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O paradigma em que vivemos atualmente obriga a adaptar espaços, tempos e modos de "fazer educação", o 
que implica MUDAR, mudar tudo, desde a planificação da atividade letiva, às práticas em contexto 
educativo e obriga desde logo a ter sempre como pano de fundo a avaliação formativa, pois é imperioso 
fazer diferente, em cada momento, para obter os melhores resultados. 
Sabemos que preparar os alunos para uma vida ativa implica levá-los a: 

● saber ser e estar;	
● resolver problemas;	
● serem críticos e criativos;	
● criar e partilhar aprendizagens;	
● trabalhar em equipa;	
● comunicar.	

São inúmeras as metodologias apontadas como facilitadoras do desenvolvimento destas competências do 
aluno do século XXI, o que implica a reorganização da sala de aula e da forma como o professor a gere, 
devendo ser criados momentos de interação e colaboração entre os alunos, que se assumem como criadores 
da sua própria aprendizagem, com recurso à tecnologia. 

E tudo isto, seja qual for a realidade em que se verifica a aprendizagem, seja qual for a modalidade de 
ensino a adotar em cada momento, presencial, misto ou não presencial, seja qual for a sala de aula a usar, 
em cada contexto. 

Estas metodologias implicam, da parte dos estudantes, novas formas de realizar e apresentar os trabalhos 
pedidos pelos professores, bem como a capacidade de refletir sobre as aprendizagens realizadas, face à 
matriz de avaliação definida em cada Departamento. 

Os desafios da aprendizagem online tornaram-se relevantes no final do ano letivo transato e trouxeram a 
necessidade de repensar o processo de ensino a distância, com momentos síncronos, e assíncronos e 
trabalho autónomo.  

 

A avaliação feita pelas escolas mostra que o ideal é encarar, os momentos síncronos e assíncronos, como 
complementares, dado que um potencia o outro e os dois otimizam o processo de aprendizagem. E nós, 
preferencialmente, tentaremos apostar nesta complementaridade, por segurança, se nos autorizarem. 



	

2 

 

1 - ORIENTAÇÕES E DEFINIÇÕES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Modalidade 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." Exemplos de atividades: fóruns de discussão, quizzes, vídeos, tutoriais, podcasts, 

portfólios, documentos digitais, ... 

Modalidade 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. 

Exemplos de atividades: sala de aula virtual (videoconferência), apresentação ao vivo, chat, 

mensagens instantâneas, webinar, ... 

Algumas das atividades poderão ser dinamizadas em sessões assíncronas e/ou síncronas, 

consoante a forma como as utilizamos, pelo que é o objetivo pedagógico que deve ser tido em 

conta, quando selecionamos a modalidade, um recurso, ou uma ferramenta. 

O ensino híbrido tem resultados mais eficazes na aprendizagem dos estudantes, pois tiram 

partido do ritmo individual de cada um, associando-lhe as potencialidades da interação social que 

a modalidade síncrona permite. 

Dadas as características das sessões síncronas, estas devem ser reservadas para 

momentos em que a interação com os alunos seja importante, sem descurar a relevância 

do feedback regular aos estudantes nas sessões assíncronas, uma vez que nas síncronas este ocorre 

em tempo real. 

Uma nota final para as potencialidades da modalidade assíncrona que, para além da 

flexibilidade (tempo, local, diversidade de recursos, ...), favorece aprendizagens mais efetivas, pois 

os alunos têm mais tempo para processar a informação (aprender novos conteúdos, integrá-los e 

aplicá-los), para praticar e melhorar, com base no feedback que o professor irá dando. Para isso, os 

docentes podem utilizar as seguintes atividades, no modelo assíncrono, assegurando uma 

aprendizagem efetiva:  

● APRENDER/CONHECER - Apresentação de diapositivos com voz, podcasts, vídeos, 

tutoriais, links para sites certificados, exercícios variados que permitam feedback.	

● INTEGRAR - Animações, demonstrações, perguntas e respostas, discussões, mapas de 

conceitos, testes.	

● APLICAR - Exercícios que implicam a tomada de posição, estudos de caso, simulações, 

resolução de problemas, projetos, tarefas complexas.	
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O trabalho autónomo, aquele que é definido pelo docente e realizado pelo aluno sem a 

presença ou intervenção daquele, será utilizado em qualquer um dos regimes adotados, quer para 

promover a autoaprendizagem dos alunos e a sua autonomia, quer para garantir que a transição 

entre os regimes pode ser feita, caso haja necessidade, sem percalços e com o mínimo de impacto no 

processo de ensino aprendizagem de cada aluno, ao longo do ano letivo. 

O Ministério considera, enquanto regimes do processo de ensino e aprendizagem, o 

presencial, que constitui o regime regra, o misto e o não presencial e o Agrupamento estabelece as 

regras de funcionamento para cada um deles.  

Para cada um dos regimes, existe um protocolo específico e cada Departamento assegurará 

o seu desenvolvimento nas respetivas planificações e os mecanismos de ação necessários à 

implementação de cada um dos regimes, os critérios de avaliação adaptados a todos os regimes, bem 

como o protocolo necessário para uma eventual necessidade de transição entre os mesmos, em 

qualquer momento do ano letivo; 

O Ministério considera, ainda, as recomendações de especialistas que apontam para a 

necessidade de implementar um modelo híbrido de ensino, em que o presencial e o digital coabitem 

de forma natural.  

Para transitar de um modelo presencial para um modelo à distância, não basta utilizar 

tecnologia, sendo um processo ambicioso que integra as vertentes tecnológica, cognitiva, relacional 

e pedagógica. A relevância de um ensino híbrido torna-se mais evidente quando se perspetiva a 

possibilidade de transitar de um ensino presencial para um ensino a distância.  

Assim, mais do que usar a tecnologia como um fim em si, o ensino híbrido visa a integração 

real da tecnologia no ensino e na aprendizagem, isto é, considera os recursos digitais como os meios 

que garantem que cada estudante aprende ao seu próprio ritmo. É esta conceção que permite 

concluir que o ensino presencial e o ensino a distância se complementam, sendo de todo útil a 

utilização de um regime misto.  

Entra nesta visão a possibilidade de utilizar o ensino híbrido, pois este serve-se da tecnologia 

para potenciar a aprendizagem em ambiente online e presencial - blended learning. Desta forma, 

promove-se a diferenciação do ensino e da aprendizagem - tempo, lugar, modo e ritmo - pelo que 

os alunos aprendem mais e melhor. Este tipo de ensino implica a reorganização da sala de aula e a 

forma como o professor a gere, pois devem ser criados momentos de interação e colaboração entre 

os alunos, que se assumem como criadores da sua própria aprendizagem, com recurso à tecnologia. 
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2 - REGIME PRESENCIAL 

	

Sendo o regime presencial a regra, o Agrupamento abrirá as portas aos seus alunos, em 

todas as Unidades Educativas, com o protocolo de segurança que cada Nível de Ensino permite. 

Todos os Docentes, Encarregados de Educação e Alunos, têm uma conta de email 

institucional que lhes dá livre acesso às ferramentas da G Suite Education, da Google. 

Será adotado, com caráter vinculativo, por todos os níveis de ensino, com exceção da 

Educação Pré-Escolar, a criação de uma Classroom, por turma no 1º ciclo, e por disciplina no 2º e 3º 

ciclo, de modo a promover o Trabalho Autónomo, facilitar o feedback da atividade do aluno, dar 

acesso à organização da aprendizagem por rubricas e à sua avaliação, facultar uma planificação 

semanal aos alunos, de forma sistemática, bem como permitir e facilitar a transição para o regime 

Misto ou Ensino Não Presencial, em qualquer momento, sem grande alteração das metodologias e 

ferramentas a utilizar. 

Do mesmo modo, será utilizado o Meet para promover reuniões com as turmas ou grupos de 

alunos, para resolver problemas simples, das disciplinas ou outros, com o principal objetivo de 

ensinar os alunos a lidar com esta plataforma e conhecer as regras inerentes à sua utilização, de 

segurança e postura, seja em reuniões informais, seja durante uma aula. 

Prevemos ainda, promover momentos assíncronos de forma sistemática, quer como meio de 

implementar o Trabalho Autónomo, quer como prática a ser interiorizada pelos alunos e 

professores, facilitando mais uma vez, a transição entre os regimes adotados, em cada momento, 

quer seja pelo Agrupamento, por Unidade Educativa ou por um grupo turma. 

Para os alunos com necessidades específicas, que beneficiam de medidas seletivas e 

adicionais de suporte à aprendizagem e à inclusão, será dado apoio especializado para o domínio das 

TIC, durante o período presencial, para os aproximar nas suas competências, a uma nova realidade 

que não poderá excluir qualquer aluno. 

A EMAEI fará o protocolo para cada aluno, em cada um dos regimes previstos, reforçando-

se os Apoios através de meios informáticos, nas disciplinas ou áreas em que o mesmo possa ser 

operacionalizado. 

Estes alunos estarão sempre na Escola, salvo indicações superiores, mas o regime de ensino, 

particularmente os apoios especializados, serão feitos sempre em regime presencial, podendo ser 

complementado com o ensino on-line, num sistema híbrido, sempre com a supervisão de um adulto. 

 

 



	

5 

 

São salvaguardados os apoios prestados no Centro de Apoio à Aprendizagem, na valência 

de unidade especializada, bem como os apoios prestados pelos técnicos do CRI, Centro de Recursos 

para a Inclusão. 

Os alunos com medidas adicionais que beneficiam de um Plano Individual de Transição, 

devem cumpri-lo em contexto escolar, através de prática simulada, substituindo a integração em 

empresas ou instituições da comunidade.  

 As Equipas Locais de Intervenção, ELI 6 e ELI 7, no âmbito do Sistema Nacional de 

Intervenção Precoce na Infância, sendo respostas especializadas, devem assegurar, em regime 

presencial, os apoios a prestar às crianças dos jardins de infância. 

Compete à estrutura educativa, EMAEI e técnicos das equipas a articulação e definição de 

procedimentos para a eventual necessidade dos regimes misto e não presencial. 

No Serviço de Psicologia e Orientação, as Psicólogas que realizam intervenção em contexto 

escolar trabalham com os intervenientes diretos e indiretos nos processos educativos, 

nomeadamente, os alunos, os professores e as famílias. A sua intervenção pode ser promocional, 

preventiva e remediativa, tendo como objetivo geral desenvolver as capacidades e competências dos 

indivíduos, grupos e instituições, promovendo contextos facilitadores da aprendizagem e do 

desenvolvimento de competências pessoais, sociais e profissionais. Neste sentido, a sua intervenção 

é imprescindível na circunstância excecional que vivemos, pelo que, em qualquer dos cenários 

adotados pelo Agrupamento, haverá sempre o atendimento presencial, desde que as condições 

sanitárias o permitam e os intervenientes a tal adiram. 

 

As Bibliotecas Escolares terão como prioridades:  

⇒ CURRÍCULO - Apoiar o desenvolvimento curricular, de forma articulada com os 

diferentes agentes da escola	

⇒ INFORMAÇÃO E MEDIA - Promover o desenvolvimento sistemático e 

programado das literacias da informação e dos media.	

⇒ CONSOLIDAÇÃO - Contribuir para a recuperação e consolidação das 

aprendizagens, colaborando com a escola no desenho e concretização do respetivo 

plano de atuação.	

⇒ LEITURA - Dar continuidade a iniciativas e programas, em presença e a distância, 

orientados para o desenvolvimento das competências de leitura e de escrita, nas suas 

múltiplas dimensões.	
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⇒ CULTURA - Planificar e concretizar atividades, programas e projetos artísticos e 

culturais, em articulação com a escola, contemplando regimes presenciais e a 

distância e contribuindo para a consolidação de uma cultura humanista.	

⇒ SERVIÇO DE REFERÊNCIA - Consolidar um serviço de referência, ágil e capaz 

de responder à constante mudança, prestando apoio efetivo à comunidade educativa 

no acesso aos recursos físicos e digitais.	

⇒ PRESENÇA EM LINHA - Aperfeiçoar uma presença em linha estruturada, 

atualizada e sistemática, associada a uma prestação de serviços complementar à 

biblioteca física.	

⇒ CURADORIA - Aperfeiçoar procedimentos de tratamento e gestão documental, 

complementando a biblioteca física com uma coleção de recursos digitais relevante, 

fiável e ajustada, resultante de permanente curadoria.	

	

Os Apoios Pedagógicos, as Tutorias e as Mentorias, serão operacionalizados 

presencialmente, sempre acompanhada da componente híbrida para que qualquer transição não se 

verifique como disruptiva. 

Dadas as reduzidas dimensões das salas de aula, que já não permitem o distanciamento 

recomendado, entre alunos, as coadjuvações serão feitas, preferencialmente em sala separada da 

turma, a grupo de alunos de idênticas dificuldades. 

Os Clubes, a existirem, devem ser desenvolvidos recorrendo exclusivamente ao Trabalho 

Autónomo e Assíncrono, com possíveis sessões Síncronas desde que o horário dos alunos tal 

comporte.  Poderá haver clubes onde o tipo de trabalho/atividade exige a presença física do docente 

e dos alunos, uma vez que o equipamento e materiais para a realização das atividades só existe na 

escola e, a esses clubes, será dada prioridade na presença dos alunos, caso o espaço físico e as regras 

sanitárias o permitam. 

No âmbito da Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola, será promovida a 

colaboração entre as diferentes estruturas da escola (Clubes, Projetos, GIPE, Biblioteca Escolar, 

Associação de Estudantes, Associação de Encarregados de Educação, etc…) de forma a maximizar 

sinergias potenciais, nomeadamente no que respeita à organização, realização e divulgação de 

atividades relacionadas com Educação para a Cidadania. 
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DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

 

Cada Unidade Educativa: 

● Flexibiliza horários dos grupos;	

● Reorganiza o espaço das rotinas e dos materiais didático-pedagógicos, para facilitar o 

distanciamento e a higienização.	
 

As 448 crianças inscritas estão agrupadas em 21 grupos distribuídos por 9 Jardins de Infância: 

● 7 integrados em Escolas Básicas (JI/EB1) 

● 2 independentes - Calçadas e Av. João Duarte 

Os horários dos 7 JI integrados em escolas básicas, estão definidos nessas escolas. 

 

JI DAS CALÇADAS 

GRUPOS ENTRADA RECREIO ALMOÇO ENTRADA SAÍDA 

0E 9.00 10.15 - 10.45 11.45 -12.30 13.15 15.15 

0D 9.00 10.45 - 11.15 12.30 - 13.15 13.30 15.30 

 

JI AV. JOÃO DUARTE 

GRUPOS ENTRADA RECREIO 
(EM ESPAÇOS 
DISTINTOS) 

ALMOÇO  ENTRADA SAÍDA 

0A 
9.00 10.30 - 11.00 

11.45 - 12.30 
13.30 15.30 

0B, 0C 12.30 -13.30 

 

 

DEPARTAMENTO DO 1º CICLO 

 

No 1º Ciclo do Ensino Básico estão inscritos 863 alunos em 38 turmas, nas 7 unidades 

educativas (EB António Fogaça, EB de Abade de Neiva, EB de Vila Boa, EB de Aldão - V. F. S. 

Martinho, EB de Arcozelo, EB de Pontes e EB de V. F. S. Pedro). 

Os alunos inscritos estão distribuídos por ano de escolaridade do seguinte modo: 

1º ano - 203 alunos; 

2º ano -201 alunos; 

3º ano - 209 alunos; 

4º ano - 250 alunos. 



	

8 

 

Em cada Unidade Educativa, serão cumpridas as seguintes orientações: 

● Cada turma utilizará a sala de aula que lhe estiver afeta;	

● Cada sala de aula será organizada de modo a manter o maior distanciamento possível, 

sendo que nenhuma tem espaço para o distanciamento mínimo aconselhado;	

● Os horários de entrada e de saída dos estabelecimentos escolares, de intervalo e de almoço 

serão faseados para que os alunos se organizem por grupos/turma e tenham o menor 

contacto entre si;	

● O horário dos intervalos será reduzido, desfasado e em espaços diferenciados; 

● A utilização das instalações sanitárias será feita no horário das aulas, com a permissão do 

professor, ao número de alunos igual ao número de instalações disponíveis para evitar 

concentração de alunos nessa local; 

● Serão disponibilizados, sempre que possível, entradas e espaços de circulação e de recreio 

diferenciados;	

● O espaço dos refeitórios será ocupado faseadamente com o número de alunos possível, 

tendo em conta a garantia do distanciamento mínimo, e, quando necessário, para se poder 

responder a todas as solicitações dentro do período de tempo disponível para o almoço, 

poderá ser incentivado e implementado com as entidades gestoras das cantinas escolares 

um serviço de take-away;	

● Os Encarregados de Educação entregam os seus educandos na entrada da escola, ficando 

limitada a circulação de adultos externos à escola apenas ao essencial;	

● Será recomendada a utilização de máscara a todos os alunos, sendo a mesma obrigatória 

para todos os adultos;	

● O horário é comum em todas as Unidades Educativas, das 9 às 17 horas, reduzindo a hora 

de almoço para 1 hora e 30 minutos. 	

● Os 30 minutos, do final do dia, serão assegurados pelas Associações de Pais, Assistentes 

Operacionais e, rotativamente, pelos docentes na sua componente não letiva. 	
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 Horários de entrada, intervalos e almoço, por Unidade Educativa 

EB de S. Pedro 

 

  Entrada Intervalo Almoço Intervalo Saída 

1.º/3.º ano 9:00 10:30 – 10:45 12:15 – 13:45 
15:30 – 16:00 17:00 

2.º ano 9:00 10:45 – 11:00 12:30 – 14:00 

4.º ano 8:50 10:15 - 10:30 12:00 - 13:30 15:20 - 15:50 16:50 

 
Serão utilizadas as duas entradas/saídas existentes no recinto escolar exterior e no edifício, sendo que as 
turmas utilizarão sempre o mesmo trajeto:  
Portão principal e entrada pelo corredor paralelo ao CAA – 1.º/3.º ano e alunos do CAA;  
Portão secundário e entrada pela porta central do edifício: 2.º e 4.º anos. 

 

JI de S. Pedro (em instalações diferentes) 

 

  Entrada Intervalo Almoço Intervalo Saída 

Grupo 0O 
9:00 

10:00 – 10:15 11:45 – 13:15 ___ 
15:30 

Grupo 0P 10:15 – 10:30 12:00 – 13:30 ___ 

 
 
EB António Fogaça  
 

Grupos Entrada Intervalo Almoço Intervalo Saída 

2º,3º e 4º 8:45 10:15 - 10:30 11:45 - 13:15 15:15 - 15:30 16:45 

1º 

9:00 10:30 – 10:45 12:00 - 13:30 

15:30 -15:45 17:00 

Pré ______ 15:30 

À tarde, no bloco de duas horas, haverá um intervalo de 10 minutos: 

O 2º,3º e 4º ano, faz intervalo, no bloco de 2 horas, das 14:15 às 14:25 e o 1º ano das 14:30 às 14:40. 
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EB de Aldão  

  Entrada Intervalo Almoço Intervalo Saída 

Grupo 0M 8.45 9.45-10.15 11.45-13.15 ---- 15.15 

Grupo 0N 9.00 

10.00-10.30 12.00-13.30 

----- 15.30 

1º ano 
Entrada ala Sul 

9.00 
Portão grande 

15.30 - 16.00 17.00 
2º Ano 

Entrada ala Norte 
9.00 

Portão pequeno 

3º Ano 
Entrada ala Sul 

8.45 
Portão grande 

9.45-10.15 11.45-13.15 15.15 - 15.45 16.45 

4º ano 
Entrada ala Norte 

8.45 
Portão pequeno 

EB de Abade de Neiva 

  Entrada Intervalo Almoço Intervalo Saída 

Turma 1 9:00 

10:00 – 10:15 

12:00– 13:30 

15:30 – 16:00 17:00 

Turma 2 8:45 11:45 - 13:30 

Turma 3 9:00 12:00– 13:30 

Turma 4 8:45 11:45 - 13:30 

 
Turma 2 e 4 – Entrada - 8:45 (portas diferentes) Intervalo - 10:00/10:15 (espaços separados) 
Turma 1 e 3 – Entrada - 9:00 (portas diferentes) Intervalo - 10:00/10:15 (espaços separados) 

Pré-escolar 

  Entrada Intervalo Almoço CAAF 

Turma 1 9:00 10:15 – 10:30 12:00– 13:30 

15:30 – 17:00 

Turma 2 8:45 10:00 - 10:15 11:45 - 13:30 
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EB de Arcozelo 

  Entrada Intervalo Almoço Intervalo Saída 

JI 

9.00 

10.15-10.30 

11.45-12.20 ----- 15h.30m 

1ºano 12.00-12.30 

15.30-16.00 17.00 
2º ano 12.25-13.05 

3ºano 
10.30-10.45 

12.35-13.05 

4ºano 13.05-13.30 

 

EB de Vila Boa 

 

 

EB de Pontes 

  Entrada Intervalo Almoço Intervalo Saída 

1º e 3º Ano 09:00 10:00 - 10:15 12:00 - 13:30 15:30 – 16:00 17:00 

2º e 4º Ano 08:45 11:45 -13:30 

Pré-Escolar 
Turma 1 

 

 

09:00 10:15 – 10:30 12:00 -13:30 ----- 

15:30 
Pré-Escolar 
Turma 2 

 

08:45 10:00 - 10:15 11:45 - 13:30 ----- 

 
Entradas do 1 e 3º ano (09:00) pelo portão Nº1     
Entradas do 2º e 4º ano (8:45) pelo portão Nº2       
Intervalo - 10:00/10:15 (espaços separados) 

 MANHÃ   TARDE 

Entrada Intervalo Saída ALMOÇO Entrada Intervalo AEC Saída 

Pré-Escolar 

9.00 

10.00 

12.00 

11.30 

13.30 

- - 15.30 

1º ano 12.00 

15.30-16.00 16.00 17.00 
2º ano 10.15 12.00 e 12.30 

3º ano 10.30 12.30 

4º ano 10.45 13.00 
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ESCOLA SEDE - 2º E 3º CICLO 
 
A Escola é constituída por um pavilhão central onde se concentram os serviços de apoio 

como Serviços Administrativos, Cantina, Bar, Papelaria, Biblioteca, Reprografia, Sala de 

Professores, Gabinete da Direção e uma Sala de Informática para Professores e por 4 pavilhões onde 

se encontram as salas de aula, um laboratório de matemática que será utilizado como sala de aula, 

além de um Auditório, uma Sala de grandes dimensões que serviu como Apoio ao Estudo e outras 

estruturas não apropriadas ou revertíveis em salas de aula. 

O primeiro Pavilhão, localizado próximo da entrada, alberga o Centro de Apoio à 

Aprendizagem, a Sala da EMAEI, Sala dos Diretores de Turma e Sala GIPE, além de instalações 

sanitárias adaptadas a pessoas com limitações na sua mobilidade ou mobilidade reduzida. Este 

Pavilhão, pelas características enunciadas, recebe pessoas que não pertencem à comunidade Escolar. 

Existe ainda um Mini Zoo, junto do primeiro pavilhão, que apoia atividades 

extracurriculares, em regime presencial. 

 
 

Serão consideradas, as seguintes medidas temporárias e excecionais, a implementar: 

⇒ A entrada dos alunos efetuar-se-á através do portão principal onde serão rastreadas as 

primeiras medidas de segurança: higienização das mãos e o uso de máscara;	

⇒ A saída dos alunos será efetuada por espaço diferente do da entrada e sob o controle de um(a) 

assistente operacional. 

⇒ A entrada de adultos estranhos à escola só será permitida em horário não coincidente com 

alunos, com marcação prévia, ou só para tratamento de assuntos imprescindíveis e inadiáveis 

e que não podem ser tratados por via digital ou pelo telefone; 

⇒ A circulação de Pais e Encarregados de Educação só será permitida em circuitos limitados, 

quando for solicitada a sua presença pelo Diretor ou seu representante;	

⇒ Será impedida a circulação de pessoas estranhas à Escola, dentro do recinto escolar, salvo 

agentes de segurança ou de saúde;	

⇒ Dentro do recinto escolar, serão desenhados circuitos para indicar a entrada e saída dos 

serviços de apoio ou quaisquer outros considerados facilitadores da livre circulação;	

⇒ O Bar dos alunos será acedido por um circuito definido, em horários desencontrados e com 

um protocolo específico. Os alunos serão estimulados a trazer de casa o seu lanche;	

⇒ A Cantina funcionará com turnos definidos pelas grelhas horárias, com higienização das 

mesas, no final de cada utilização. Os alunos com aulas num só turno não podem usar a 

cantina salvo em casos específicos e autorizados pela Direção.	
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⇒ Cada turma terá a sua própria sala onde permanecerá durante o período de aulas, deixando 

nela os seus pertences, durante os intervalos;	

⇒ Os alunos serão estimulados a participar na higienização diária das suas carteiras e salas para 

treinarem as normas de segurança pessoal e coletiva, com objetivos meramente pedagógicos;	

⇒ A circulação dos alunos pelos espaços livres será permitida desde que se encontrem em 

intervalo de aulas e nos locais devidamente assinalados;	

⇒ Não é permitida a permanência de alunos em espaços fechados, além das salas de aula;	

⇒ A utilização das instalações sanitárias será feita no horário das aulas, com a permissão do 

professor, ao número de alunos igual ao número de instalações disponíveis para evitar 

concentração de alunos nesse local e que será controlado por um Assistente Operacional;	

⇒ A entrada nas aulas e os intervalos serão desencontrados, conforme as três grelhas horárias 

elaboradas para distribuir os alunos, em turno da manhã e da tarde, preferencialmente;	

⇒ O Pavilhão Gimnodesportivo, Sala TIC, Biblioteca e outras de utilização específica terão as 

suas próprias regras de utilização conforme a especificidade de cada uma;	

⇒ As instalações sanitárias dos alunos serão permanentemente apoiadas por um Assistente 

Operacional para garantir a higienização das mesmas;	

⇒ Será aconselhado aos alunos que se façam acompanhar por um Kit impermeável (capas e 

galochas) para os dias de chuva, dada a possibilidade de não ser possível a permanência no 

interior do edifício em condições de segurança tendo em conta o número de elementos 

presentes no local. 	

⇒ O recurso sistemático ao Trabalho Autónomo e a Sessões Assíncronos, pelas diferentes 

disciplinas, será imprescindível para não permitir uma grande concentração de alunos, no 

recinto escolar, em hora nenhuma. 	

 

 

Neste contexto, as salas específicas, como laboratórios, salas de educação musical, de 

educação visual e tecnológica, por falta de espaço, funcionarão como salas de aulas normais. 

Serão mantidas, com a sua especificidade, a Sala TIC, só para as aulas de TIC, o Auditório 

para permitir reuniões presenciais em segurança, a Biblioteca e o Gimnodesportivo.  

Os Horários serão desencontrados com 3 entradas e saídas diferenciadas, organizados para 

grupos de anos de escolaridade, de forma a distribuir o número de alunos, de uma forma mais 

equilibrada. O funcionamento será feito por turnos, divididos em manhã e tarde. 

Os apoios e coadjuvações serão organizados fora da sala de aula, podendo ser constituídos 

pequenos grupos de alunos. 
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A distribuição dos alunos por ano de escolaridade, neste momento: 

5 ano - 10 turmas, 226 alunos;  

6 ano - 11 turmas, 256 alunos;  

7 ano - 2 turmas, 42 alunos;  

8 ano - 3 turmas, 45 alunos;  

9 ano - 3 turmas, 48 alunos.  

 

São 29 turmas e um total de 617 alunos que terão os horários diferenciados e distribuídos 

conforme as grelhas: 

 

GRELHA 1 

MANHÃ TARDE 

ENTRADA INTERVALO ENTRADA INTERVALO 

8.10 - 9.50 9.50-10.00 13.15-14.55 14.55-15.05 

10.00 -11.40 11.40-11.50 15.05-16.45 16.45-16.55 

11.50 -12.40 ALMOÇO 16.55-17.45 SAÍDA 

 

GRELHA 2 

MANHÃ TARDE 

ENTRADA INTERVALO ENTRADA INTERVALO 

8.20 - 9.10 9.10-9.20 13.25-14.15 14.15-14.25 

9.20 -11.00 11.00-11.10 14.25-16.05 16.05-16.15 

11.10 -12.50 ALMOÇO 16.15-17.55 SAÍDA 

 

GRELHA 3 

MANHÃ TARDE 

ENTRADA INTERVALO ENTRADA INTERVALO 

8.30 - 10.10 10.10-10.20 13.35-15.15 15.15-15.25 

10.20 -12.00 12.00-12.10 15.25-17.05 17.05-17.15 

12.10 -13.00 ALMOÇO 17.15-18.05 SAÍDA 
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DISCIPLINAS 5º ano 6º ano 5º ano 6º ano total ciclo total matriz 

Português 5 5 250 250 500 

1050 
Inglês 3 3 150 150 300 

História 2 2 100 100 200 

Cidadania 0,5 0,5 25 25 50 

total 10,5 10,5 525 525 1050  

Matemática 5 5 250 250 500 
700 

Ciências 2 2 100 100 200 

total 7 7 350 350 700  

Ed. Visual 2 2 100 100 200  

Ed. Tecnológica 2 2 100 100 200  

Ed. Musical 2 2 100 100 200  

TIC 0,5 0,5 25 25 50  

Tecartes 1 0 50 0 50 horas de 
crédito Mmov 0 1 0 50 50 

Ed. Física 3 3 150 150 300  

EMRC 1 1 50 50 100  

HPL 1 0 50 0 50 horas de 
crédito 

 30 29 1500 450 2950  

 

 

DISCIPLINAS 7º ano 8º ano 9º ano 7º ano 8º ano 9º ano 

Português 4 4 4 200 200 200 

Inglês 2 3 3 100 150 150 

História 3 2 2 150 100 100 

Geografia 2 2 2 100 100 100 

Cidadania 0,5 0,5 0,5 25 25 25 

Matemática 4 4 4 200 200 200 

Ciências 2 3 3 100 150 150 

Física e Química 3 3 3 150 150 150 

Francês/Espanhol 3 2 2 150 100 100 

Ed. Visual 2 2 2 100 100 100 

Ed. Tecnológica 1 1 1 50 50 50 

TIC 0,5 0,5 0,5 25 25 25 

Ed. Física 3 3 3 150 150 150 

EMRC 1 1 1 50 50 50 

Arte Cerâmica 1 1 1 50 50 50 

C. experimentais 1 1 1 50 50 50 

total 33 33 33 1650 1650 1650 
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3. REGIME MISTO 
 

DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

Neste regime, uma parte do grupo fica em casa com atividades letivas e formativas realizadas 

com recurso à comunicação assíncrona entre a família e o educador e o restante grupo com 

atividades presenciais.   

Os critérios de presencialidade serão os previstos no documento enviado pela DGEstE, 

nomeadamente para os alunos com apoios especializados, com necessidades específicas e em situação 

de risco, de acordo com a CPCJ.  Se for possível, será acrescentado aos critérios atrás descritos, o 

de criança finalista de Jardim de Infância.   

 

DEPARTAMENTO DO 1º CICLO 

 

1º e 2º ano 

Manhã - 9h – 12h Aulas presenciais 

12h – 13h Almoço para os alunos com escalão 

TARDE Trabalho assíncrono e AEC 

 

3º e 4º ano 

MANHÃ Trabalho assíncrono e AEC 

13.00 – 14.00 Almoço para os alunos com escalão 

Tarde - 14.00 – 17.00 Aulas Presenciais 

 

1.º e 2.º ano:  

Presenciais - Português 5h Matemática 5h; Estudo do Meio 2h; Expressões 1h; Apoio ao 

Estudo 1h; EMRC 1h;  

3.º e 4.º ano - Português 5h; Matemática 5h; Inglês 1h; Estudo do Meio 1h; Expressões 1h; 

apoio ao Estudo 1h; EMRC 1h.  

As restantes aulas serão de trabalho autónomo. 

A disciplina do Inglês, 3º e 4º ano, terá uma aula presencial e uma aula de trabalho 

assíncrono. 

O trabalho assíncrono das AEC será enviado pelo docente da respetiva área/atividade. 
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ESCOLA SEDE - 2º E 3º CICLOS 

 

Num regime misto manter-se-ão as grelhas elaboradas para o regime presencial e, as aulas 

em contra turno, deixarão de ser presenciais e passarão a ser de trabalho Autónomo. 

 

O regime Misto, com prevalência das horas presenciais, parece-nos o mais viável, para 

garantir todas as Disciplinas de Oferta de Escola, bem como todos os tempos previstos e inerentes 

a cada ano de escolaridade, pelo que, em cada momento será analisada a situação e, caso se torne 

imprescindível, será pedida a devida autorização e parecer à DGS e à DGEstE. 

Dada a experiência adquirida no ano transato, será possível um ensino presencial, 

preferencialmente, mas com recurso ao regime de Ensino a Distância, só como complemento do 

presencial.  

O b_learning é, sem dúvida, o único regime que nos permitirá cumprir o currículo, preservar 

a assistência afetiva aos alunos, manter o papel social da Escola e garantir, no mínimo, as medidas 

de segurança sanitária recomendadas pela DGS. 
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3 - REGIME E@D, NÃO PRESENCIAL 

	

DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

A ligação entre a escola e as crianças/famílias será concretizada, recorrendo-se à forma de 
comunicação assíncrona, com salvaguarda das crianças que se enquadram nos critérios definidos no 
documento enviado pela DGEstE. 

 

 

DEPARTAMENTO DO 1º CICLO 

Cada turma terá uma sessão síncrona diária (+ ou - 60 min) com o professor titular da 
turma/professor de Inglês. Estas sessões não devem ser longas e devem ser articuladas com os 
encarregados de educação. 

 

1º e 2º ano 

AULAS 
SÍNCRONAS 

2ª 
FEIRA 

3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

Português Matemática Estudo do Meio Português Matemática 

Horário a definir com os Encarregados de Educação, entre as 9:00h e as 17:00h 

 

3º e 4º ano 

AULAS 
SÍNCRONAS 

2ª 
FEIRA 

3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

Português Matemática Estudo do Meio 
Português ou 
Matemática 

Inglês  
(articular com o 
titular de turma) 

Horário a definir com os Encarregados de Educação, entre as 9:00h e as 17:00h 

 

As aulas de Expressões Artísticas e Físico-motoras, Educação Artística, Educação Física, 

Oferta Complementar, Apoio ao Estudo, Experimenta e Aprende e Cidadania e Desenvolvimento 

poderão ser dadas em sessões assíncronas, enviando propostas de trabalho aos alunos. Estes 

trabalhos serão depois enviados pelos alunos e avaliados pelo docente. 
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Quando o docente titular de turma é apenas responsável por lecionar 20 horas do currículo, 

deve articular as restantes 5 horas com o professor que as leciona. Este docente poderá também 

agendar uma aula síncrona se assim o desejar.  

Todo o trabalho síncrono ou assíncrono será articulado com o docente titular de turma. O 

docente de Inglês define um horário para cada turma e articula esse horário com o docente titular 

de turma. Os docentes/técnicos de AEC enviam os trabalhos aos alunos, com conhecimento dos 

Titulares de Turma. 

Será elaborado um plano de trabalho semanal, por cada conselho de ano de escolaridade, 

organizado por Rubricas com a respetiva avaliação que permite feedback imediato, para as aulas 

síncronas e assíncronas.  

Cada docente titular de turma ajusta esse plano à sua turma, em função da articulação com 

os demais docentes da turma. 

 

 

 

ESCOLA SEDE - 2º E 3º CICLOS 

 

Em regime Não Presencial, o processo de ensino realiza-se com momentos síncronos e 

assíncronos, sem percalços de transição, dado que no regime presencial serão utilizadas todas as 

plataformas como complemento de aprendizagem, bem como o recurso ao Trabalho Autónomo. 

As aulas síncronas e assíncronas serão as que constam na grelha horária do aluno e do 

professor, previstas para o ensino presencial, sendo que a percentagem dos momentos síncronos, 

para cada disciplina, será definida superiormente. 

 

 

ESTE PLANO PODE SOFRER ALTERAÇÕES SE NOVAS CIRCUNSTÂNCIAS A 

ISSO OBRIGAREM. 

 

Aprovado pelos órgãos competentes 

setembro de 2020 

 

 


