realização de atividades com um grupo turma; 

b) exposições de trabalhos realizados pelos alunos; 

- a requisição dos livros PNL (leitura orientada em sala de aula, conjuntos de 15 ou 30 

obras) tem de atender a uma rigorosa calendarização, a fim de garantir o conjunto de 

obras ao grupo turma e posteriormente a quarentena dos mesmos para nova utilização. 

- a requisição dos computadores disponíveis (para a realização de trabalhos/pesquisas 

em tempo de aula), obedece a uma marcação prévia e efetua-se pelo professor da 

disciplina indicando o horário, nome dos alunos e tarefas a desempenhar. A marcação 

(preferência telefone ou email para a respetiva professora bibliotecária) faz-se junto do 

funcionário e/ou professor bibliotecário com 4 dias de antecedência. 

ANEXO IV – ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
 

Tendo em conta que o plano de contingência do Agrupamento de Escolas de Parede 

deve contemplar as especificidades das práticas das AEC do 1º ciclo, foram propostas 

pelo parceiro (ABLA)  e aprovadas em reunião do Conselho Pedagógico,  as seguintes 

orientações: 

 

Orientações preventivas transversais a todas as AEC: 

 

- Manter o grupo turma/bolha; 

- Privilegiar atividades no exterior; 

- Promover o hábito da lavagem das mãos e garantir a sua desinfeção nas crianças 

e nos técnicos, no início, no fim e durante a atividade sempre que se justificar; 

- Garantir a desinfeção dos materiais utilizados no final da atividade; 
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- Evitar a partilha de material nos espaços interiores sem que seja higienizado 

entre utilizações; 

- Garantir que as crianças se descalçam em espaços de recurso como o pavilhão 

branco, ludobibliotecas e salas polivalentes; 

- Assegurar a reposição da planta da sala de aula (mesas e cadeiras) sempre que 

haja necessidade de alteração da mesma (ex: Dança, Teatro); 

- Recorrer ao arejamento dos espaços interiores durante a sua utilização; 

 

Orientações específicas de acordo com as três áreas de oferta AEC: 

 

A Criar (Artes Plásticas; Teatro; Música) 

- Privilegiar, sempre que possível, atividades que respeitem distanciamento de 

segurança, tendo em conta os espaços disponíveis para as atividades; 

- Assegurar, nos casos em que é necessária a criação de grupos reduzidos, que 

estes se mantenham do início ao final da atividade; 

 

A Mexer (Desporto; Dança) 

- Privilegiar, sempre que possível, atividades que respeitem distanciamento de 

segurança, tendo em conta os espaços disponíveis para as atividades; 

- Assegurar, nos casos em que é necessária, a criação de grupos reduzidos e que 

estes se mantenham do início ao final da atividade; 

- Planear atividades sem recurso a jogos e exercícios de oposição. 

 

A Brincar (Ludomóvel e Brincar com Tralha) 

- Reduzir oferta de material, em quantidade e de acordo com as características 

dos materiais; 

- Proceder à plastificação possível de materiais para facilitar o processo de 

higienização. 
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ANEXO V - CENÁRIOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM  
ENSINO PRESENCIAL /ENSINO MISTO / ENSINO A DISTÂNCIA 

  

 

 

PRINCÍPIOS ORIENTADORES – 2020/2021 

 
I - ENQUADRAMENTO 

 

Atendendo à situação de exceção provocada pela pandemia da doença COVID-19 e aos 

vários cenários possíveis da sua evolução ao longo do próximo ano letivo  a Direção 

Geral dos Estabelecimentos Escolares divulgou um  conjunto de orientações e medidas 

excecionais para apoiar a retoma das atividades letivas e não letivas em condições de 

segurança. Essas medidas aplicam-se à educação pré-escolar e aos ensinos básico e 

secundário e  mantêm em vigor as regras de organização do ano letivo previstas no 
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Despacho Normativo n.º 10-B/2018 com as especificidades constantes na referida 

resolução. Todos os estabelecimentos de ensino devem garantir que a implementação 

das medidas preconizadas tem em conta os seguintes princípios:  

• O reforço dos mecanismos de promoção da igualdade e equidade, com vista a que 

todos os alunos alcancem as competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória; 

• A flexibilização na transição entre os regimes presencial, misto e não presencial;  

• A prioridade na frequência de aulas presenciais pelos alunos até ao final do  2.º ciclo e 

àqueles a quem não seja possível assegurar o acompanhamento pelos professores 

quando se encontrem em regime não presencial;  

• A valorização da experiência adquirida em contexto de emergência de saúde pública, 

na planificação e concretização de ensino em regime não presencial e na preparação dos 

espaços escolares;  

• O reconhecimento da importância da escola, enquanto suporte e condição para o 

funcionamento normal da vida familiar, profissional e económica do país. 

Com o objetivo de garantir que todas as crianças e todos os alunos continuam a 

aprender no presente contexto, nas condições a definir pelo Ministério, este documento  

pretende ser um instrumento de apoio, na conceção dos vários cenários de 

aprendizagem preconizados  ,  tendo em conta os condicionalismos existentes. 

A planificação deste documento e do trabalho a implementar teve por base as seguintes 

definições, de acordo com a legislação: 

a) «Regime presencial», 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; 

b)  «Regime misto», aquele em que o processo de ensino e aprendizagem 

combina atividades presenciais com sessões síncronas e com trabalho 

autónomo; 

c) «Regime não presencial», 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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d) «Trabalho autónomo», aquele que é definido pelo docente e realizado pelo 

aluno sem a presença ou intervenção daquele; 

e) «Sessão assíncrona», aquela que é desenvolvida em tempo não real, em que 

os alunos trabalham autonomamente, acedendo a recursos educativos e 

formativos e a outros materiais curriculares disponibilizados numa 

plataforma de aprendizagem online, bem como a ferramentas de 

comunicação que lhes permitem estabelecer interação com os seus pares e 

docentes, em torno das temáticas em estudo; 

f) «Sessão síncrona», aquela que é desenvolvida em tempo real e que permite 

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

para participarem nas atividades letivas, esclarecerem as suas dúvidas ou 

questões e apresentarem trabalhos 

 

II - MOBILIZAR PARA A MUDANÇA 
 

 Definir um papel para as lideranças intermédias na definição e concretização das 

orientações pedagógicas (Anexo I); 

 Constituir uma equipa de apoio para dar resposta/organizar questões 

emergentes; 

 Envolver a comunidade educativa na implementação dos diferentes cenários . 

 

1. CENÁRIOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM  

1.1 – Ensino presencial  

Para reduzir a densidade de ocupação da Escola Básica de Santo António (ESAP) e da 

Escola Secundária Fernando Lopes Graça (ESFLG), o conselho pedagógico aprovou o  

funcionamento por turnos: ESAP  - 2.º Ciclo - turno da manhã ; 3.º ciclo - turno da  

tarde ; ESFLG: 3.º ciclo - turno da  manhã; secundário - turno da tarde. Será  

atribuída uma sala fixa a cada turma (exceto nas disciplinas com salas/espaços 

específicos). 

Nos cursos profissionais mantêm-se as  aulas manhã e tarde para acomodar a carga 

curricular.  
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O ensino pré-escolar e o 1.º ciclo continuarão a funcionar em turno único, com 

desfasamento da hora de intervalo e hora de almoço.  

 

1.2 – Ensino misto e não presencial  

Os regimes misto e não presencial (ensino a distância) aplicam-se quando necessário, e 

preferencialmente, aos alunos a frequentar o 3.º ciclo do ensino básico e o ensino 

secundário, podendo alargar-se excecionalmente aos restantes ciclos de ensino, em 

função do agravamento da situação epidemiológica da doença COVID-19. As atividades 

a realizar no âmbito dos regimes misto e não presencial são efetuadas na própria escola 

para os alunos: 

• beneficiários da Ação Social Escolar identificados pela escola; 

• em risco ou perigo sinalizados pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens;  

• para os quais a escola considere ineficaz a aplicação dos regimes misto e não 

presencial. 

Na conceção do plano de trabalho /horário dos alunos no E@D, regimes não presencial 

e misto, foram equacionados os seguintes aspetos:  

- Mancha horária semanal;  

- Adaptação da carga horária semanal de cada disciplina;  

- Execução e prazo de “entrega” das tarefas propostas.  

 

1.2.1 - Ensino não presencial – Plano de E@D: 

 Pré-escolar /1.º Ciclo /2.º Ciclo 

As crianças do pré-escolar e os alunos dos 1.º e 2.º ciclos têm prioridade na frequência 

de aulas presenciais. Nas situações de suspensão das atividades letivas e formativas 

presenciais nas escolas, as aprendizagens são desenvolvidas em regime não presencial:  

 Pré-escolar 

No pré-escolar deve ser elaborado um plano de atividades que permita a concretização 

de algumas  
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tarefas propostas na planificação (nomeadamente para assinalar datas comemorativas 

ou outras tarefas. As crianças realizam as tarefas propostas de acordo com a 

disponibilidade dos EE, que colaboram na sua execução. O produto final poderá ser 

“devolvido” em suporte digital (fotos).  

 1.º Ciclo  

No 1.º Ciclo deve ser elaborado um plano de atividades semanal a enviar aos EE. Os 

alunos devem realizar as tarefas propostas com supervisão dos EE ; durante a semana 

(ou final da semana ), enviam as " provas" do trabalho feito . Como material de apoio 

poderá ser indicado o visionamento de alguns vídeos a explicar determinada matéria (e 

o acesso pode ser feito através do telemóvel dos EE) e alguns “diretos” quando possível 

(através do Hangouts). Os professores podem também utilizar plataformas como a 

Escola Virtual, a Leya Educação ou outras que assim entenderem. 

 2.º ciclo /  3.º Ciclo /Secundário ( regimes misto e não presencial )  

Cabe ao agrupamento adequar a organização e funcionamento do regime não 

presencial, fazendo repercutir a carga horária semanal da matriz curricular no 

planeamento semanal das sessões síncronas e assíncronas; 

- As sessões síncronas e assíncronas devem respeitar os diferentes ritmos de 

aprendizagem dos alunos, promovendo a flexibilidade na execução das tarefas a 

realizar; 

- O conselho de turma deve adequar as opções curriculares, as estratégias de trabalho, o 

trabalho interdisciplinar e de articulação curricular, desenvolvidos com a turma ou 

grupo de alunos, às especificidades do regime não presencial. 

- Os docentes da turma, sob coordenação do diretor de turma, adaptam o planeamento 

e execução das atividades letivas e formativas ao regime não presencial, incluindo, com 

as devidas adaptações, as medidas de apoio definidas para cada aluno, garantindo as 

aprendizagens de todos. 

- Os docentes devem proceder ao registo semanal das aprendizagens desenvolvidas e 

das tarefas realizadas nas sessões síncronas e assíncronas, recolhendo evidências da 

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

utilizadas pela escola e por cada aluno. 
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- O diretor de turma deve promover a articulação entre os docentes da turma, tendo em 

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

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

equitativo às aprendizagens. 

 

1.2.1.1- Definição de horários e regulação da intensidade e periodicidade das tarefas a 

solicitar aos alunos. 

AUSÊNCIA TEMPORÁRIA ( alunos em isolamento profilático)  

a) Isolamento profilático de aluno(s) 

Realização de sessões síncronas/assíncronas/trabalho autónomo -  os 

professores  mantêm o contacto com o aluno através de sessões assíncronas e 

do acompanhamento do trabalho autónomo. Sempre que possível ,   deverão 

ainda realizar-se  sessões síncronas , com a duração mínima de 45 minutos 

semanais. Salvaguardam-se, neste caso,  os constrangimentos  devidamente 

justificados decorrentes da situação dos professores com  inexistência de 

componente não letiva nos seus horários para esse efeito. 

 
b) Isolamento profilático de turma  - os professores realizam sessões síncronas no 

horário definido para as respetivas disciplinas sendo que o número de aulas 

síncronas deve corresponder  a 50%  (no mínimo) do horário presencial 

(arredondado por excesso). 

No ensino Regular é implementado do Plano de Atividades para o(s) aluno(s) ou 

turma, em isolamento profilático , nos termos definidos pelo Conselho de Turma, 

sob proposta do diretor de turma. 

 Operacionalização do plano de atividades  a aplicar ao(s) aluno(s) em 

isolamento profilático  

Face à necessidade de celeridade na implementação Plano de Atividades a mobilizar 

para o(s) aluno(s) em isolamento profilático foi decidido que o mesmo deve ser 

elaborado, antecipadamente, sob proposta do diretor de turma ( em colaboração 

com os professores do Conselho de Turma) .  
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Sempre que se confirme uma situação de contacto de alto risco ,  o diretor de turma 

informa o Conselho de Turma e implementa-se automaticamente o Plano de 

Atividades durante o período de isolamento definido. O Plano de Atividades deve 

prever um tempo do diretor de turma com os alunos para manter o contacto e ir 

acompanhando o percurso do(s) aluno(s) no que respeita ao cumprimento de regras 

(comportamento, pontualidade, assiduidade), ao trabalho desenvolvido, ao seu 

estado emocional e às suas dificuldades e ritmos de aprendizagem. Estas sessões 

podem prever, em momentos diferenciados, a participação de toda a turma, de 

grupos de alunos ou individual. 

O Plano de Atividades, elaborado para cada turma , deverá ser enviado, pelo diretor 

de turma, para o Diretor do Agrupamento. 

 

AUSÊNCIA PERMANENTE (alunos com doença de risco) 

 Ensino profissional  

É implementado o Plano de Desenvolvimento das Aprendizagens nos termos 

nele definidos. 

Existe a possibilidade de aulas síncronas, em simultâneo com a turma, em 

situações muito excecionais,  para os  alunos com doença de risco desde que 

mereça a concordância de professores e encarregados de educação. 

 

 Ensino Regular 

É implementado o Plano de Desenvolvimento das Aprendizagens nos termos 

nele definidos.  Devem ser realizadas sessões síncronas a todas as disciplinas 

complementadas com sessões assíncronas/trabalho autónomo,  salvaguardando 

situações devidamente fundamentadas (nº elevado de turmas; inexistência de 

CNL para o efeito).  

 
AUSÊNCIA TEMPORÁRIA - ISOLAMENTO PROFILÁTICO DE PROFESSOR(ES) 

O professor realiza de síncronas, em turno horário contrário ao horário presencial da 

turma ( as quais devem corresponder ,  no mínimo,  a  50%  da carga da disciplina  
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(arredondada por excesso), complementadas com sessões assíncronas/trabalho 

autónomo. 

 

Quadro I – OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO A DISTÂNCIA  

SITUAÇÃO PROCEDIMENTO 

 
AUSÊNCIA TEMPORÁRIA  
 

 ISOLAMENTO 
PROFILÁTICO DE 
ALUNO(S)   

 

Realização de sessões síncronas/assíncronas/trabalho autónomo -  
foi proposta a obrigatoriedade de manter o contacto com o aluno 
através de sessões assíncronas e do acompanhamento do trabalho 
autónomo. Sempre que possível ,   deverão ainda realizar-se  
sessões síncronas , com a duração mínima de 45 minutos semanais . 
Implementação do Plano de Atividades elaborado pelo Conselho de 
Turma , sob proposta do diretor de turma. Salvaguardam-se, neste 
caso,  os constrangimentos  devidamente justificados decorrentes 
da situação dos professores com um nº elevado de turmas e/ou da 
inexistência de CNL para o efeito . 

 
AUSÊNCIA TEMPORÁRIA  
 

 ISOLAMENTO 
PROFILÁTICO DE 
TURMA   

 

Obrigatoriedade de realização da(s) sessão/sessões no horário 
definido para as respetivas disciplinas (Plano de Atividades) sendo 
que o número de aulas síncronas deve corresponder (no mínimo) a 
50% do horário presencial (arredondado por excesso). 
Implementação do Plano de Atividades elaborado pelo Conselho de 
Turma , sob proposta do diretor de turma. 

 
AUSÊNCIA PERMANENTE  
 

 ALUNOS COM DOENÇA 
DE RISCO  

 

Ensino Regular  
Implementação do Plano de 
Desenvolvimento das 
Aprendizagens nos termos 
nele definidos. 
Salvaguardando situações 
devidamente fundamentadas 
(nº elevado de turmas ; 
inexistência de CNL para o 
efeito)  ,  devem ser realizadas 
sessões síncronas a todas as 
disciplinas , complementadas 
com sessões assíncronas 
/trabalho autónomo.  

Ensino profissional  
Implementação do Plano de 
Desenvolvimento das 
Aprendizagens nos termos nele 
definidos com possibilidade de 
existência de aulas síncronas, em 
simultâneo com a turma, em desde 
que mereça a concordância de 
professores e encarregados de 
educação. 
 

 
AUSÊNCIA TEMPORÁRIA  
 

 ISOLAMENTO 
PROFILÁTICO DO(S) 
PROFESSOR(ES)  

 

 
Realização de sessões síncronas , em turno horário contrário ao 
horário presencial da turma ( as quais devem corresponder ,  no 
mínimo,  a  50%  da carga da disciplina  (arredondada por 
excesso),complementadas com sessões assíncronas/trabalho 
autónomo. 
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A organização das tarefas a solicitar aos alunos deve obedecer a critérios de 

racionalidade e de acordo com a especificidade das disciplinas e o número de aulas 

síncronas. Nesse sentido, tendo por base a carga horária das disciplinas.  

 6 tempos semanais – aulas síncronas nos termos definidos  e, no máximo, três 

atividades semanais assíncronas em trabalho autónomo; 

 5 tempos semanais – aulas síncronas nos termos definidos  e, no máximo, duas 

atividades semanais assíncronas em trabalho autónomo;  

 4 tempos semanais – aulas síncronas nos termos definidos  e, no máximo, duas 

atividades semanais assíncronas em trabalho autónomo;  

 3 tempos semanais – aulas síncronas nos termos definidos  e uma atividade 

semanal assíncrona em trabalho autónomo; 

 2 tempos semanais – aulas síncronas nos termos definidos e uma atividade 

semanal assíncrona em trabalho autónomo; 

 1 tempo semanal – aulas síncronas nos termos definidos  com uma atividade 

semanal. 

- Sessões assíncronas  -  disponibilização das tarefas a efetuar pelos alunos no Google  

Classroom. O tempo previsto para a execução da tarefa não deverá exceder 30 minutos; 

as tarefas propostas devem ser realizadas no prazo definido pelo professor. Neste caso 

não obriga a respeitar o horário da turma. Tem de se ter em conta carga a horária 

semanal por forma a não sobrecarregar a execução das tarefas por parte dos alunos: 

Exemplo: Plano de Atividades da Turma  



 

37 
 

                             

 

- Outra: nos casos em que se verifique a inviabilidade desta metodologia por 

dificuldades (alunos ou professores) no acesso, poderão ser utilizadas outras 

“modalidades” de acesso à informação  (ex. em suporte em papel). 

 

Procedimentos para os alunos sem acesso a equipamentos informáticos  

As propostas de tarefas para os alunos realizarem ao longo da semana/quinzena são 

entregues aos respetivos encarregados de educação – levantamento na portaria da 

escola sede. 

O professor titular de turma/professor da disciplina recebe os trabalhos dos alunos e 

realiza a respetiva correção.   

Estes alunos devem complementar as suas aprendizagens com o recurso ao 

#EstudoEmCasa (sob orientação do professor da disciplina). O #EstudoEmCasa deve ser 
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complementado através das atividades/tarefas inscritas nos Planos de Trabalho 

Semanal/Quinzenal, os quais deverão ser adaptados a esta realidade. 

A metodologia a ser seguida, em colaboração com os serviços administrativos, é a 

seguinte:  

- o  professor titular  de turma /professores das deferentes disciplinas enviam  (até 6ª 

feira de cada semana) a tarefa  semanal/quinzenal, por email, para a escola-sede,  

usando o endereço tpc@aeparede.edu.pt;  

- as tarefas são impressas e fotocopiadas (2ª feira - semana seguinte ao envio pelo 

professor), colocadas em envelopes devidamente identificados com o nome do/a 

aluno/a;  

-  o levantamento e devolução  das tarefas propostas ocorre às 3ª feiras na escola sede 

(em colaboração com o enc. de educação); 

- os professores deverão enviar regularmente o feedback das tarefas realizadas. 

 

1.2.1.2 – Deveres do aluno/código de conduta 

É aplicável aos alunos abrangidos pelo regime não presencial, com as necessárias 

adaptações, o disposto no Estatuto do Aluno e Ética Escolar, aprovado pela Lei n.º 

51/2012, de 5  de setembro, e demais normativos em vigor, bem como no regulamento 

interno do agrupamento  , estando os alunos obrigados ao dever de assiduidade nas 

sessões síncronas e ao cumprimento das atividades propostas para as sessões 

assíncronas, nos termos a definidos no presente documento. 

Assiduidade - Atendendo ao disposto no Decreto-lei n.º 14-G/2020 de 13 de abril ,  no 

qual é reforçado que os alunos continuam a estar obrigados ao dever de assiduidade, o 

Conselho Pedagógico decidiu, por consenso maioritário, tornar obrigatórias as sessões 

síncronas a todas as disciplinas (tendo em conta a carga horária das disciplinas). 

Código de conduta - As relações interpessoais, que se estabelecem no âmbito das 

sessões síncronas e assíncronas , devem assentar no compromisso com o processo de 

ensino e aprendizagem. Assim esperam-se do aluno as seguintes condutas: 

 A participação dos alunos nas aulas em direto (sessões síncronas) obedece a 

normas que limitam o direito a estarem demasiado à vontade, como se não 

estivessem num contexto de aula, o que se torna especialmente relevante, 
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quando a observação daquilo que estão a fazer é fundamental para o 

desenvolvimento da aula e, até, para a sua avaliação, como sucede nas aulas de 

Educação Física. Impõe-se, nesse caso, que os alunos se apresentem equipados 

de acordo com as necessidades da aula e com uma postura adequada, que não 

comprometa o seu desempenho e, consequentemente, a sua avaliação; 

  A ausência dos alunos nas aulas em direto, que se realizam de acordo com um 

horário que é do conhecimento de todos os alunos e respetivos encarregados de 

educação, constitui uma violação do dever de assiduidade, assim como o atraso 

na participação nas referidas sessões constitui uma violação do dever de 

pontualidade, ambos deveres elementares dos alunos, assim como o de 

empenho, associado ao cumprimento das tarefas destinadas pelos professores 

(sessões assíncronas ou de trabalho autónomo); 

 Os deveres elementares referidos bem como as consequências do seu 

incumprimento,  mantêm-se , na atual situação de ensino a distância; 

 Os encarregados de educação devem justificar as faltas de presença e de atraso 

nas sessões síncronas (salvo se o motivo  da ausência do aluno está relacionado 

com a impossibilidade de acesso ou  inexistência de equipamento informático – 

já do conhecimento do Conselho de Turma); 

 Mantém-se, igualmente, o dever de disciplina dos alunos, pelo que as infrações 

praticadas, no regime não presencial, mais concretamente os comportamentos 

inadequados durante as sessões síncronas, serão sancionados nos termos da lei. 

Em síntese, é dever dos alunos:  

 Manter uma atitude de correção e lealdade para com os colegas e 

professores; 

 Cumprir as orientações estabelecidas no RI relativas a comportamento,  

vestuário e postura; 

 Não se envolver em qualquer comportamento passível de aplicação de 

medida disciplinar (perturbação da ordem das sessões; utilização indevida de 

imagens ou som…)  
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 Fazer uso responsável dos recursos utilizados, apresentando-se sempre com 

o material necessário (manual, caderno diário, outro material específico);  

 Acatar as regras estipuladas pelos professores (pontualidade; uso da palavra; 

realização atempada das tarefas propostas …).  

1.2.1.3 - Situações específicas:  

- Apoio a alunos com medidas seletivas e adicionais - no âmbito dos regimes misto e não 

presencial, o apoio aos alunos para quem foram mobilizadas medidas seletivas e 

adicionais, de acordo com plano de trabalho a estabelecer pela Equipa Multidisciplinar 

de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI), em articulação com o diretor de turma ou o 

professor titular de turma do aluno, deve ser assegurado em regime presencial, 

salvaguardando-se as orientações das autoridades de saúde.  

- Apoio a alunos com Português Língua Não Materna - os alunos com Português Língua 

Não Materna devem beneficiar de pelo menos uma sessão síncrona semanal (30 min.  a 

40 min. ),  assegurada pelo/a professor/a de apoio. As tarefas a atribuir a estes alunos 

pelos diferentes professores devem estar adequadas ao seu nível de proficiência. Esta 

informação deverá ser integrada no plano de Atividades da Turma e divulgada, pelo 

Diretor de Turma/Professor Titular de Turma aos respetivos alunos e EE , nos casos em 

que se aplique.  

Poderão beneficiar do ensino presencial caso se considere ineficaz a aplicação dos 

regimes misto e não presencial. 

 

1.2.1.4 - Registos no INOVAR 

As tarefas devem ser registadas no Inovar, mas as aulas não são numeradas (exceto nos 

CEF e cursos Profissionais).  

Cada professor regista o(s) sumário(s) respeitante ao número de aulas que consta no 

plano curricular da turma dessa semana, mencionando se se trata de aula síncrona ou 

assíncrona. Em qualquer dos casos, devem ser referidos os conteúdos trabalhados e as 

atividades desenvolvidas pelos alunos. 
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Os professores registam as faltas dos alunos que não estão presentes nas sessões 

síncronas (uma falta por sessão), exceto daqueles que não têm equipamento 

informático. 

 
 

1.2.2  - Plano de Atividades da Turma  

O conselho de turma deve elaborar o plano de trabalho dos alunos, Plano de Atividades 

da Turma, sob orientação do diretor de turma. O plano estabelecido estará em vigor 

durante o período de suspensão das atividades letivas (mas poderá ser ajustado caso se 

justifique).   

 

1.2.3 – Operacionalização do ensino @ distância  

O  diretor de turma deve coordenar o Pano de Atividades da Turma evitando desgaste e 

sobrecarga:  

• sessões assíncronas - Google Classroom (plano de tarefas)  

• sessões síncronas - Google Meet ou Zoom (plataformas de videoconferência). 

Observação: regime misto (3.º Ciclo e Secundário)  

Repartição da carga horária de cada disciplina em: 

atividades presenciais;   

sessões síncronas;  

trabalho autónomo. 
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1.2.4 - Metodologias de Ensino 

As metodologias de ensino desenvolvidas no E@D devem ser apelativas e mobilizadoras 

dos alunos para a ação:  

 Desenvolver metodologias de ensino que promovem um papel ativo dos alunos 

na procura de novas aprendizagens; 

 Privilegiar atividades que favoreçam o desenvolvimento de competências 

transversais e interdisciplinares, de forma integrada e articulada, através da 

diversificação de formas de trabalho; 

 Privilegiar a realização de atividades colaborativas, em pares ou em grupos mais 

alargados; 

 Fomentar o desenvolvimento das áreas de competências do Perfil dos Alunos e 

das aprendizagens essenciais. 

De salientar a importância de, ao longo de todo o processo de E@D, se fornecer aos 

alunos um feedback sobre os trabalhos que vão desenvolvendo, propondo 

sugestões de melhoria e facultando aos alunos a possibilidade de se pronunciarem, 

em autoavaliação, sobre as aprendizagens feitas e as dificuldades sentidas. Este 

processo de autoavaliação reveste-se de caráter obrigatório no final de cada 

período letivo. 

 

2. Colaborar e articular 

-  Promover a interajuda entre professores (incluindo a articulação com as professoras 

bibliotecárias); 

- Promover a adesão da comunidade educativa (alunos e encarregados de educação). 

 

3. Cuidar da comunidade escolar 

 Desenvolver atividades promotoras do sentimento de pertença à turma; 

 Pensar no desenvolvimento do bem-estar emocional dos alunos e na promoção 

da confiança face à escola, enquanto se aprende a partir de casa; 

 Prevenir situações de isolamento de alunos; 

 Incentivar a interajuda entre os alunos. 
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 Incentivar o trabalho colaborativo /trabalho, nomeadamente através da partilha 

do Plano de Atividades de Turma. 

4. Comunicar em rede 

 
- Circuitos de comunicação definidos (de salientar que podem dar continuidade à 

utilização de      outras formas de comunicação se já foram experimentadas com 

sucesso):  

 Google classroom (comunicação assíncrona) + meet e zoom (comunicações 

síncronas): 

 

 
 

4.1. Constrangimentos 

 
- Problemas a nível do acesso a meios informáticos por parte de alunos e 
professores (este levantamento será efetuado a partir da aplicação de 
questionário). 
 
- Formação professores – tutoriais e equipa de apoio já criada (e-mail –
ead@aeparede.edu.pt )  
 

 
5. Acompanhar e monitorizar 

 

 Formação professores – equipa de apoio (e-mail – ead@aeparede.edu.pt ) para 

continuar a apoiar com tutoriais e esclarecimento de dúvidas no trabalho com 

programas informáticos diversificados. 

 e-mail dedicado à recolha de feed back da implementação do plano E@D – 

roteiro@aeparede.edu.pt;  

 Aplicação de questionários regulares para aferição do grau de satisfação de 

professores, alunos e encarregados de educação. 

 

Aprovado em reunião do conselho pedagógico em 21 de julho de 2020 com alterações 

em reuniões do conselho pedagógico de 11 e 18 de novembro de 2020.  

 

mailto:ead@aeparede.edu.pt
mailto:ead@aeparede.edu.pt
mailto:roteiro@aeparede.edu.pt
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ANEXO VI - FORMULÁRIOS 

 

FORMULÁRIO PARA A AUTORIDADE DE SAÚDE 

O CASO CONFIRMADO É DOCENTE OU NÃO DOCENTE 

Nome: __________________________________________________ 

Telefone: _____________________              Cargo: _____________________ 

Turma(s) com a(s) qual(is) teve contacto: _____________________ 

Número de alunos da(s) turma(s): _____________________ 

Portador de doença(s) crónica(s)? 
   Sim. Especificar:  _____________________ 

   Não 

   Sem informação 
Cumprimento das medidas pelo caso: 

Qual a distância mínima entre o caso e os seus contactos? 
_____________________  

A máscara foi corretamente utilizada em permanência? 
  Sim 

  Não 

  Sem informação 

Participação em atividades extracurriculares? 

  Sim. Especificar: _____________________ 

  Não 

  Sem informação  

  Utilização de 
transporte escolar? 
   Sim. Especificar: _____________________ 

   Não 

   Sem informação 

Utilização de cantina ou bar escolar? 

   Sim. Especificar turno/horário_____________________ 

   Não 

   Sem informação 

Utilização de outro espaço no estabelecimento de educação ou ensino? 

   Sim. Especificar: _____________________ 

   Não 

   Sem informação    
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O estabelecimento de educação ou ensino deve enviar a lista dos alunos e docentes e não docentes 

alocados a uma turma, coorte, ou qualquer outro contacto conhecido fora da sala de aula, 

especificando o tipo de contacto. 

 

 

 

Nome 

 

Contacto 

telefónico 

 

Endereço eletrónico 

Tipo de contacto (aluno da mesma 

turma, aluno de outra turma de uma 

mesma coorte, docente, não docente, 

atividade extracurricular, coabitante, 

etc.) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 


