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INTRODUÇÃO 

Tendo em conta a situação provocada pela pandemia da doença COVID-19 e aos vários cenários possíveis da sua evolução ao longo do próximo ano, seguindo as 

orientações da DGEstE,  definimos, no presente documento, um quadro de intervenções que garante uma progressiva estabilização educativa e social, sem descurar a 

vertente da saúde pública, tentando, na medida do possível, respeitar o Plano de Inovação Pedagógica e o Plano de Implementação do Projeto Educativo. Estas orientações 

excecionais de organização do ano letivo 2020/2021 têm o objetivo de garantir a retoma das atividades educativas e formativas, letivas e não letivas, em condições de 

segurança para toda a comunidade educativa, em articulação com o Plano de Contingência para a COVID-19 do nosso Agrupamento.  

Este Plano de Organização do Ano Letivo tem em conta os seguintes princípios: 

a) O reforço dos mecanismos de promoção da igualdade e equidade; 

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

c) 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; 

d) 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; 

e) O reconhecimento da importância da escola, enquanto suporte e condição para o funcionamento normal da vida familiar, profissional e económica do país. 

 

 

1. ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DAS ESCOLAS 

1.1. Escolas do Pré-escolar e 1.º ciclo 

No pré-escolar as crianças e o pessoal docente e não docente devem ser organizados em salas ou outros espaços, de forma a evitar o contacto entre pessoas de 

grupos diferentes. 

O coordenador de escola/representante de escola, em articulação com os restantes docentes, define 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 e deve criar, também, espaços “sujos” e espaços 

“limpos” e estabelecer diferentes circuitos de entrada e de saída, bem como de acesso às salas, sempre que possível. 
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1.2. Escola Básica e Secundária D. Miguel de Almeida 

De modo a promover o distanciamento físico, nomeadamente no percurso desde a entrada da escola até à sala de aula e nos acessos aos locais de atendimento e 

convívio como, por exemplo: refeitório, bufete, papelaria/reprografia, sala de estudo, polivalente, entradas de pavilhões e Wc, sem prejuízo das orientações do Plano de 

Contingência, são definidos os circuitos e procedimentos seguintes: 

• Nos espaços escolares interiores, os alunos devem circular sempre pela direita. 

• Os alunos que têm aulas, na medida do possível, numa única sala, pelo que devem entrar, sempre que possível, pela porta da sala que dá acesso ao exterior ou 

diretamente pela porta do bloco correspondente. 

• Nos intervalos e hora de almoço, sempre que as condições climatéricas o permitam, os alunos devem permanecer nos pátios exteriores.  

• O refeitório tem regras de funcionamento próprias, sendo a senha adquirida nos moldes habituais. Não é permitida a utilização do micro-ondas. 

• No Bufete, para evitar concentrações, estes devem permanecer no seu interior apenas o tempo necessário para a aquisição dos produtos, respeitando o Plano de 

Contingência.  

• Na biblioteca, para evitar concentrações, apenas podem estar, ao mesmo tempo, 30 pessoas, mantendo a distância social recomendada. 

• Na sala de estudo, para evitar concentrações, apenas podem estar, ao mesmo tempo, 12 pessoas, mantendo a distância social recomendada. 

• Na papelaria/reprografia, para evitar concentrações, apenas podem estar, ao mesmo tempo, 3 pessoas, pelo que estes devem adquirir o material que necessitam 

de forma atempada. Os docentes devem efetuar os pedidos de cópias, preferencialmente, por mail. 

• O acesso ao polivalente, por parte dos alunos, permite aceder à papelaria, ao bufete, à sala de estudo e à coordenação quando chamados. À exceção da área do 

bufete, podem permanecer no polivalente 30 pessoas, mantendo a distância social recomendada.0 

• O acesso ao pavilhão gimnodesportivo apenas se faz pelos alunos que, no(s) tempo(s) letivo(s) em causa, têm Educação Física ou Desporto Escolar. 

• No acesso aos balneários os alunos só podem entrar para se equiparem, depois da(s) turma(s) anterior(es) ter(em) saído. 

• No acesso aos Wc, os alunos não podem ficar em espera no seu interior. 

 

1.3. Escola Básica e Secundária Dr. Solano de Abreu 

De modo a promover o distanciamento físico, nomeadamente no percurso desde a entrada da escola até à sala de aula e nos acessos aos locais de atendimento e 

convívio como, por exemplo: refeitório, bufete, papelaria, sala de estudo, polivalente, entradas de pavilhões e Wc, sem prejuízo das orientações do Plano de Contingência, 

são definidos os seguintes circuitos e procedimentos: 

• Nos espaços escolares interiores, os alunos devem circular sempre pela direita. 

• Os alunos que têm aulas no piso 2 entram no edifício pela porta principal. Os alunos que têm aulas no piso 3 entram no edifício pela porta que dá acesso ao piso 

3. Os alunos que têm aulas nos pisos 4 e 5 entram no edifício pela porta que dá acesso ao piso 4 (sala do aluno). 
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• Nos intervalos e hora de almoço, sempre que as condições climatéricas o permitam, os alunos devem permanecer nos pátios exteriores.  

• O refeitório tem regras de funcionamento próprias, sendo a senha adquirida nos moldes habituais. Não é permitida a utilização do micro-ondas. 

• No Bufete, para evitar concentrações, estes devem permanecer no seu interior apenas o tempo necessário para a aquisição dos produtos, respeitando o Plano de 

Contingência.  

• Na biblioteca, para evitar concentrações, apenas podem estar, ao mesmo tempo, 40 pessoas, mantendo a distância social recomendada. 

• Na sala de estudo, para evitar a concentração de alunos, apenas podem estar, ao mesmo tempo, 20 pessoas, mantendo a distância social recomendada. 

• Na papelaria/reprografia, para evitar concentrações, apenas podem estar, ao mesmo tempo, 2 pessoas, pelo que estes devem adquirir o material que necessitam 

de forma atempada. Os docentes devem efetuar os pedidos de cópias, preferencialmente, por mail. 

• O acesso ao pavilhão gimnodesportivo apenas se faz pelos alunos que, no(s) tempo(s) letivo(s) em causa, têm Educação Física ou Desporto Escolar. 

• No acesso aos balneários os alunos só podem entrar para se equiparem, depois da(s) turma(s) anterior(es) ter(em) saído. 

• No acesso aos Wc, os alunos não podem ficar em espera no seu interior. 

 

2. ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LETIVAS E FORMATIVAS 

O Agrupamento de escolas n.º 1 de Abrantes considera o regime presencial como regime regra e os regimes misto e não presencial como exceção. Os regimes 

misto e não presencial aplicam-se quando necessário, e preferencialmente, aos alunos a frequentar o 3.º ciclo do ensino básico 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 nas condições seguintes: 

• 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. 

Nos regimes misto e não presencial, tal como no presencial, os alunos estão obrigados a cumprir o dever de assiduidade nas sessões síncronas e de realização das 

atividades propostas, nos termos e prazos acordados com o respetivo docente (havendo o cuidado por parte dos professores de não exigir prazos demasiado curtos e de 

terem em atenção de que há outros trabalhos nas restantes disciplinas). Nos casos em que, por motivos devidamente justificados, o aluno se encontre impossibilitado de 

participar nas sessões síncronas, deve a escola disponibilizar o conteúdo das mesmas. 
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2.1. Promoção, acompanhamento, consolidação e recuperação das aprendizagens 

No ano letivo de 2020/2021, as primeiras cinco semanas destinam-se à recuperação e consolidação das aprendizagens, identificadas em função do trabalho 

realizado com cada aluno no ano letivo 2019/2020, se necessário e sem prejuízo da especificidade de algumas disciplinas que, por exemplo, não são de continuidade. 

No início do ano letivo os docentes devem fazer um diagnóstico, identificando os alunos com dificuldades em aspetos fundamentais para o seu prosseguimento 

de estudos. Após o diagnóstico, os docentes devem planificar e executar o reforço das aprendizagens não adquiridas. 

No ano letivo 2020/2021, o Apoio Tutorial Específico será alargado aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário que não transitaram em 

2019/2020. A monitorização e avaliação do trabalho realizado no âmbito das tutorias é efetuado pelo conselho pedagógico, devendo, para esse efeito, cada professor 

tutor proceder à entrega de um relatório sobre as atividades desenvolvidas das datas seguintes: até 16 de novembro de 2020, até 29 de janeiro de 2021, até 1 de abril de 

2021 e até 30 de junho de 2021. 

O Plano de Inovação Pedagógica prevê que os alunos também aprendam uns com os outros. As equipas educativas devem promover, junto dos alunos, formas de 

mentoria que estimulem o relacionamento interpessoal e a cooperação entre eles.  

A participação como aluno mentor é registada no certificado do aluno, podendo ser valorizada na sua classificação final e poderá ser valorada em Quadro de Valor, 

mediante proposta do CT ou do professor titular de turma. 

 

 

2.2. Operacionalização do Programa de Mentoria 

O diretor de turma (DT)/professor titular de turma, em colaboração com os alunos, identifica os alunos que se disponibilizam para apoiar os seus pares – serem 

mentores, em qualquer das suas modalidades. Nesta identificação, deve ser feito o levantamento dos temas/domínios, de disciplinas, em que cada aluno se voluntaria 

para ser mentor.  

O DT, em articulação com o conselho de turma (CT), ou o professor titular de turma, em articulação com o coordenador de estabelecimento, seleciona os possíveis 

alunos mentores e os alunos mentorandos, com mais dificuldade, bem como as disciplinas em que a mentoria pode ajudar a melhorar o sucesso escolar. Após a 

identificação dos alunos mentores e dos alunos mentorandos, o diretor de turma/professor titular de turma, em articulação com o coordenador dos diretores de turma 

respetivo/coordenador do 1º ciclo, cria as equipas de mentoria, tendo em atenção as disciplinas em que cada mentor esteja mais preparado e o perfil de cada aluno. Deve 

ainda ser dado conhecimento aos Encarregados de Educação (EE) de ambos os alunos e solicitar-se autorização dos EE para a participação dos alunos. 

Para apoiar e orientar o trabalho a realizar nas sessões de mentoria e potenciar as aprendizagens e a autonomia, o professor da disciplina/professor titular de 

turma, poderá fornecer, aos alunos, orientações específicas e materiais de apoio. A mentoria deverá acontecer, preferencialmente, em contexto de aula, sob a supervisão 

do professor da disciplina, em articulação com o diretor de turma ou, no caso do 1º ciclo, sob a supervisão do professor titular de turma. À exceção do 1º ciclo, a mentoria 
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pode, ainda, revestir-se de apoio, em horário extraletivo com recurso a plataformas digitais (E@D). Nesta situação, deve o diretor de turma definir com os alunos, e 

comunicar aos EE, qual o horário em que o apoio se processa. Caso a mentoria se concretize em horário extraletivo, devidamente calendarizado, os alunos têm o dever de 

assiduidade às sessões. A assiduidade às sessões extraletivas deve ser monitorizada pelo diretor de turma/professor titular de turma podendo, na ocorrência de faltas 

sistemáticas, e ouvidos os intervenientes, dar origem à suspensão do programa de mentoria. 

 

Critérios de seleção: 

Alunos mentores: 

• revelar atitudes cívicas e morais; 

• não ter participações/ocorrências disciplinares; 

• ser assíduo; 

• apresentar bons resultados académicos na disciplina/disciplinas em que se disponibiliza para ser Mentor (aproveitamento de nível 4/Muito Bom ou superior); 

• comprometer-se com a implementação do Programa de Mentoria e com o cumprimento de Plano/horário de mentoria; 

• obter parecer favorável do CT ou do Coordenador de estabelecimento; 

• ter autorização do encarregado de educação para participar no Programa de Mentoria. 

 

Alunos mentorandos: 

• manifestar disponibilidade para aprender e para cumprir com as atividades propostas; 

• comprometer-se com a implementação do Programa de Mentoria e com o cumprimento de Plano/horário de mentoria; 

• obter parecer favorável do CT ou do Coordenador de estabelecimento; 

• ter autorização do encarregado de educação para participar no Programa de Mentoria. 

 

Envolvimento do Conselho de turma/ Professor titular de turma: 

O conselho de turma, em articulação com o DT, ou o professor titular de turma em colaboração com o coordenador de estabelecimento, devem: 

a) definir as atividades a desenvolver e acompanhar a sua realização; 

b) apoiar o aluno mentor no desenvolvimento das suas atividades, nomeadamente na criação de hábitos de estudo e de rotinas de trabalho (em sala de aula o apoio 

é prestado pelo professor da disciplina/professor titular de turma e em E@D pelo DT, em articulação com o professor das disciplinas envolvidas);  

c) promover a articulação com o professor tutor/professor de Educação Especial, quando aplicável, informando-os das atividades desenvolvidas pelos alunos no 

âmbito do programa. 

 

Disponibilização de Espaços de Trabalho para Mentoria extraletiva em contexto escolar 

Mediante o horário da Mentoria, e por indicação do Diretor de Turma, a Escola, sempre que possível, deverá disponibilizar uma sala de trabalho e equipamento 

informático para apoio à realização das atividades. 
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Coordenação 

A coordenação e acompanhamento do programa mentoria são efetuados pelos coordenadores dos diretores de turma e pela coordenadora do 1º ciclo cabendo-

lhes, em articulação com os diretores de turma/professores titulares de turma: 

a) acompanhar as atividades desenvolvidas pelos CT; 

b) promover a interligação e partilha de experiências entre os diretores de turma;  

c) monitorizar e facultar os instrumentos de implementação e avaliação do trabalho realizado. 

d) promover o envolvimento da família do aluno na planificação e o progresso do programa. 

 

Monitorização e Avaliação 

A monitorização e avaliação do trabalho, realizado no âmbito do programa de mentoria, são efetuadas pelo conselho pedagógico devendo, para esse efeito, os 

coordenadores do DT dos 2.º e 3.º ciclos e a Coordenadora do 1.º ciclo recolher, junto dos diretores de turma, no final de cada semestre, evidências, nomeadamente: 

• número de alunos envolvidos;  

• número de alunos suspensos do programa;  

• número de disciplinas envolvidas;  

• número de sessões concretizadas;  

• número de alunos que superaram as suas dificuldades. 

 

Para operacionalizar a monitorização do Programa de Mentoria é criada uma equipa permanente, composta pelos Coordenadores de DT dos 2.º e 3.º ciclos e pela 

Coordenadora do 1º ciclo. Esta equipa é, de igual modo, responsável pela elaboração dos documentos inerentes à implementação e monitorização do processo. 

 

 

2.3. Pré-Escolar 

Regime Presencial Regime Misto Regime Não Presencial 

As crianças devem trocar o calçado que levam de casa 

por outro apenas utilizado no espaço do jardim de 

infância. Este calçado extra permanece no 

estabelecimento, devendo ser higienizado, todos os 

dias, após a saída da criança. Os profissionais deverão 

cumprir a mesma orientação. 

Não está previsto regime misto «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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Deve remover-se das salas os acessórios não 

essenciais à prática das atividades pedagógicas 

 

Deve solicitar-se aos encarregados de educação que 

não deixem as crianças levar de casa brinquedos ou 

outros objetos não necessários. 

 

Deve evitar-se concentrações nas idas à casa de 

banho. 

 

Na organização da rotina diária, procurar desfasar os 

momentos de permanência dos diferentes grupos de 

crianças no recreio e/ou dividir por zonas afetas a cada 

grupo. 

 

As crianças devem ser entregues à porta do 

estabelecimento pelo seu encarregado de educação, 

ou por pessoa por ele designada, e recebidas por um 

profissional destacado para o efeito, evitando assim a 

circulação de pessoas externas no interior do recinto. 

 

Estabelecer uma nova rotina pedagógica, tendo em 

conta as presentes orientações, em articulação com os 

fundamentos e princípios da pedagogia para a infância 

definidos nas Orientações Curriculares para a 

Educação Pré-Escolar (OCEPE) 

 

Pese embora a recomendação de distanciamento 

físico, importa não perder de vista a importância das 

aprendizagens e do desenvolvimento das crianças e a 

garantia do seu direito de brincar. 

As educadoras, no caso do pré-escolar, devem 

privilegiar o contacto com os alunos através dos 

respetivos encarregados de educação, adequando o 

E@D, de forma ajustada, tendo em conta a 

especificidade destes níveis etários. Deste modo, não 

é exigível que se recorra a plataformas de aulas à 

distância, para crianças/alunos destas idades. 
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Estar atento ao bem-estar das crianças e responder às 

necessidades emocionais, físicas e cognitivas das 

mesmas, uma vez que o desenvolvimento e a 

aprendizagem são indissociáveis. 

 

É também essencial considerar que as interações e as 

relações que as crianças estabelecem com os adultos 

e com as outras crianças são a base para a sua 

aprendizagem e desenvolvimento. 

 

Dar a conhecer às crianças as novas regras de 

convivência social, levando-as a compreender a 

importância das novas formas de interação entre 

pares e com os adultos. É importante prestar atenção 

às suas dúvidas e angústias, tranquilizando-as e 

ajudando-as a compreender a importância do 

cumprimento destas novas regras, para a segurança e 

bem-estar de todos. 

 

Realizar o registo das novas regras de segurança e com 

as crianças elaborar cartazes, panfletos, etc., afixando-

os em local visível do jardim de infância e/ou da sua 

sala. 

 

Planear atividades e projetos, escutando as crianças 

sobre como os podem desenvolver, tendo em conta o 

contexto atual e privilegiar a utilização das tecnologias 

de modo diversificado com diferentes funções, como 

recolha de informação, registo, comunicação, etc., 

com recurso à projeção, por exemplo, de visitas 

virtuais a museus, parques, palácios, audição de 
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concertos de música, visualização de peças de teatro e 

documentários sobre assuntos que lhes interessem. 

 

Desenvolver as atividades, preferencialmente, em 

pequenos grupos ou individualmente, quando 

possível. 

 

Sempre que possível, privilegiar atividades em espaços 

abertos (pátios, logradouros, jardins), 

preferencialmente, evitando grandes concentrações. 

 

Privilegiar atividades que recorram a materiais mais 

facilmente higienizáveis, evitando aqueles que, pelas 

suas características, apresentam maior risco de 

contaminação. 

 

Privilegiar, sempre que possível, o contacto com as 

famílias à entrada da instituição, mantendo o 

distanciamento físico recomendado, possibilitando 

que a articulação possa ser veiculada ou 

complementada, regularmente, via telefone ou por 

meios digitais, de modo a que, na adaptação a esta 

nova realidade, haja articulação e continuidade entre 

o jardim de infância e a família. 
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2.4. Ensino Básico nos 1.º 2.º e 3.º ciclo e Ensino Secundário  

Regime Presencial Regime Misto Regime Não Presencial 

«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. 

 

No regime presencial as atividades letivas e não letivas 

das escolas regem-se pelo Plano de Inovação 

Pedagógica, mantendo-se a particularidade da Escola 

Básica do Rossio e do 2.º ciclo da Escola Básica e 

Secundária D. Miguel de Almeida. 

 

A Gestão Flexível é operacionalizada pelas equipas 

educativas, afetando tempos semanais a disciplinas ou 

conjunto de disciplinas, em função da necessidade de 

cada momento pedagógico, distribuindo e juntando 

alunos de diferentes turmas e/ou anos, de acordo com 

o PI, no respeito pelas alíneas b) e d) do n.º 4, do art.º 

4.º, da Portaria n.º 181/2019, de 11 de junho. 

 

Deve ser promovido o trabalho de entreajuda entre 

alunos, preferencialmente através de plataformas 

digitais e trabalho à distância. 

 

As atividades desportivas, bem com outras atividades 

que impliquem maior contacto físico, devem ser 

planificadas e adequadas às orientações das 

autoridades de saúde em vigor. 

 

 

«Regime misto», aquele em que o processo de ensino 

e aprendizagem combina atividades presenciais com 

sessões síncronas e com trabalho autónomo. 

 

O regime misto aplica-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. 

 

O regime misto aplica-se quando necessário, podendo 

abranger uma ou mais turmas, uma escola inteira ou 

todas as turmas do Agrupamento. 

 

Este regime aplica-se por indicação das autoridades de 

saúde e validação dos serviços centrais do ME 

 

O regime misto funciona com a alternância de semana 

presencial e semana não presencial. Havendo mais de 

uma turma neste regime, na semana em que algumas 

turmas estarão em regime presencial, outras estarão 

em regime não presencial, trocando na semana 

seguinte. 

 

Neste regime, os sumários e registos de faltas de 

presença regem-se pelo regime presencial. O 

professor regista no INOVAR (nas “Adendas”) o 

«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. 

 

O regime não presencial aplica-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. 

 

Este regime aplica-se por indicação das autoridades de 

saúde e validação dos serviços centrais do ME 

 

O trabalho autónomo é definido pelo docente e 

realizado pelo aluno sem a presença ou intervenção 

daquele. 

 

Neste regime, o professor sumaria e regista as faltas  

das sessões síncronas, no programa INOVAR, e regista, 

nas “Adendas” o cumprimento de realização das 

atividades propostas e cumprimento dos prazos. 

 

No regime não presencial os tempos letivos dividem-

se do modo seguinte: 

• as sessões síncronas correspondem a 2/3, 

arredondado por excesso, sendo o mínimo 1 

tempo, do total da distribuição da carga 
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No ensino profissional, deve-se ter em conta: 

• No regime presencial mantem-se a prática, 

utilizada em anos anteriores, relativa aos 

cursos profissionais e as orientações do Plano 

de Implementação do Projeto Educativo; 

• Mesmo que algumas disciplinas estejam a ser 

lecionadas em regime misto ou não 

presencial, têm lugar em regime presencial, 

garantindo-se o cumprimento das orientações 

das autoridades de saúde, as disciplinas de 

natureza prática e a formação em contexto de 

trabalho que não possam ter lugar em regime 

misto ou não presencial, por requererem a 

utilização de espaços, instrumentos ou 

equipamentos específicos; 

• As atividades desportivas, bem com outras 

atividades que impliquem maior contacto 

físico, devem ser planificadas e adequadas às 

orientações das autoridades de saúde em 

vigor 

 

cumprimento da realização das atividades propostas e 

cumprimento dos prazos. 

 

No ensino profissional, deve ter-se em conta: 

• No regime misto, toda a carga letiva, das 

sessões síncronas e trabalho autónomo, é 

sumariada; 

• Em regime misto, no curso de Técnico de 

Desporto, as disciplinas que impliquem maior 

contacto físico devem ser lecionadas em 

regime não presencial (exceção, Desportos 

Individuais); 

• No regime misto, a formação prática ou a 

formação em contexto de trabalho, previstas 

nas matrizes curriculares dos respetivos 

cursos, podem ser realizadas através de 

prática simulada. 

horária semanal inicial de cada disciplina 

prevista no Plano de Implementação do 

Projeto Educativo; 

• o trabalho autónomo corresponde à diferença 

entre as aulas síncronas e o total da carga 

horária semanal inicial de cada disciplina 

prevista no Plano de Implementação do 

Projeto Educativo. 

 

As sessões síncronas e assíncronas devem respeitar os 

diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos, 

promovendo a flexibilidade na execução das tarefas a 

realizar. 

 

As equipas educativas devem reunir, através de 

videochamada, ajustando o trabalho a desenvolver 

com os alunos, de acordo com o Plano de Inovação 

Pedagógica. 

 

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. 

 

O professor titular de turma ou 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. 
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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. 

 

No ensino profissional deve-se ter em conta: 

• No âmbito do regime não presencial, nos 

cursos profissionais, a formação prática ou a 

formação em contexto de trabalho, previstas 

nas matrizes curriculares dos respetivos 

cursos, podem ser realizadas através de 

prática simulada; 

• No regime não presencial, nos cursos 

profissionais toda a carga letiva, das sessões 

síncronas e trabalho autónomo são 

sumariadas. 

 

 

3. APOIO AOS ALUNOS NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

Para além de todos os procedimentos habitualmente realizados pelo agrupamento, no que diz respeito à educação inclusiva, devem ser assegurados os apoios 

presenciais mobilizados para as crianças acompanhadas pelos técnicos e/ou docentes da Intervenção Precoce. Este trabalho deve ser acompanhado pela equipa 

multidisciplinar de apoio à educação inclusiva (EMAEI), em estreita articulação com o educador e com as equipas locais a funcionar no âmbito do Sistema Nacional de 

Intervenção Precoce na Infância (SNIPI). 

Se uma criança se encontrar atestadamente em grupo de risco, deve ser assegurado o apoio individualizado, envolvendo a EMAEI no acompanhamento da criança 

em estreita articulação com o docente e a família. 
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A EMAEI assegura, em articulação com o Centro de Recursos TIC (CRTIC), o acompanhamento aos docentes, com vista a uma adequada utilização pelos alunos das 

ferramentas e recursos digitais necessários à operacionalização das adaptações curriculares e ao desenvolvimento das competências e aprendizagens identificadas no 

Relatório Técnico Pedagógico. 

 

4. ENSINO À DISTÂNCIA (E@D) 

Com o objetivo de garantir que todas as crianças e todos os alunos, do nosso Agrupamento, continuem a aprender no em regime misto ou não presencial, este 

Plano consubstancia um instrumento de apoio aos professores e conselhos de turma, na preparação e concretização do E@D.  

O Plano de Organização do Ano Letivo, no que respeita ao E@D, apresenta um conjunto de orientações e recomendações para que os professores possam trabalhar 

em articulação com os professores da turma, com os coordenadores de departamento e representantes de grupo e, principalmente, com os seus alunos.  

 

Pretende-se, ainda, que este plano clarifique as formas de comunicar e as plataformas a utilizar, de modo a que se evite uma polarização e dispersão de meios que 

tornasse difícil o trabalho dos alunos e a operacionalização do E@D. 

 

 

4.1. Definição das estratégias de gestão e liderança 

 

O E@D, deve ter como intenção chegar a todas as crianças e a todos os alunos, bem como a boa prossecução dos objetivos estabelecidos no Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória e nas Aprendizagens Essenciais, recorrendo aos meios necessários para tal. 

 

As lideranças intermédias assumem um papel essencial no E@D, designadamente: 

a) os coordenadores de departamento, com a interligação aos representantes de grupo, os coordenadores de diretores de turmas e os diretores de curso, nas 

questões do acompanhamento e da concretização das orientações pedagógicas;  

b) os diretores de turma (coadjuvados pelos secretários), na organização e gestão do trabalho do conselho de turma; 

c) Os coordenadores das equipas educativas, na organização e gestão do trabalho das equipas educativas e no cumprimento do Plano de Inovação Pedagógica. 

 

No pré-escolar e no 1.º ciclo, as educadoras e os professores titulares, por inerência da própria função, assumem simultaneamente a função de professores e de 

diretores de grupo/turma. 
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Os coordenadores dos diretores de turma assumem, ainda, um papel importante na monitorização e avaliação do plano E@D.  

No caso do 1.º ciclo a coordenadora de departamento assume, também, o papel de monitorização e avaliação que é desempenhado pelos coordenadores dos 

diretores de turma nos outros níveis de ensino. 

 

 

4.2. Estratégia e circuito de comunicação 

 

Os referenciais pedagógicos e metodologias de ensino à distância assentam em pressupostos que, na maior parte dos casos, entra em conflito com as vivências e 

experiências dos professores e, por isso mesmo, podem ser geradores de algumas inseguranças e ansiedade. Assim, é fundamental que a relação pedagógica entre 

professor e aluno assente mais numa lógica de confiança, em vez de uma lógica de controlo, e que as estratégias pedagógicas utilizadas no E@D se centrem mais no 

reforço da autonomia e responsabilização dos alunos pelas suas próprias aprendizagens e menos pela dependência do professor para esse processo.  

Por outro lado, o trabalho colaborativo à distância, por parte dos professores deve ser reforçado. O espírito de entreajuda dos docentes, de autoformação e de 

formação entre pares, devem assumir uma maior relevância neste presente contexto.  

Num contexto em que a utilização do E@D é um “mundo novo” para a maior parte dos professores, é através de uma prática sistemática de colaboração que se 

conseguirão ultrapassar as dificuldades que possam surgir. 

 

4.3. Equipa de apoio para dar resposta/organizar questões emergentes 

No sentido de agilizar o processo de decisão e a concretização das ações previstas, existe uma equipa de apoio com diferentes valências, designadamente ao nível 

das decisões pedagógicas e do apoio tecnológico. Esta equipa, que tem como objetivo fundamental o esclarecimento de dúvidas relativas à aplicação deste Plano, é a 

seguinte: 

• Questões de natureza pedagógica – Jorge Costa (diretor) – jfafcosta@ae1abt.esdrsolanoabreu.pt 

• Questões de informática e plataformas – Jacinto Duque – duquejac25@ae1abt.esdrsolanoabreu.pt 

• Questões de horários e Inovar Alunos – Carlos Quintela - carlosjsquintela@ae1abt.esdrsolanoabreu.pt 

• Questões sobre cursos profissionais e Inovar Profissional – Gracinda Couvelha - gcouvelha@ae1abt.esdrsolanoabreu.pt 

• Questões sobre educação inclusiva e aplicação do Decreto-Lei nº 54.º  - Ana Rico - anarico@ae1abt.esdrsolanoabreu.pt 

• Questões sobre Plano de Contingência – Olga Matos – olgadaconceicao@ae1abt.esdrsolanoabreu.pt 

  

mailto:jfafcosta@ae1abt.esdrsolanoabreu.pt
mailto:duquejac25@ae1abt.esdrsolanoabreu.pt
mailto:carlosjsquintela@ae1abt.esdrsolanoabreu.pt
mailto:gcouvelha@ae1abt.esdrsolanoabreu.pt
mailto:anarico@ae1abt.esdrsolanoabreu.pt
mailto:olgadaconceicao@ae1abt.esdrsolanoabreu.pt
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4.4. Reuniões 

As reuniões podem ser feitas, em hora marcada pelo presidente da reunião, por videoconferência, através das plataformas Meet, Zoom ou outra similar. 

 

4.5. Comunicação com os alunos 

A eficácia das aprendizagens através do E@D está, na maior parte das vezes, mais relacionada com as estratégias pedagógicas utilizadas e menos com as tecnologias 

que as suportam. 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 de formação/UFCD. 

No E@D, adquire particular relevância o desenvolvimento das competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, alicerçado nos valores e 

princípios que apresenta. Por exemplo, poderão ser apresentadas tarefas centradas em questões-problema, estudos de caso, projetos, entre outros. A título 

exemplificativo, poderão ser desenvolvidas as seguintes áreas de competências:  

• informação e comunicação;  

• relacionamento interpessoal;  

• pensamento crítico e criativo;  

• desenvolvimento pessoal e autonomia, bem-estar, saúde e ambiente.  

 

A este propósito, é de referir que o E@D é uma modalidade que permite que competências transversais e interdisciplinares sejam trabalhadas de forma integrada 

e articulada, através da diversificação de formas de trabalho. 

Cada professor divide o seu contacto com os alunos preferencialmente através: 

• Inovar alunos – para disponibilizar documentos (“Recursos”, disponível no sumário), em todos regimes, presencial, misto e não presencial, e para atribuir 

tarefas/planos de trabalho (“Adenda”, disponível no sumário), nos regimes misto e não presencial. Esta opção permite ao encarregado de educação 

acompanhar o trabalho do seu educando e disponibiliza dados que possibilitam a monitorização do professor da disciplina/diretor de turma do trabalho 

dos alunos/turma. O envio dos trabalhos, por parte dos discentes, também se processa através do Inovar. 

• aula online – por videoconferência, utilizando a plataforma Meet, Zoom ou outra similar; 

• por email – envio, e posterior receção (quando for solicitado), de tarefas para os alunos desenvolverem em trabalho autónomo; ??? 

 

Caso se verifique falta de comunicação com os alunos por essa via digital, os professores devem imprimir as propostas de trabalho, para um aluno em particular, 

entregar ao Diretor do Agrupamento, que enviará para o discente, através das juntas de freguesia. 
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Os docentes de educação especial devem articular com os conselhos de turma a sua própria intervenção, e devem acompanhar e ajudar os alunos com medidas 

seletivas e/ou medidas adicionais, através dos meios previstos neste Plano. 

As psicólogas do Agrupamento deverão manter uma postura de colaboração com os diretores de turma e de atenção aos sinais que os alunos possam transmitir, 

para uma intervenção rápida e eficaz na resolução dos problemas. 

As educadoras, no caso do pré-escolar, e os professores do 1.ºciclo, nos 1.º e 2.º anos, devem privilegiar o contacto com os alunos através dos respetivos 

encarregados de educação, adequando o E@D, de forma ajustada, tendo em conta a especificidade destes níveis etários. Deste modo, não é exigível que se recorra a 

plataformas de aulas à distância, para crianças/alunos destas idades. 

 

4.6. Metodologias de ensino 

As metodologias de ensino à distância deverão ser diversificadas, enquadradoras, propiciar a apresentação de exemplos e fomentar a autorreflexão e o trabalho 

autónomo. No equilíbrio articulado entre as diferentes disciplinas, deve ser equacionado o tempo global que se prevê que os alunos dediquem à aprendizagem, prevendo 

um equilíbrio dado a diferentes estratégias e ponderando o trabalho que pode ser feito síncrona e assincronamente, tendo em conta que as atividades e métodos a 

desenvolver não podem depender do papel e competências dos encarregados de educação, considerando as suas diferentes possibilidades e capacidades. 

O trabalho a desenvolver com os alunos deve ser promotor do sentimento de pertença à turma. Manter a ligação à escola e ao grupo/à turma implica construir 

espaços em plataformas digitais, para divulgação dos trabalhos efetuados pelas crianças/pelos alunos, bem como fomentar o estabelecimento de comunicações regulares 

entre professores e alunos e entre alunos. Na educação pré-escolar e no 1.º ciclo, este aspeto assume particular importância.  

O desenvolvimento de atividades à distância com os alunos deve centrar-se na criação de rotinas de trabalho, que confiram segurança aos alunos, e que são 

diferentes das presenciais. Paralelamente, deverão ser desenvolvidas atividades de carácter lúdico, que promovam o bem-estar emocional do aluno.  

O contacto entre alunos através de espaços digitais, ou outros meios tecnológicos, é essencial para a manutenção das interações sociais e da sua motivação para 

a realização das tarefas. As atividades propostas deverão contemplar espaços de interação e de convívio, promovendo o trabalho de grupo e quebrando o isolamento em 

que os alunos se encontram.  

As aulas através videoconferência (síncronas) devem privilegiar o esclarecimento de dúvidas e a explicação de novos conteúdos. 

As atividades propostas via Inovar Alunos, devem incluir uma 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. 
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4.7. Monitorização e avaliação 

No sentido de permitir a monitorização e a regulação do plano E@D no Agrupamento, foram definidos os indicadores de qualidade seguintes: 

• média de número de tarefas enviadas pelo conjunto de professores, por semana (dados que podem ser consultados no Inovar pelo diretor de turma); 

• percentagem de alunos, por turma que concretizaram as tarefas propostas (dados que podem ser consultados no Inovar pelo diretor de turma); 

• percentagem de alunos, por turma, que receberam os trabalhos via junta de freguesia, por falta de computador e/ou internet. 

 

 

Os diretores de turma, nos 2.º e 3.º ciclo e secundário, e os professores titulares, no 1.º ciclo, devem enviar, ao respetivo coordenador dos DT/coordenadora de 

departamento, os dados dos indicadores recolhidos no conselho de turma, caso tenha existido E@D, nas datas seguintes: 

• Final do 1.º semestre; 

• final do ano letivo. 

 

Os coordenadores dos DT, nos 2.º e 3.º ciclo e secundário, e a coordenadora de departamento, no 1.º ciclo, devem fazer o tratamento de dados, fazendo um 

relatório sucinto que contemple sugestões de melhoria do plano e/ou de melhoria do desempenho dos atores. Esse relatório deve ser enviado para o diretor três dias 

após a receção dos dados dos diretores de turma. 

 

 


