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ENQUADRAMENTO DO PLANO  

O presente documento surge no quadro das circunstâncias extremamente excecionais em que o 
país se encontra, seguindo as orientações da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, para o 
ano letivo 2020/2021. Deve ser entendido como documento definidor do regime de 
funcionamento, não substituindo os documentos orientadores em vigor. 

Pretende-se delinear uma estratégia, dando prioridade à prevenção da doença e à minimização do 
risco de transmissão do novo coronavírus, (COVID-19), procurando garantir condições de 
segurança e higiene nos estabelecimentos de ensino, através da adoção de um conjunto de 
medidas preventivas. 

O presente plano abordará os procedimentos específicos para a organização e funcionamento das 
atividades letivas e formativas, no regime presencial, no regime misto e no regime não presencial. 

Sendo a Educação Inclusiva um dos grandes pilares do Projeto Educativo do nosso Agrupamento 
de Escolas, agora, mais do que nunca, a preocupação será a de não deixar nenhuma criança sem 
acompanhamento. Nesta intervenção dever-se-á ter uma especial atenção aos alunos para quem 
já havia tenham sido adotadas Medidas de Suporte Universais, Seletivas ou Adicionais. Para isso 
serão mobilizados todos os recursos (humanos e materiais) disponíveis.  

 

As regras que a seguir se enunciam são de cumprimento obrigatório. 
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REGIME PRESENCIAL 
 

O «regime presencial» é aquele em que o processo de ensino e aprendizagem é desenvolvido num 
contexto em que as crianças e os docentes estão em contacto direto, encontrando-se fisicamente 
no mesmo local. 

 

1. HORÁRIO  
 
JARDIM DE INFÂNCIA DE VALADARES (PRÉ-ESCOLAR) 
 

 Manhã 
Almoço 

Tarde 
Turmas Entrada Saída Entrada Saída 

JI VAL 1 8h45 11h45 11h45 – 12h45 12h45 14h45 
JI VAL 2 9h00 12h15 12h15 – 13h15 13h15 15h00 
 
 
Por uma questão de equidade, a distribuição de horários foi feita de forma a haver desfasamento 
na entrada e saída da escola por parte dos grupos. 
O horário de almoço também se encontra desfasado para que não haja cruzamento entre as turmas 
no refeitório.  

 

2. ENTRADA 

2.1 Antes da entrada 

As crianças deverão manter a distância de segurança, aguardando, calmamente, a sua vez de entrada, no 
local definido para o efeito. 

À entrada, os alunos deverão: 

• Passar os pés nos tapetes desinfetantes 

• Trocar de calçado em local próprio 

• Higienizar as mãos com solução antissética de base alcoólica (SABA), existente em dispensador no 
local.  

As crianças deverão seguir as indicações fornecidas pelos Assistentes Operacionais, respeitando os 
circuitos e as regras de distanciamento. 

Apenas será autorizada a entrada a crianças no tempo definido no horário. 

Os Encarregados de Educação não poderão entrar no estabelecimento de ensino. 
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2.2 Horário de entrada  

 

TURMAS Hora de início das atividades Entrada na escola 

 
JI VAL 1 

 
8:45 

8h40 até 8h55 (manhã) 
12h40 até 12h50 (tarde) 
 

 
JI VAL 2 

 
9:00 

 8:55 até 9:15 (manhã) 
13:10 até 13:30 (tarde) 

 

2.3. Circuitos de entrada 

As crianças deverão seguir os circuitos de acesso às respetivas salas de aula indicados pelas 
Assistentes Operacionais e/ou Educadoras (ver planta - anexo 1). 
 
 
2.4. Descrição dos Circuitos 
 
Os grupos seguirão o circuito descrito no mapa em momentos desfasados, em virtude de haver 
apenas um portão de acesso à escola. 
 
 
No percurso para a sala de atividades, cada criança deverá cumprir sempre o distanciamento social 
e não deve correr. 
 
Durante o circuito, as crianças não deverão tocar em portas, maçanetas, corrimões ou outros 
objetos.  
 
As portas das respetivas áreas de acesso estarão abertas. 
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3. Salas de atividades 
 

A porta da respetiva sala estará aberta, sempre que possível. 

Os sapatos ficaram guardados em local exclusivo para o efeito. 

Os casacos ficaram nos respetivos cabides no hall de entrada. 

Na sala de atividades, a criança poderá deslocar-se livremente de acordo com as regras normais de 
convivência de grupo. 

 

3.1 Saída da sala de atividades 

 

A saída da sala de atividades é efetuada espaçadamente, devendo cada criança dirigir-se para o 
exterior, sem paragens no percurso. 

À saída da sala de atividades e à saída do edifício está disponível um dispensador com solução 
alcoólica (SABA) para higienização das mãos. 

A criança não deve parar para esperar por colegas, mantendo sempre a distância possível de 
segurança.  

Para sair do edifício, deverá usar a saída correspondente à entrada que usou. 

 

Corredores/circulação 

Os corredores e átrios deverão ser usados apenas como locais de circulação, não sendo a 
permanência de crianças ou grupos de crianças autorizada.  

 

3.2 Sanitários  

 

O uso destes espaços deverá ser feito de forma responsável por todos, tendo em atenção as 
condições de segurança. 

A utilização deste espaço será desfasada, sempre que possível. 

Após a utilização de cada grupo haverá a higienização dos sanitários. 
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TURMAS Lanche da Manhã Antes almoço Após almoço 

JI VAL 1 10h00 11h30 12h45 

JI VAL 2 10h15 12h00  12h15 

 

Adultos 

Só há uma casa de banho para adultos que terá de ser partilhada com a criança que frequenta o 
Jardim de Infância de fraldas (sendo nesta área que se encontra o fraldário). 

Quando a casa de banho estiver ocupada, dever-se-á esperar no exterior, mantendo a distância de 
segurança. No final de cada utilização deverá haver o cuidado de proceder à respetiva higienização 
do espaço. 

 

3.3 Recreio 

 

O acesso ao recreio deve ser preferencialmente pela porta de acesso direto da sala para o exterior, sempre 
que as condições atmosféricas o permitam. 

Durante os tempos de recreio, as crianças devem permanecer junto da zona definida para o seu 
grupo, mantendo o devido distanciamento de segurança, sempre que possível.  

 

4. Ausência de Educador 
 

Aquando da ausência de um educador, o grupo poderá permanecer na sala de aula, sob a 
supervisão de um adulto, sendo, de imediato, avisados os encarregados de educação sobre a 
situação e a opção livre de virem buscar os seus educandos à escola. 

 

5. Atividades no exterior 
 

Sempre que a situação meteorológica permita, deverá ser privilegiado o espaço exterior para a 
realização de atividades, na zona de recreio destinada a cada grupo, mantendo-se as regras 
impostas pela situação pandémica. 
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6. Cantina  
 

O espaço da cantina tem apenas uma porta de acesso, não sendo possível circuito separado de 
entrada e saída.  

A entrada na cantina inicia-se com a higienização das mãos. O uso de máscara neste espaço é 
obrigatório para os adultos e apenas poderá ser removida para o consumo de alimentos. 

As crianças ficarão sentadas com uma cadeira de intervalo para os colegas, ficando sem ninguém à 
sua frente, num sistema cruzado. 

Na cantina apenas poderá estar um grupo de cada vez. Sendo higienizado o espaço após a utilização 
de cada grupo.  

A Câmara Municipal de V.N. Gaia fornecerá o lanche individual a cada criança, de manhã e à tarde, 
pelo que não será necessário trazer nada de casa. 

 

7. Secretaria do Agrupamento 

Este espaço só fará atendimento presencial mediante marcação e sempre que os seguintes meios de 
comunicação sejam esgotados: 

telefone - 227169330 

e-mail - secretaria@aevaladares.pt 

       ase@aevaladares.pt 

 

 

8. Higienização 
 

A higienização da Escola irá respeitar o Plano de Higienização existente, tendo por referência a 
informação da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, com a orientação da Direção-Geral da 
Saúde (DGS) e a colaboração das Forças Armadas, sobre “Limpeza e desinfeção de superfícies em 
ambiente escolar, no contexto da pandemia COVID-19”. 

Para o efeito foi elaborado um documento próprio.  

mailto:secretaria@aevaladares.pt
mailto:ase@aevaladares.pt
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9. Atendimento aos Encarregados de Educação 
 

A Educadora Titular de grupo fará o atendimento através do telefone, por e-mail, por 
videoconferência ou via mensagens (SMS ou WhatsApp) 

O atendimento presencial só acontecerá mediante marcação e sempre que outros meios de 
comunicação sejam esgotados. 

 

9.1. Contactos com os Encarregados de Educação 

 

Dever-se-á privilegiar os contactos à distância: videoconferência, WhatsApp, e-mail, entre outros. 

Durante o horário de atendimento, o Educador Titular de grupo deverá estar síncrono, de modo a 
responder em tempo útil aos Encarregados de Educação. 

Todas as informações, comunicações e documentos institucionais serão enviados, 
preferencialmente, via e-mail institucional. 

O e-mail institucional do Educador Titular de grupo será facultado aos Encarregados de Educação.  

 

10. Saídas  
 

Para sair das instalações, as crianças deverão fazer o percurso inverso ao de entrada.  

As crianças deverão seguir as indicações dos Assistentes Operacionais, respeitando os circuitos e as 
regras de distanciamento. 

No final das atividades letivas ou das Atividades de Apoio à Família (caso as frequente), a criança 
deverá deixar as instalações o mais brevemente possível, devendo o Encarregado de Educação 
diligenciar no cumprimento desta regra. Caso se verifique que a mesma criança, por sistema, não a 
respeita, o Encarregado de Educação será notificado, uma vez que a Escola não se pode 
responsabilizar pela permanência das crianças fora do horário estabelecido.  

Qualquer saída dentro do horário letivo apenas será autorizada mediante a apresentação de 
justificação válida, nomeadamente consultas médicas. 
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REGIME MISTO 
 

O «regime misto» é aquele em que o processo de ensino e aprendizagem combina atividades 
presenciais com sessões síncronas e com trabalho autónomo. 

 

1. Operacionalização 
 

Aquando da aplicação do regime misto, observar-se-ão as regras definidas no regime presencial e não 
presencial, descritas neste documento, sempre sujeito a alterações e/ou ajustes na distribuição dos grupo / 
crianças. 

 

2. Distribuição alternada dos grupos pelo regime presencial e não presencial 
 

 

 Regime presencial Regime não presencial 
2.ª, 3.ª, 4.ª feiras JI VAL 1 JI VAL 2 

5.ª e 6.ª feiras JI VAL 2 JI VAL 1 
 

 

3. Carga horária semanal 

A carga horária semanal será adaptada a cada grupo e/ou criança, de acordo com a disponibilidade 
familiar, havendo espaço para atividades síncronas, assíncronas e de exploração livre. Nos dias que 
o grupo funcione no regime presencial mantém-se o horário normal de funcionamento. 
 

Momento síncrono – o grupo e o educador estão ligados preferencialmente pelo Google Meet, em 
videochamada, ou em vídeo através de chamadas do WhatsApp. 

Momento assíncrona – as crianças (com o apoio dos Encarregados de Educação) podem contactar o 
educador através de e-mail, WhasApp, Classroom, Chat – Hangouts, no período que corresponde 
ao tempo letivo. 

Trabalho autónomo – o que pode ser feito pela criança sem acompanhamento das educadoras; as 
crianças com o apoio das famílias criam momentos de flipped learning (sendo o educador o elo de 
ligação entre os saberes das crianças/famílias e a partilha destes saberes com o grupo. 
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Nota: Os procedimentos das aulas síncronas (videoconferência) deverão ser definidos pelo 
Conselho Pedagógico de modo a uniformizar a ação dos docentes e alunos no que respeita à 
imagem (câmara), ao som (micro), ao uso do Chat e ao acesso das crianças à sessão síncrona. 
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REGIME NÃO PRESENCIAL 
 

O «regime não presencial» é aquele em que o processo de ensino e aprendizagem ocorre em 
ambiente virtual, com separação física entre os intervenientes, designadamente docentes e alunos. 

De um modo geral “este apoio deverá permitir a todas as crianças e jovens:  

- Manter contacto regular com os seus professores e colegas;  

- Consolidar as aprendizagens já adquiridas; 

- Desenvolver novas aprendizagens.”1 

1 in: https://apoioescolas.dge.mec.pt/node/391  
  

Todo o processo de E@D deverá orientar-se pelos objetivos preconizados no Perfil do Aluno à Saída 
da Escolaridade Obrigatória e nas Aprendizagens Essenciais.  
 

1. Gestão e coordenação  

1.1 Equipa coordenadora 

Esta equipa coordena a implementação do regime e apoia a monitorização e regulação do processo, 
bem como o trabalho das restantes equipas. Mobiliza talentos e competências dos agentes da 
comunidade escolar e das entidades parceiras envolvidos nesta dinâmica, na promoção de um 
ensino e aprendizagem de qualidade.  

 

1.2 Equipa de apoio tecnológico  

A equipa de apoio tecnológico, para além de assegurar o funcionamento dos meios tecnológicos 
disponibilizados para a comunicação à distância, apoia os docentes no esclarecimento de dúvidas e 
na procura de ferramentas digitais que contribuam para um processo mais dinâmico e atrativo.  

• Fazem parte da equipa de apoio tecnológico os docentes:  

Marco Mendonça  
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2. Comunicação 

As ações de comunicação dirigidas aos vários intervenientes da comunidade escolar serão, 
privilegiadamente, efetuadas através do email institucional, sem invalidar o recurso a outros meios 
(telefone ou Google Meet, entre outros). As equipas de coordenação, de apoio e de monitorização, 
comunicarão entre si e com a Direção, de forma direta e sistemática, de modo a otimizar as 
estratégias e a disseminar informações articuladas.  

As reuniões do Conselho Pedagógico e as reuniões de Departamento e Estabelecimento servirão, 
igualmente, para assegurar canais de comunicação eficazes.  

 

2. Modelo do regime não presencial 

2.1 Articulação e colaboração  

No regime não presencial, torna-se essencial a criação de redes de comunicação e partilha, entre 
docentes e entre docentes e técnicos, assente num trabalho colaborativo e articulado.  

Neste quadro, a criação de dispositivos de partilha e diálogo serão motor para o percurso de 
aprendizagem que se espera que todos venham a desenvolver: docentes, não docentes e alunos.  

Assim, salienta-se a importância da mobilização dos recursos e dispositivos existentes no 
agrupamento, com destaque para os profissionais que integram o CAA, onde se incluem os 
docentes de educação especial, os técnicos do CRI e o SPO. A intervenção destes profissionais terá 
de ser, em todos os casos, articulada com os educadores/professores titulares ou com o diretor de 
turma.  

Enfatiza-se também o papel das professoras bibliotecárias que poderão desenvolver um conjunto 
de atividades potenciadoras de aprendizagens estimulantes e de ligação dos alunos à escola.  

 

2.2 Características do ensino à distância  

 

No quadro das orientações preconizados pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, 

na educação pré-escolar as estratégias de educação à distância serão desenvolvidas de forma 

articulada com as famílias, através de: e-mail, telefone, telemóvel, WhatsApp, Google Classroom, 

tendo em conta os recursos disponíveis. Estes contactos permitirão acompanhar a situação de cada 
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criança e, através de sessões síncronas, assegurar o contacto das crianças com a educadora e com o 

seu grupo. 

  

2.3 Horário semanal  

 

O contacto regular e direto de cada docente com as crianças em sessões síncronas, permitirá 

assegurar o sentimento de pertença ao grupo e incentivar a interação e cooperação entre pares 

favorecendo o desenvolvimento das competências nas Orientações Curriculares indo de encontro 

ao Perfil do Aluno à saída da Escolaridade Obrigatória. Estes contactos regulares e todo o processo 

de ensino à distância devem ser realizados através da plataforma digital disponibilizado pelo 

Agrupamento – Google Classroom. Caberá a cada docente identificar os casos em que tal não é 

possível, nomeadamente por limitações de recursos das famílias, mobilizando outras bases de 

interação e comunicação.  

As educadoras, em articulação com a EMAEI, prestarão apoio individual às crianças para quem 

foram mobilizadas medidas seletivas ou adicionais. 

A educadora deve recorrer à plataforma Google Classroom para envio de propostas de atividades, 

deve indicar os recursos a usar, os objetivos e o feedback sempre que sejam partilhadas as 

concretizações destas atividades pelas crianças com as famílias. 

Sessão síncrona – o grupo de crianças e a educadora estão ligados pelo Google Meet, em vídeo 

chamada durante o período definido (não mais do que 30 minutos em cada sessão). Caso a família 

não tenha meios tecnológicos que permitam estabelecer este contacto, poder-se-á recorrer a meios 

de comunicação alternativa (telemóvel, email, entre outros). As sessões síncronas na plataforma da 

Classroom (3 x semana, com duração de 30 minutos) permitirão às crianças reestabelecer e recriar 

laços afetivos, de cooperação e respeito entre todos os agentes: criança/educadora/pais. 

 

Nota: Os procedimentos e periodicidade das sessões síncronas (videoconferência) são definidos 
pelo Conselho Pedagógico de modo a uniformizar a ação dos docentes e crianças no que respeita à 
imagem (câmara), ao som (micro), ao uso do Chat e ao acesso das crianças à sessão síncrona.  
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2.4. Metodologias  

A par do que já referimos anteriormente, as metodologias selecionadas para a dinamização do 
trabalho pedagógico à distância, deverão permitir às crianças o desenvolvimento das competências 
preconizadas nas OCEPE.  

Alguns dos aspetos centrais a ter em conta na mobilização das metodologias no E@D:  

● As metodologias educativas desenvolvidas devem ser apelativas e mobilizadoras das crianças e suas 
famílias para a ação.  

● As metodologias de ensino a distância deverão ser diversificadas, enquadradoras, propiciar a 
apresentação de exemplos e fomentar a interação com o grupo.  

● A educadora titular deve comunicar e receber feedback de todos as crianças e/ou respetivas 
famílias, de forma regular, através do canal acordado com a turma ou, se este falhar, por telefone. 
Essa comunicação é importante para garantir que as crianças e jovens estão bem, não sofrem de 
isolamento, estão a compreender a situação atual e que podem expressar as suas dúvidas, 
dificuldades, etc. junto deste interlocutor. 
 

3. Meios tecnológicos  

● Recursos tecnológicos selecionados e disponibilizados pelo AE - Google GSuite 

● No caso de inexistência de recursos por parte da crianças, deverão ser identificadas alternativas, 
recorrendo, entre outros, aos meios já usados pelos docentes. 

● Sempre que se revele necessário, os docentes podem utilizar as instalações escolares. 

 

4. Parcerias 
 
Sempre que haja circunstâncias excecionais e devidamente enquadradas, poderão ser mobilizadas: 
Junta de freguesia de Mafamude e Vilar do Paraíso e Junta de Freguesia de Valadares Gulpilhares, 
Escola Segura, Câmara Municipal de Gaia, … 
 

5. Acompanhamento e monitorização  

O acompanhamento e monitorização do plano fica a cargo da equipa de coordenação e das equipas 
responsáveis pelo acompanhamento e monitorização, que operam em cada escola do 
Agrupamento por nível de ensino.  



 
16 

 

ANEXO 1 
 

Fluxo e Recreio do Jardim de Infância de Valadares 
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