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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 2021/2022. 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. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
4 

 

REGIME PRESENCIAL 
 

O «regime presencial» é aquele em que o processo de ensino e aprendizagem é desenvolvido num 

contexto em que alunos/crianças e docentes estão em contacto direto, encontrando-se fisicamente no 

mesmo local. 

 

1. HORÁRIO  
 

ESCOLA BÁSICA DA JUNQUEIRA  (1.º ciclo) 

 

Manhã Almoço Tarde 

Turmas Entrada Saída  Entrada Saída 

1JUN1      *19 9:00 13:00 13:00 -14:30 14:30 15:30 

1JUN2    *19 9:00 13:00 13:00 -14:30 14:30 15:30 

2JUN1    *15 8:45 12:45 12:45 -14:15 14:15 15:15 

2JUN2    *14 9:00 13:00 13:00 -14:30 14:30 15:30 

3JUN1    *20 8:45 12:45 12:45 -14:15 14:15 15:15 

3JUN2    *20 8:30 12:30 12:30 -14:00 14:00 15:00 

3JUN3    *19 8:45 12:45 12:45 -14:15 14:15 15:15 

4JUN1    *21 8:30 12:30 12:30 -14:00 14:00 15:00 

4JUN2    *24 8:30 12:30 12:30 -14:00 14:00 15:00 

*nº de alunos 

 

Por uma questão de equidade, a distribuição de horários foi feita de forma a haver desfasamento na 

entrada e saída da escola por parte das turmas. 

No 1º CEB, os tempos letivos organizam-se em blocos de 2 horas, da parte da manhã e um bloco de 1 

hora, na parte da tarde. 

Na EPE, os tempos letivos organizam-se em blocos de 3 horas, da parte da manhã e um bloco de 2 horas, 

na parte da tarde. 

 

Horário 

JI JUN 1 

Entrada Lanche Almoço Entrada  Saída  

AAAF-

Acolhimento/G

A+ 

   7h30m 8h45m 

Atividades 

letivas 

 

9h15m 10h30m 12h30m-

13h45m 

13h45m 15h30m 
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AAAF-GA+ 

 

   15h30m 19h30m 

Horário 

JI JUN 2 

Entrada Lanche Almoço Entrada  Saída  

AAAF-

Acolhimento/G

A+ 

   7h30m 9h 

Atividades 

letivas 

 

8h45m 10h 12h/13h15m 13h15m 15h 

AAAF-GA+ 

 

   15h 19h30m 

Horário 

JI JUN3 

Entrada Lanche Almoço Entrada  Saída  

AAAF-

Acolhimento/G

A+ 

   7h30m 9h15m 

Atividades 

letivas 

 

9h00m 10h15m 12h15m/13h30

m 

13h30m 15h15m 

AAAF-GA+ 

 

   15h15m 19h30m 

Esta matriz de horário é meramente exemplificativa podendo ser adaptada às necessidades e 

características de cada estabelecimento de educação, mantendo o desfasamento de entradas e saídas.    

 

2. ENTRADA 
A entrada faz-se através dos portões exteriores, onde estarão definidos os circuitos para cada 

turma/grupo. 

Neste local os alunos/crianças e respetivos acompanhantes deverão manter a distância de segurança, 

aguardando, calmamente, a sua vez de entrada, no local definido para o efeito. 

2.1 Antes da entrada no edifício 

Os alunos/crianças deverão manter a distância de segurança, aguardando, calmamente, a sua vez de 

entrada, no local definido para o efeito. 

No 1º CEB, o uso de máscara é fortemente recomendado para os alunos.  
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À entrada, os alunos/crianças deverão higienizar as mãos com solução antissética de base alcoólica 

(SABA), existente em dispensador no local. 

Os alunos/crianças deverão seguir as indicações fornecidas pelos Assistentes Operacionais e/ou sinalética, 

respeitando os circuitos e as regras de distanciamento. 

Apenas será autorizada a entrada a alunos/crianças de acordo com os horários definidos para cada um. 

Os Encarregados de Educação não poderão entrar no estabelecimento de ensino. 

 

 

2.2 Horário de entrada  

TURMAS Hora de início das atividades 
Entrada na escola 

(abertura) 

 
JIJUN1 

 
9.00 

8.50 até 9.00 (manhã) 

 
JIJUN2 

 
8.45 

8.35 até 8.45 (manhã) 

 
JIJUN3 

 
9.15 

9.05 até 9.15 (manhã) 

 

4JUN1, 4JUN2, 3JUN2 

 

8:30 

8:20 até 8:30 (manhã) 
13:50 até 14.00 (tarde) 
 

 

3JUN1, 3JUN3, 2JUN1 

 

8:45 

8:35 até 8:45 (manhã) 
14:05 até 14:15 (tarde) 
 

 

1JUN1, 1JUN2, 2JUN2 

 

9:00 

8:50 até 9:00 (manhã) 
14:20 até 14:30 (tarde) 

 

 

2.3. Circuitos de entrada 

Os alunos/crianças deverão seguir os circuitos de acesso às respetivas salas de aula indicados pelas 

Assistentes Operacionais e/ou Professores. 

 

Cada turma/grupo apenas poderá seguir o circuito que lhe for atribuído e devidamente explicado pelo 

Professor titular de turma, evitando cruzamentos. 
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2.4. Descrição dos Circuitos 

 

 

ESCOLA BÁSICA DA JUNQUEIRA (1.º CICLO) 

 

O acesso ao interior do edifício faz-se por duas portas separadas, designadas e identificadas como 

portão norte e portão principal. 

 

Salas no rés-do-chão, átrio sul (1JUN1; 2JUN1; 2JUN2): entrada e saída pelo portão principal e porta 

da sala que dá diretamente para o exterior do edifício. 

 

Salas do piso superior, a sul (1JUN2; 3JUN1; 3JUN3): entrada e saída pelo portão principal, 

seguindo as escadas de acesso ao piso. 

 

Salas localizadas no piso superior, a norte (3JUN2; 4JUN1; 4JUN2): poderão aceder pelo portão a 

norte, dependendo do número de Assistentes Operacionais, seguir pela porta existente nessa zona do 

edifício, seguindo pelas escadas de acesso ao piso. 

 

 

ESCOLA BÁSICA DA JUNQUEIRA (EPE) 

 

O acesso ao interior do edifício faz-se pelo portão a norte. 

Cada grupo dirige-se à sua sala, em horários desfasados. 

 

Em todas as situações, cada turma/grupo será conduzida(o) pela respetiva professora titular ou 

assistente operacional. 

 

No percurso para a sala de aula, cada aluno/criança deverá cumprir sempre o distanciamento social e 

não deve correr. 

 

Durante o circuito, os alunos/crianças não deverão tocar em portas, maçanetas, corrimões ou outros 

objetos.  

As portas das respetivas áreas de acesso estarão abertas. 

 

 

3. Salas de aula 

 

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

À hora de entrada, deverão aguardar junto às respetivas entradas, pelo respetivo professor titular ou 

Assistente Operacional. 

No 1º CEB, o lugar de cada aluno, definido pelo professor titular de turma, será sempre o mesmo. 

Apenas serão permitidas mudanças de lugar com autorização do professor. 

O aluno não poderá subir ou descer os estores, nem abrir ou fechar janelas. 

As mochilas não poderão ficar em cima da mesa. 

Na sala de aula, o aluno poderá permanecer com a máscara devidamente colocada. Em situação de 

mau uso da máscara o professor deverá dar indicação ao aluno para a depositar no lixo. 
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3.1 Saída da sala de aula 

 

A saída da sala de aula é efetuada espaçadamente, devendo cada aluno dirigir-se para o exterior, sem 

paragens no percurso. 

À saída do edifício estará disponível um dispensador com solução alcoólica (SABA) para 

higienização das mãos. 

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

Para sair do edifício, deverá usar a saída indicada pelos professores e assistentes operacionais. 

Na EPE, faz-se a saída pelo mesmo acesso de entrada. 

As crianças são acompanhadas pelas respetivas assistentes operacionais/técnicas até ao portão e 

entregues aos seus encarregados de educação/pais. 

 

 

Corredores/circulação 

Os corredores e átrios deverão ser usados apenas como locais de circulação, não sendo a 

permanência de alunos ou grupos de alunos autorizada.  

 

3.2 Sanitários  

 

O uso destes espaços deverá ser feito de forma responsável por parte dos utentes, tendo em atenção 

as condições de segurança. 

Estes espaços estarão sujeitos a lotação:  

 

ESCOLA BÁSICA DA JUNQUEIRA (1.º CICLO)  

Alunos 

Será definido um sanitário feminino e um sanitário masculino por cada setor. 

 

Adultos 

Edifício Sul 

Rés-do-chão:  

Casa de banho junto à entrada. 

 

3.3 Intervalos 

 

Durante os intervalos, os alunos devem permanecer junto da zona definida para a sua turma, 

mantendo o devido distanciamento de segurança.  

 

 

4. Distribuição de tempos letivos por disciplina e ano de escolaridade 
 

Com o intuito de diminuir o contacto entre todos os atores educativos, as aulas funcionarão com 

desfasamentos de entradas, intervalos e saídas, entre as turmas. A medida facilita a higienização dos 

espaços e dos materiais. 

A distribuição dos tempos letivos por disciplina e ano de escolaridade está de acordo com o definido 

na legislação em vigor. 
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5. Ausência do docente 
 

Aquando da ausência de um professor/educador, que não possa ser substituído, a turma/grupo poderá 

permanecer na escola, 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. 

 

6. Aulas de Educação Física 
 

Sempre que a situação meteorológica permita, as aulas de Educação Física serão ministradas no 

exterior, na zona definida para tal, em dias e horas desfasadas entre grupos.  

Os materiais utilizados serão higienizados no final de cada aula. 

 

 

7. Cantina  
 

No espaço da cantina serão definidos horários desfasados, mantendo, sempre que possível, o 

distanciamento, entre os alunos/crianças.  

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. 

A Câmara Municipal de V.N. Gaia fornecerá o lanche individual a cada aluno, de manhã e à tarde, 

pelo que não devem trazer o mesmo de casa. 

 

8. Secretaria do Agrupamento 
 

Sempre que for necessário os docentes encaminharão para este serviço.  

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 

 

9. Biblioteca  

 

Este espaço terá organização, horário e modos de acessos próprios, a definir pelos 

professores/educadores titulares de turma em articulação com as respetivas professoras 

bibliotecárias/dinamizadoras. 

 

10. 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 

mailto:secretaria@aevaladares.pt
mailto:ase@aevaladares.pt
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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.  

 

11. Atendimento aos Encarregados de Educação 

 

O Professor/Educador Titular de Turma só fará atendimento presencial mediante marcação e sempre 

que outros meios de comunicação sejam esgotados. 

 

11.1. Contactos com os Encarregados de Educação 

 

O Professor Titular de Turma/Educadora só fará atendimento mediante marcação prévia. Esta 

marcação deverá ser feita de acordo com a disponibilidade do professor titular/Educador e no caso de 

não ser presencial deverão ser usadas as ferramentas digitais disponibilizadas pelo Agrupamento de 

Escolas – Google Meet e email institucional.  

O e-mail institucional do Professor Titular de Turma será facultado aos Encarregados de Educação.  

 

12. Saídas  

 

Para sair das instalações, os alunos/crianças deverão fazer o percurso inverso ao de entrada.  

Para evitar cruzamentos, cada turma/grupo apenas poderá seguir o circuito que lhe for atribuído e 

que será devidamente explicado pelo Professor/Educador Titular de Turma. 

Os alunos/crianças deverão seguir as indicações dos Assistentes Operacionais e/ou da sinalética, 

respeitando os circuitos e as regras de distanciamento. 

No final das atividades letivas, das Atividades de Enriquecimento Curricular, CAF (caso as 

frequente), ou AAAF o aluno/criança deverá deixar as instalações o mais brevemente possível, 

devendo o Encarregado de Educação diligenciar no cumprimento desta regra. Caso se verifique que o 

mesmo aluno, por sistema, não a respeita, o Encarregado de Educação será notificado, uma vez que a 

Escola não se pode responsabilizar pela permanência dos alunos 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 

das turmas/alunos. 

 

2. Distribuição alternada das turmas pelo regime presencial e não presencial 
 

 Regime presencial 

4.ª, 5.ª, 6.ª feiras JIJUN1; JIJUN2; 1.º e 2.º anos 

2.ª e 3.ª feiras JIJUN3; 3.º e 4.º anos 

 

Nota: Este regime terá a sua ordem invertida, semanalmente. 

3. Carga horária semanal 

A carga horária semanal será adaptada a cada ano/nível de escolaridade. Os tempos de aula serão 

distribuídos, semanalmente, por tempos síncronos e assíncronos, de acordo com o horário aprovado 

pelo Conselho Pedagógico. 

 

Aula síncrona – a turma/grupo e o professor/educador estão ligados pelo Google Meet, em 

videochamada, durante o período da aula. 

Aula assíncrona – apesar de estarem em trabalho autónomo, os alunos/crianças têm à disposição a 

orientação do professor/educador, através de e-mail, Chat – Hangouts e Classroom, durante o 

período da aula. 

Nota: Os procedimentos das aulas síncronas (videoconferência) deverão ser definidos pelo Conselho 

Pedagógico de modo a uniformizar a ação dos docentes e alunos/crianças no que respeita à imagem 

(câmara), ao som (micro), ao uso do Chat e ao acesso dos alunos 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/crianças. 

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 e pelas Orientações Curriculares para 

a Educação Pré-escolar. 

 

 

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.  

 

• A equipa coordenadora do regime não presencial é constituída pelos docentes:  

Alfredo Silva  

Cristina Maduro  

Teresinha Fonseca 

Isabel Pedrosa 

Maria Eduarda Ferreira  

 

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.  
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• Fazem parte da equipa de apoio tecnológico os docentes:  

 

Marco Mendonça 

 Lino Lobão 

 Bela Machado 

José Lages 

 

1.3. Organização, gestão e acompanhamento do trabalho pedagógico com as crianças/alunos  

Os grupos de ano/EPE reúnem semanalmente para reflexão sobre o trabalho desenvolvido e 

organização do trabalho da semana seguinte, nomeadamente partilhando as experiências tidas com o 

seu grupo e visando a melhoria da prática educativa com a alteração ou não das estratégias usadas. 

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.  

 

3. Modelo do regime não presencial 

3.1 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 o motor para o percurso de 

aprendizagem que se espera que todos venham a desenvolver: docentes, não docentes e 

alunos/crianças.  

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. 

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.  
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3.2 Características do ensino à distância  

O ensino à distância implica o recurso a metodologias diversificadas, que permitam a mobilização e 

aplicação de aprendizagens anteriores e o desenvolvimento de novas aprendizagens. Neste quadro, 

essas metodologias deverão possibilitar a apresentação de exemplos, fomentar a autorreflexão e o 

trabalho autónomo.  

Dever-se-á procurar um equilíbrio articulado entre as várias disciplinas, bem como a previsão do 

tempo global que se prevê que o aluno dedique às atividades de aprendizagem, garantindo-se um 

equilíbrio nas diferentes estratégias utilizadas e ponderando o trabalho que pode ser feito síncrona e 

assincronamente. Entre outros aspetos, estas sessões devem permitir:  

• no 1º CEB, a orientação educativa dos alunos (o que se pretende com cada tarefa, quais as 

páginas do manual a consultar, de que modo podem colaborar com os colegas, onde podem pesquisar 

informação adicional, como autorregularem o seu trabalho, por exemplo, através de um portefólio);  

 Na EPE, as atividades dirigidas às crianças deverão ser organizadas de acordo com as 

OCEPE; 

• o esclarecimento de dúvidas, com horário fixo semanal, para o estabelecimento de rotinas e conferir 

segurança aos alunos/crianças.  

Neste processo reflexivo importa ainda ter em conta que as atividades e métodos escolhidos não 

devem depender do papel e das competências dos encarregados de educação.  

  

3.3 Horário semanal  

O contacto regular e direto de cada docente com as crianças/com os alunos em sessões síncronas, 

permitirá assegurar o sentimento de pertença ao grupo/turma e incentivar a interação e cooperação 

entre pares favorecendo o desenvolvimento das competências preconizadas no Perfil do Aluno à 

saída da Escolaridade Obrigatória/OCEPE. Estes contactos regulares e todo o processo de ensino à 

distância devem ser realizados através da plataforma digital disponibilizada pelo Agrupamento - 

Google Classroom. Caberá a cada docente identificar os casos em que tal não é possível, 

nomeadamente por limitações de recursos dos alunos, mobilizando outras bases de trabalho.  

Na articulação entre as diferentes disciplinas, deve ser pensado o tempo global que se prevê que os 

alunos dediquem a cada tarefa. Os professores/educadores devem desenvolver metodologias de 

ensino que promovam a participação dos alunos/crianças em trabalho autónomo e de pares que 

conduzam à aquisição de novas aprendizagens.  

O professor deve recorrer à plataforma Google Classroom para a atribuição de tarefas aos alunos, 

deve indicar os recursos a usar (manual escolar, cadernos de atividades, recursos digitais, entre 

outros), os objetivos, prazos de entrega e meio de comunicação para esclarecimento de dúvidas. 

Concluída a tarefa deve dar ao aluno feedback do trabalho realizado, valorizando os aspetos positivos 

do mesmo.  
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Sessão síncrona – a turma e o professor estão ligados pelo Google Meet, em vídeo chamada durante 

o período da sessão. 

Sessão assíncrona – apesar de estarem em trabalho autónomo, os alunos têm à disposição a 

orientação do professor, através de e-mail, Chat – Hangouts e Classroom, durante o período da 

sessão. 

  

Na EPE, as aulas síncronas serão nos seguintes dias: segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira. 

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 educador 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 alternativos (telemóvel, email, entre outros). As sessões síncronas na plataforma 

Google Meet 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. 

 

 

3.4. Procedimentos nas sessões síncronas 

 

Os procedimentos das sessões síncronas (videoconferência) foram definidos a aprovados 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, ao acesso dos alunos à sessão síncrona e a todo um 

conjunto de orientações variado: de cumprimento obrigatório. 

 

Os alunos, durante as sessões síncronas, devem: 

a) Comparecer a horas à sessão, ligando-se um pouco antes da hora marcada; 

b) Estar num lugar da casa silencioso com a câmara do computador virada para a parede, sempre 

que possível; 

 c) Manter o microfone desligado e ligá-lo apenas quando o professor der ordem; 

d) Manter a câmara ligada durante toda a sessão síncrona, a não ser que o professor dê ordem de 

a manter desligada; 

e) Manter uma posição adequada e usar vestuário confortável e adequado, tal como se viesse 

para a escola; 

f) Não utilizar o "chat" como meio de comunicação entre os alunos, exceto se o professor o 

permitir;  

g) Ter consigo todos os materiais de que necessita: livros, cadernos, material de escrita, de acordo 

com a indicação do professor. 
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De acordo com a resolução do Conselho de Ministros nº 53-D/2020 de 20 de julho: 

 

“17 — Determinar que, nos regimes misto e não presencial: 

d) Quanto aos deveres dos alunos, é aplicável o disposto no Estatuto do Aluno e Ética 

Escolar, aprovado pela Lei n.o 51/2012, de 5 de setembro, e demais legislação em vigor, bem 

como no regulamento interno da escola, estando os alunos obrigados ao cumprimento de 

todos os deveres neles previstos, designadamente o dever de assiduidade nas sessões 

síncronas e o de realização das atividades propostas, nos termos e prazos acordados com o 

respetivo docente.” 

 

 

 As sessões síncronas distribuem-se da seguinte forma: 

 

o Os alunos do 1.º ano terão uma sessão síncrona diária com toda a turma; 

o Para os alunos do 2.º, 3.º e 4.º ano, as sessões síncronas passarão a ser duas, 

diariamente; 

o Os alunos do 3.º e 4-º ano passam a ter Inglês uma vez por semana; 

 

 

 O professor Titular terá três sessões síncronas, 4 dias por semana, com os alunos da turma, 

da seguinte forma:  

 

o a primeira sessão do dia será com a turma toda;  

o a segunda sessão será com uma parte da turma; 

o  a terceira sessão será com o grupo restante 

 (Nota: a turma será dividida em dois grupos com base em critérios do Professor 

Titular de Turma); 

o No dia da sessão síncrona de Inglês, a turma não será dividida para ter a sessão 

com o PTT. Nesse dia, os alunos terão uma sessão com a professora de Inglês e uma 

sessão apenas com o PTT. 
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 Organização das Sessões Síncronas 

 
 Sessão 

síncrona 

com a 

turma toda 

Sessão síncrona com o 

1º grupo 

Sessão síncrona com o 

2º grupo 

Sessão síncrona de 

Inglês 

1º ano 
50 min 

-------------------------------

- 

----------------------------

- 
----------------------------- 

2º ano 45 min 45 min 
45 min 

---------------------------- 

 

 

3º ano 
50 min 50 min 50 min 

------------------------------

- 

 

 

4º ano 
60 min 60 min 60 min ---------------------------- 

 

NOS DIAS DE INGLÊS 

3º ano 
50 min ----------------------------- --------------------------- 50 min 

4º ano 
60 min -------------------------- -------------------------- 60 min 

 

 

 

Os professores Fénix/ Apoio Educativo darão o apoio em articulação com os titulares de turma. 

Neste caso, de acordo com as características dos alunos, quando estes alunos realizarem sessão 

síncrona de apoio poderão não realizar a sessão diária com a turma, cabendo a decisão ao PTT. 

 

Devem os encarregados de educação utilizar o horário semanal do atendimento para comunicar 

com o professor e, em caso de absoluta necessidade, estabelecer contacto apenas durante o horário 

letivo do ensino presencial, devendo fazer a marcação prévia do atendimento. 

 

Horário e Plano Semanal: a sua elaboração é obrigatória pelos titulares de turma, devendo ser 

objeto de consenso entre as coordenações de ano. No que respeita ao horário, deve ser dado a 

conhecer aos alunos e encarregados de educação, estando neles previsto o tempo do 

#EstudoEmCasa, dos tempos síncronos e assíncronos (trabalho autónomo), os quais devem 

permitir que cada docente os possa gerir com a necessária flexibilidade (mancha horária). 

Relativamente ao Plano Semanal, cabe ao docente optar por enviar as tarefas, diariamente, de 

véspera ou no início da semana, mas sempre atempadamente. 

 

A organização deste regime deve repercutir a carga horária semanal da matriz curricular no 

planeamento semanal das sessões síncronas e assíncronas (entre as 9:00 e as 15:30). 
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O professor tem a possibilidade de expulsar o aluno da sessão, se a situação o exigir, sendo-lhe 

atribuída falta injustificada ou falta disciplinar, conforme a gravidade da situação, ficando o 

encarregado de educação impedido de a justificar. As outras tipologias de faltas também podem ser 

marcadas neste contexto de E@D. 

 

Sempre que se revele necessário, os docentes podem utilizar as instalações escolares, quer para 

utilização própria, quer para garantir que os alunos impossibilitados de acederem às sessões 

síncronas, possam ter acesso a propostas de trabalho em suporte de papel. 

 

Tudo o que está definido neste ponto é de cumprimento obrigatório. 

 

 

3.5. Metodologias  

A par do que já referimos anteriormente, as metodologias selecionadas para a dinamização do 

trabalho pedagógico à distância, deverão permitir às crianças e aos jovens o desenvolvimento das 

competências preconizadas no Perfil do Aluno, nas Aprendizagens Essenciais e nas OCEPE.  

Alguns dos aspetos centrais a ter em conta na mobilização das metodologias no E@D, no 1º CEB:  

● As metodologias de ensino desenvolvidas devem ser apelativas e mobilizadoras dos alunos para a 

ação.  

● As metodologias de ensino a distância deverão ser diversificadas, enquadradoras, propiciar a 

apresentação de exemplos e fomentar a autorreflexão e o trabalho autónomo.  

● A mobilização dos alunos para as aprendizagens poderá passar pelo desenvolvimento de projetos 

interdisciplinares, que levem os alunos a mobilizar as aprendizagens de várias 

disciplinas/componentes. 

● Poderão ser apresentadas tarefas centradas em questões-problema, estudos de caso, projetos, entre 

outros.   

A este propósito, é de realçar que o regime não presencial é uma modalidade que permite que 

competências transversais e interdisciplinares sejam trabalhadas de forma integrada e articulada, 

através da diversificação de formas de trabalho, com recurso a atividades de pesquisa e de 

experimentação, individuais ou coletivas.  

● O professor titular deve comunicar e receber feedback de todos os alunos 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 
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isolamento, estão a compreender a situação atual e que podem expressar as suas dúvidas, 

dificuldades, etc. junto deste interlocutor. 

● Cada professor, no âmbito do trabalho desenhado no agrupamento, deve atribuir tarefas de 

aprendizagem com um tempo expectável de realização semelhante ao das respetivas aulas, utilizando 

diferentes formas de comunicação, desejavelmente enquadradas na plataforma de ensino e 

aprendizagem que o agrupamento estabeleceu - Google Classroom. Estas tarefas devem indicar quais 

os recursos recomendados, os objetivos/produtos esperados, o prazo para entrega da tarefa e o meio 

através do qual os estudantes podem esclarecer dúvidas. No final, o professor deve dar feedback aos 

estudantes numa lógica de avaliação formativa, referente à realização destas tarefas. 

● As tarefas devem permitir o desenvolvimento das aprendizagens essenciais previstas para a 

respetiva disciplina/ano de escolaridade. 

● Para a consecução das tarefas, os alunos podem recorrer ao manual escolar, aos cadernos de 

exercícios, a materiais que tenham em casa ou a outras aplicações que estejam disponíveis online, 

devendo o professor verificar se todos os alunos da turma têm efetivamente os equipamentos que 

lhes permitam realizar as tarefas acordadas e procurando o professor, alternativas, caso tal não se 

verifique. Caso existam alunos que não conseguem aceder a alguma aplicação, deverá o professor 

indicar formas alternativas para a realização das tarefas, tentando adaptá-las a outras bases de 

trabalho. 

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

 

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 todas 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. 

 

3.6 Avaliação formativa à distância 

A qualidade do acompanhamento e do feedback facultado aos alunos é crucial para a sua própria 

autorregulação e para a melhoria das aprendizagens. 
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Os meios digitais podem constituir-se como elementos de elevado valor no desenvolvimento dos 

processos de ensino, aprendizagem e avaliação. Acrescenta-lhes elementos como o maior acesso à 

informação, a flexibilidade na utilização e diversidade de suportes no seu tratamento e apresentação, 

a partir dos quais resulta uma inegável valorização dos processos de compreensão de conceitos e de 

fenómenos diversos, designadamente através da associação de diferentes tipos de representação que 

vão desde o texto à imagem fixa e animada, ao vídeo e ao som. Sublinhe-se ainda as possibilidades 

de interação que as ferramentas digitais apresentam.  

 

Sempre que não seja possível o contacto com os alunos através dos meios digitais ou a utilização 

destes meios para acompanhar a evolução dos alunos, deve tal situação ser sinalizada para que outras 

formas de trabalho possam ser estabelecidas, sendo que o objetivo maior é o de que todos os 

docentes, face à identificação e concretização de tarefas pelos seus alunos, tenham oportunidades e 

meios para lhes dar feedback ao trabalho desenvolvido. Uma vez mais, manter os canais de 

comunicação abertos é fundamental. 

 

 

4. Meios tecnológicos  
 

● Recursos tecnológicos selecionados e disponibilizados pelo AE - Google Classroom; Google Meet; 

outras ferramentas digitais complementares (ex: Kahoot; Quizz; Manuais digitais; etc.)  

● No caso de inexistência de recursos por parte dos alunos/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, quer para 

utilização própria, quer para garantir que os alunos/crianças que não acedam às sessões síncronas 

tenham, se as condições pandémicas permitirem, e, sempre com conhecimento e autorização da 

Direção, acesso a sessões presenciais.  

 

4.1. Alunos sem recursos tecnológicos 

Para garantir que todos os alunos/crianças têm acesso aos materiais e tarefas propostas pelos seus 

professores e um ensino que lhes permita adquirir com sucesso as aprendizagens essenciais, foi 

criada uma estrutura de apoio para organizar documentos em papel e assegurar que estes chegam aos 

alunos/crianças. 
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5. Parcerias 
 

Sempre que haja circunstâncias excecionais e devidamente enquadradas, poderão ser mobilizadas: 

Junta de Freguesia de Mafamude e Vilar do Paraíso, Escola Segura, Câmara Municipal de Gaia, 

Enfermeira da Saúde Escolar, Associações de Pais do AE e outras. 

 

 

 

 

6. Acompanhamento e monitorização  

O acompanhamento e monitorização do plano fica a cargo da equipa de coordenação e das equipas 

responsáveis pelo acompanhamento e monitorização, do plano E@D, que operam em cada escola do 

Agrupamento por nível de ensino.  

A Coordenação da equipa de monitorização é da responsabilidade dos docentes: 

- Natália Barbosa 

- José António Neves 

O acompanhamento e monitorização, do plano E@D em cada escola e por nível de ensino é 

constituída pelas equipas de docentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nível de ensino Equipas 

Pré-Escolar Luísa D’Alte Ana Margarida Marques 

1.º ano Arlete Oliveira Raquel Salcedas 

2.º ano Natércia Lousada Sónia Jota 

3.º ano Ana Sofia Gouveia Isabel Ramos 

4.º ano Bruno Santos Rosa Oliveira 

Ed. Especial Luísa Rolim Mónica Evaristo 
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7. Planta dos fluxos da escola 
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O Coordenador de estabelecimento 

 
_____________________________ 

(Renato Ferreira de Sousa) 


