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1. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com o disposto nos documentos orientadores emanados pela Direção Geral 

dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), Direção Geral da Educação (DGE) e Direção 

Geral da Saúde (DGS) articulados com o estabelecido nos documentos estruturantes 

internos do Agrupamento de Escolas de Mirandela (AEM), Plano de Contingência e Plano 

E@D, foi elaborado este documento que integra conteúdos orientadores para o regime 

presencial, misto e não presencial. 

Num momento em que se exige capacidade adaptativa por parte de toda a comunidade 

educativa a uma nova realidade, definem-se então os vários cenários possíveis para o 

funcionamento das atividades letivas, com vista à prossecução dos seguintes objetivos:  

 Garantir o direito de todos os alunos à educação, ao acesso ao conhecimento e à 

participação no processo de ensino e aprendizagem;  

 assegurar a prossecução dos objetivos estabelecidos no Perfil dos Alunos à Saída 

da Escolaridade Obrigatória e nas Aprendizagens Essenciais;  

 criar uma escola que, embora possa ser à distância, seja próxima, seja humana e 

com o sentido de urgência e sensibilidade para mitigar as vulnerabilidades 

detetadas, nestes tempos atípicos que todos vivemos. 

De acordo com as orientações, nesta organização deverá ser atendida a flexibilidade 

entre os regimes presencial, misto e não presencial, com a prioridade na frequência de 

aulas presenciais pelos alunos até ao final do 2.º ciclo e a todos aqueles a quem não seja 

possível assegurar o acompanhamento pelos Professores quando se encontrem em 

regime não presencial. 

Tendo em vista os vários cenários previsíveis, a implementação de medidas organizativas 

tem como objetivo a flexibilização da transição entre regimes presencial, misto e à 

distância, de modo que se estabeleceram neste documento algumas normas que 

permitirão a migração entre regimes letivos sem grandes constrangimentos e sem 

grandes, ou nenhumas, alterações nos horários letivos dos docentes e discentes.  

A transição entre os diferentes regimes poderá ocorrer para um, alguns ou todos os 
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estabelecimentos de ensino do agrupamento, ou ainda níveis/anos de escolaridade, e é 

solicitada à Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares, que decide após ser ouvida a 

autoridade de saúde competente, em função do desenvolvimento da situação 

epidemiológica na Escola ou no Concelho de Mirandela . 

 

2. LIDERANÇAS E ATORES 

 

Quer no cenário de Regime de Ensino Misto, quer no de Regime de Ensino À Distância, 

as lideranças intermédias assumem um papel essencial na definição e na concretização 

das orientações pedagógicas. A seguir são apresentados diferentes atores e respetivas 

funções/competências, de acordo com o estipulado no Plano E@D do Agrupamento. 

 

2.1. Direção  

Responsabilidades Específicas:  

a) Assegurar o quadro de comunicação institucional entre a tutela e as diferentes 

estruturas do Agrupamento;  

b) Apoiar os Docentes no âmbito da utilização de recursos de E@D;  

c) Articular com os órgãos autárquicos locais as necessidades conducentes à 

manutenção da igualdade de oportunidades para os Alunos. 

 

2.2. Lideranças intermédias e atores educativos 

 

Conselho Pedagógico 

Acompanhar e monitorizar o plano de ensino à distância com base nas informações 

cedidas pela Equipa de Monitorização; 

-Verificar os critérios de avaliação, enunciando os perfis de aprendizagens específicas que 

integrem descritores de desempenho, em consonância com as Aprendizagens Essenciais e  
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com as áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

obrigatória, bem como a importância relativa que cada um dos domínios e temas, assume 

nas Aprendizagens Essenciais. 

 

Coordenadores de Departamento Curricular 

- Coordenar com os representantes do Grupo Disciplinar um acervo de recursos 

pedagógicos mobilizadores das diferentes aprendizagens essenciais;  

- Articular com os Coordenadores de Ano/Coordenadores de Grupo Disciplinar de forma a 

garantir equilíbrios na utilização dos recursos pedagógicos conducentes ao 

desenvolvimento do processo ensino/aprendizagem. 

 

Coordenadores de Grupo Disciplinar/Ano 

- Adequar o plano de estudo às novas orientações pedagógicas; 

- Definir, adequando ao contexto e-Learning, práticas pedagógicas, estratégias de 

diferenciação pedagógica e modos de avaliação das aprendizagens; 

- sensibilizar para a preparação de recursos pedagógicos mobilizadores das diferentes 

aprendizagens essenciais; 

-Articular e facultar ao coordenador de departamento a informação sobre o E@D. 

 

Coordenadores de Diretores de Turma / Diretores de Curso 

- Coordenar com os Diretores de Turma e de curso as estratégias de liderança das 

diferentes equipas pedagógicas no âmbito do trabalho a coordenar em cada conselho de 

turma; 

 - Garantir a comunicação com os Diretores de Turma e de curso com o objetivo de 

recolher informação relevante em relação ao trabalho desenvolvido com os Alunos. 

Partilhar a liderança com o Diretor de turma de forma a garantir equidade e equilíbrio no  
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quadro do E@D; 

- coordenar com os orientadores/professores orientadores de FCT estratégias de acordo 

com as novas indicações, adaptando-as à prática simulada. 

 

Diretores de Turma/Titulares de Turma 

- Orientar e acompanhar os alunos no cumprimento do plano de trabalho semanal; 

- Coordenar o processo de adaptação do planeamento e execução das atividades letivas 

ao regime não presencial, de modo a fomentar uma maior articulação entre as disciplinas 

que integram os conselhos de turma; 

- Assegurar o contacto regular do Conselho de Turma; 

- Assegurar o contacto regular com os Encarregados de Educação; 

- Recolher, semanalmente, o registo de assiduidade dos alunos, das aulas síncronas, 

nos termos da legislação em vigor, à semelhança do regime presencial; 

- Recolher de cada Docente do Conselho de Turma, o registo semanal dos conteúdos 

ministrados das sessões realizadas e de outros trabalhos; 

Docentes: 

- Agir com rigor e sistematicidade no registo semanal das atividades desenvolvidas nas 

sessões síncronas e assíncronas; 

- Utilizar a autoavaliação e a heteroavaliação dos alunos como forma de promover a 

reflexão e a autorregulação das aprendizagens; 

-Nas aulas Assíncronas, os alunos deverão cumprir o prazo temporal estipulado pelo 

Docente para a realização e entrega de todas as tarefas propostas ( fichas, pesquisas, 

trabalho prático, entre outras) ; 

- Articular atividades com os Docentes de Educação Especial. 
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2.3. Outras equipas de apoio  

O desenvolvimento das atividades, em todas as modalidades de ensino possíveis, suporta-

se ainda num conjunto de equipas educativas de apoio ao Diretor e aos Docentes. 

 

 

 

 

A Equipa de Apoio Tecnológico organiza os meios, veicula orientações e capacita/apoia, 

de forma personalizada, os Docentes sobre soluções de comunicação e de ensino à 

distância. 

Esta equipa estabelecerá um circuito de comunicação, dirigido a todos os intervenientes 

da Comunidade Escolar, com base no endereço eletrónico  aemequipa.apoio@gmail.com 

e pautar-se-á pela premissa que os Docentes não precisam de trabalhar  

sozinhos/isoladamente podendo (e podem sempre) contar com o seu apoio tecnológico 

e/ou pedagógico (da equipa) de proximidade através de contacto telefónico ou via e-mail.  

Diretor 

 

Equipa de Apoio 
Tecnológico 

João Bento 

Lucinda Carneiro 

Mª da Luz Ramalho 

Sílvia Santos 

Carlos Freitas 

Isabel Monteiro 

 

Equipa de 
Acompanhamento e 

Monitorização 

Joaquim Pereira 

Manuela Silva 

Esmeralda Brilhante 

Casimiro Rodrigues 

Luísa Deimãos 

Isabel Martins 

Biblioteca Escolar 

Fátima Bartolomeu 

Luís Duarte 

Subdiretora, Adjuntos e 
Coordenadores de Escola 

mailto:aemequipa.apoio@gmail.com
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A Equipa de Acompanhamento e Monitorização procede a uma consulta regular à 

Comunidade Escolar, com base em indicadores de qualidade e quantidade, em 

articulação com o Conselho Pegagógico, Departamentos Curriculares e com os 

Professores Titulares de Turma/Diretores de Turma. 

 

As Bibliotecas Escolares apoiam os Docentes, os Alunos e os Pais/Enc. de Educação no 

âmbito da mobilização de recursos pedagógicos. Neste sentido: 

a) Cria um horário de atendimento para apoio e orientação na seleção de recursos 

documentais, que será oportunamente divulgado, estando previstas modalidades 

de atendimento síncrono e assíncrono. 

b) Disponibiliza, através do site da biblioteca (https://aemirandela.pt/moodle29/ 

em  Disciplina: Bibliotecas Escolares (aemirandela.pt) um conjunto estruturado de 

recursos documentais e de ferramentas de trabalho (guiões, tutoriais sobre as 

ferramentas e plataformas em uso na escola); 

c) Ao nível da gestão, organização e disponibilização de conteúdos mantém 

atualizada a oferta de recursos considerando as necessidades apresentadas pelos 

utilizadores; 

d) Adapta o seu plano de atividades para que a sua ação no domínio do apoio à 

leitura, às literacias e às atividades de caráter livre, em articulação com as famílias, 

se processe com normalidade. 

e) Tendo em vista a promoção da ligação da escola à comunidade escolar e o bem-

estar dos alunos será criado e dinamizado, em articulação com os docentes, um 

espaço de divulgação de notícias das turmas e de trabalhos dos alunos, no canal 

habitual de difusão digital da biblioteca. 

 

 

 

 

https://aemirandela.pt/moodle29/
https://aemirandela.pt/moodle29/course/view.php?id=17
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3. MODALIDADES DE ENSINO 

 

A) REGIME DE ENSINO PRESENCIAL 

 

Em regime presencial, as atividades letivas e não letivas decorrerão de acordo com as 

opções curriculares e orientações definidas que se encontram em vigor para o ano letivo 

de 2020/2021. Apesar de ser a modalidade habitual, o cenário atual determina a 

implementação de um número significativo de novas regras de funcionamento e de 

organização previstos no Plano de Contingência do Agrupamento.  

Todas as normas genéricas aqui apresentadas, compatibilizadas com as Orientações 

excecionais de organização e funcionamento, visam reduzir o contacto entre elementos 

da comunidade educativa, garantir o distanciamento mínimo entre alunos nas salas de 

aula, minimizar a concentração de alunos enquanto permanecem na escola (hora de 

entrada, intervalos, almoço e hora de saída) e fazer a necessária otimização na atribuição, 

de uma sala fixa a cada turma. 

1. Em todos os ciclos de ensino os horários dos grupos/turmas têm horas de entrada e 

saída das atividades letivas distintas, de modo a ser mantida a distância social, a permitir 

a existência de intervalos desfasados (no 1º ciclo) e a que a utilização do refeitório seja 

efetuada com a máxima segurança; 

2. Todas as escolas do agrupamento apresentam as condições sanitárias necessárias para 

a promoção das boas práticas de higiene, nomeadamente a disponibilização de solução 

antisséptica de base alcoólica (SABA) à entrada dos recintos escolares, em cada sala de 

aula, junto aos espaços onde decorrerão as aulas e ainda nos sanitários; 

3. Todo o pessoal docente, não docente e alunos devem procurar cumprir com rigor todas 

as normas de etiqueta respiratória e cívicas emanadas pela Direção Geral dos 

Estabelecimentos Escolares (DGEstE), Direção Geral da Educação (DGE) e Direção Geral da 

Saúde (DGS) que se encontram no CÓDIGO DE CONDUTA, de cada Escola e afixado em 

vários locais. 
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4. Uso obrigatório de máscara de proteção individual no acesso e permanência nas 

escolas do agrupamento; 

5. Pessoas externas ao processo educativo (p. ex. fornecedores) só devem entrar nos 

recintos escolares quando tal for imprescindível e, sempre, de forma segura, utilizando 

máscara e evitando contacto com as crianças, alunos e pessoal docente e não docente; 

6. Respeitar os procedimentos estabelecidos em cada Escola: limpeza de calçado em 

tapete com desinfetante (Pré-Escolar), higienização das mãos e cedência de máscara 

reutilizável a partir do 2º ciclo do ensino básico. Estas máscaras deverão ser lavadas 

diariamente, até ao máximo de 25 lavagens, preferencialmente na máquina de lavar, 

utilizando o detergente habitual e uma temperatura de 60ºC; 

7. Entradas distintas nos recintos escolares, nas escolas em que existe mais do que uma 

entrada, devendo os alunos seguir os trajetos de entrada e saída, identificados no chão 

com sinalética e ser mantido o distanciamento físico; 

8. Dentro da sala de aula não poderá ocorrer troca de lugares, tendo cada aluno um lugar 

fixo; 

9. Os alunos utilizam uma sala diferente apenas quando existir desdobramento nas 

disciplinas de Ciências Naturais/ Físico-Química, no 3º ciclo e em Biologia e 

Geologia/Física e Química A, no Ensino Secundário, assim como na componente técnica 

dos Cursos Profissionais; 

10. As aulas de Educação Tecnológica, Educação Visual e Educação Musical decorrerão na 

sala da turma, não sendo possível a utilização das salas específicas das disciplinas. Cada 

aluno tem de ser responsável por trazer o seu material em cada aula, não estando 

disponíveis armários nas salas para guardar os materiais; 

11. Não existe partilha de materiais e ou instrumentos de trabalho entre alunos, nem 

empréstimo por parte da escola; 

12. Alargamento dos espaços dos refeitórios para evitar a concentração dos Alunos 

durante o almoço; 



 

Plano de Gestão de Regimes Letivos – 2020/2021 

Página 11 de 26 

 

13. Não haverá bar nem espaços comuns de convivência durante os intervalos (os alunos 

não terão acesso aos polivalentes). Os alunos deverão trazer o seu lanche e a sua garrafa 

de água, que não poderão ser partilhados; 

14. Cuidados redobrados na prática da Educação Física e Desporto Escolar, seguindo as 

orientações da DGS; 

15. O acesso às bibliotecas é condicionado e sujeito a regras específicas que deverão ser 

consultadas; 

16. Privilegiar a via digital para todos os procedimentos administrativos;  

17. Sempre que possível, evitar o recurso ao uso de fotocópias de forma a evitar a 

manipulação de materiais por outrem; 

18. Devem suspender-se eventos e reuniões com um número alargado de pessoas; 

19. Privilegiar a via digital ou telefónica no contacto com os encarregados de educação. 

Nos casos em que seja necessário reunir presencialmente, estas reuniões deverão ser, 

preferencialmente, individuais ou em pequenos grupos, mantendo as medidas de higiene 

e distanciamento; 

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

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

ensino, de acordo com o previsto no plano de contingência; 

21. Sempre que possível, e que tal não comprometa a segurança das crianças e dos 

alunos, devem manter-se as janelas e portas abertas, de modo a permitir uma melhor 

circulação do ar, não sendo necessário a utilização de chaves;  

22. Deve evitar-se toques desnecessários em superfícies, nomeadamente nas maçanetas, 

corrimões, interruptores, gradeamentos; 
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23. Na Escola Sede do Agrupamento e nas Escolas Básicas Luciano Cordeiro e Torre de 

Dona Chama, nas turmas de 2º ciclo, 3º ciclo e secundário, em caso de ausência do 

professor, os alunos devem dirigir-se para a sua zona exterior e cumprir com rigor todas 

as normas, evitando o contato com alunos de outras turmas. Quando as condições 

climatéricas não forem favoráveis os alunos poderão permanecer na sala, sempre que 

exista um funcionário disponível para a supervisão, onde deverão, preferencialmente, 

realizar trabalho autónomo; 

24. Nas escolas do 1º ciclo, em caso de ausência do Professor titular da turma, este será 

substituído pelo professor de apoio educativo que faz coadjuvação na turma; 

25. No pré-escolar, em caso de ausência da Educadora do grupo/ turma, esta será 

assegurada pela Educadora que faz apoio ao grupo/turma e pela assistente operacional 

da sala; 

26. As Escolas disponibilizam informação facilmente acessível a toda a comunidade 

escolar, nomeadamente através da afixação de cartazes sobre a correta higienização das 

mãos, etiqueta respiratória, colocação da máscara e Código de Conduta; 

27. Existência de uma sala de isolamento, em cada unidade orgânica do Agrupamento, 

devidamente apetrechada e seguindo as normas da DGS para onde irão todos os casos 

suspeitos; 

28. Relativamente à utilização dos transportes escolares os alunos devem cumprir as 

normas da DGS, nomeadamente uso obrigatório de máscara e higienização das mãos.  

Os autocarros escolares serão dotados de vigilantes contratados pela Câmara Municipal 

de Mirandela, que em articulação com os operadores garantirão cumprimento das regras; 

Recomenda-se vivamente aos alunos que usem a máscara no trajeto, que mantenham o 

distanciamento e que não levem a mão à cara ou aos olhos; 
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29.  Alteração dos horários letivos 

O Agrupamento ajustou os horários de funcionamento das diferentes unidades orgânicas 

de forma a conciliar o desenvolvimento das atividades letivas com as orientações das 

autoridades de saúde e tendo como princípio a permanência do menor número de 

pessoas em simultâneo nas Escolas. 

 Pré-escolar – das 08:45 às 12:15 e das 14:00 às 15:30, havendo as Atividades de 

Animação e Apoio à Família (AAAF). 

Atividades Curriculares 

Manhã Almoço Tarde 

08:45 – 10:45 

12:15 – 14:00 14:00 – 15:30 Intervalo 
10:45 – 11:15 

11.15 – 12.15 

Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) 

08:00 – 08:45 12:15 – 14:00 
15:30 – 17:30 (Meio 

Rural) 
15:30 – 19:00 (Cidade) 

 

 

 1.º ciclo:  

(Escolas Básicas de Pereira e Torre de Dona Chama)  

 
Atividades Curriculares 

Atividades de 
Enriquecimento 
Curricular (AEC) 

Componente 
de Apoio à 

Família (CAF) 

Manhã Almoço Tarde 

8:45 – 10:45 

12:15 – 
14:00 

14:00 – 15:30 16:00 – 17:00 17:00 – 17:10 

Intervalo 
10:45 – 11: 15 Intervalo 

15:30 – 16: 00  

Intervalo 

17:10 – 17:30 

 
11:15– 12:15 
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(Escolas Básicas do Convento, Fomento e Luciano Cordeiro) 

 

1º. e 2º. anos 

 

 
Atividades Curriculares 

Atividades de 
Enriquecimento 
Curricular (AEC) 

Componente 
de Apoio à 

Família (CAF) 

Manhã Almoço Tarde 

09:00 – 12:30  

12:30 – 14:00 

14:00 – 15:30 

16:00 – 17:00 17:00 – 17:10 
Intervalo  

11:00 – 11:30 

Intervalo  
15:30 – 16:00 

11:30 – 12:30  

 

 

3º. e 4º. anos 

 
Atividades Curriculares 

Atividades de 
Enriquecimento 
Curricular (AEC) 

Componente 
de Apoio à 

Família (CAF) 

Manhã Almoço Tarde 

08:30 – 12:00  

12:00 – 13:45 
 

13:45 – 15:15 
 

15:45 – 16:45 
 

 
16:45 – 17:10 

 

Intervalo  
10:30 – 11:00 

Intervalo  
15:15 – 15:45 

 11:00 – 12:00 
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 2º. e 3º. Ciclos do ensino Básico e Ensino Secundário – das 8:30 às 13:10 e das 

13:40 às 17:20 horas, salientando-se que: 

i. A hora de entrada e saída do recinto escolar é diferente para as turmas 

conforme o bloco que ocupam, o número de alunos que utilizam o 

transporte escolar e o número total de aulas semanais de cada 

currículo. 

ii. Há turmas com entrada às 8:30 h e outras às 9:25 h, assim como a 

saída para a hora de almoço será às 12:15 ou às 13:10 h de modo a que 

a hora de almoço não seja igual para todos; 

iii. Há Intervalos de 5 minutos entre cada aula de 50 minutos existindo um 

intervalo de 15 minutos no período da manhã (10:15 – 10:30) e um de 

10 minutos no período da tarde (15:25 – 15:35); Os intervalos de 5 

minutos deverão servir para arejar as salas e proceder à troca de 

docentes, quando tal se verificar. O objetivo é evitar que as turmas se 

cruzem, reduzindo contactos entre alunos e facilitando a identificação 

de potenciais contágios caso surja um infetado. 

 

Todas as medidas que estão a ser implementadas, nomeadamente a higienização 

constante dos espaços e equipamentos e cuidados de cada um, contribuirão 

decisivamente para um clima de confiança e segurança nas diferentes escolas, não 

perdendo de vista a importância das aprendizagens e do desenvolvimento das crianças, 

bem como a garantia do seu bem-estar e o direito de brincar. 

Atividades curriculares 

Manhã Almoço Tarde 

8.30 – 13:10 

13:10 – 13:40 
(O tempo mínimo de 
almoço, em qualquer 

turma, é de 1 h e 15 min)  

13:40 – 17:20 

Intervalos Intervalos 

9:20 – 9:25 

10:15 – 10:30 

11:20 – 11:25 

12:15 – 12:20 

14:20– 14:25 

15:25 – 15:35 

16:25 – 16:30 
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B) REGIME DE ENSINO MISTO 

 

Caso a evolução da situação pandémica o justifique, poderá ser solicitada à Direção Geral 

dos Estabelecimentos Escolares, que decide após ser ouvida a autoridade de saúde 

competente, a passagem do regime de ensino presencial para o regime de ensino misto, 

preferencialmente, para os alunos a frequentar o 3.º ciclo do ensino básico e Secundário, 

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

agravamento da situação epidemiológica da doença COVID-19.  

O regime de ensino Misto visa garantir a redução de elementos presentes em simultâneo 

na Escola e constitui uma modalidade em que o processo de ensino e aprendizagem 

combina atividades presenciais com sessões síncronas e com trabalho autónomo (sessões 

assíncronas). 

Neste regime é possível uma redução significativa de elementos discentes e docentes no 

espaço escolar, permitindo garantir melhores condições de funcionamento, no respeito 

pelas regras de segurança preconizadas nas orientações da DGS.  

Nesta circunstância deverá ser exigível um elevado distanciamento entre alunos que não 

permitirá a continuação de aulas com a totalidade dos alunos da turma.  

Assim e dependendo das situações que vão surgindo, será adotado o seguinte modo de 

organização: 

 

1) Aluno ou grupo de alunos com obrigatoriedade de confinamento 

Após entrega de declaração de obrigatoriedade de confinamento ao Diretor de Turma, o 

aluno frequentará as aulas remotamente, a partir de casa, através da Plataforma Google 

MEET; 

 

O Diretor de Turma informa cada Docente do Conselho de Turma e este, por sua vez, 

disponibiliza os materiais necessários na plataforma e no início da aula faz a ligação com o 

aluno ou grupo de alunos, respeitando o RGPD. Caso não seja possível esta ligação deverá 

encontrar outras formas de comunicação com os alunos confinados.  
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2) Turma com obrigatoriedade de confinamento 

Sempre que seja decretada obrigatoriedade de confinamento a uma turma pela Direção 

Geral de Saúde, os alunos dessa turma passam a ter aulas não presenciais através da 

plataforma Google MEET, (respeitando o RGPD), durante o período que durar o 

confinamento (Caso não seja possível esta ligação deverá encontrar outras formas de 

comunicação com os alunos). 

Na restante carga horária, são lecionadas aulas assíncronas, com trabalho autónomo dos 

alunos, previamente marcado pelo professor. Durante estas aulas, os professores 

permanecem na sala de aula da turma com disponibilidade para apoiar os alunos no 

trabalho autónomo, na plataforma Google MEET, através das diversas funcionalidades da 

mesma. 

 

3) Professor com obrigatoriedade de confinamento 

 

O professor informa a Direção da situação e envia a declaração de obrigatoriedade de 

confinamento. 

O professor informa os Diretores de Turma das turmas onde leciona. 

Os alunos são avisados pelo Diretor de Turma e o Professor passa a dar as aulas 

remotamente a partir de casa, se o seu estado de saúde o permitir. 

Na totalidade da carga horária semanal da disciplina, a turma dirige-se à sala na hora da 

aula e será acompanhada por um docente coadjuvante que fará a ligação do projetor, 

nas salas em que existam e à plataforma Google MEET, a partir do computador da sala 

de aula (respeitando o RGPD). 

O docente confinado dá a aula remotamente, a partir do local de confinamento ( Caso 

não seja possível esta ligação deverá encontrar outras formas de comunicação com os 

alunos). 

O professor coadjuvante faz o registo de observação da aula e entrega-o ao diretor de 

turma. 

O Diretor de Turma deve coordenar e articular todas as atividades letivas e formativas 

realizadas. 
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4) Agravamento da epidemia na comunidade 

 

Caso a DGEstE e a DGS o ordenem, devido ao aumento significativo de casos na 

comunidade em geral, (nestas circunstâncias) deverá ser exigível um elevado 

distanciamento entre alunos que não permitirá a continuação de aulas com a totalidade 

dos alunos da turma. Assim o 3.º ciclo e secundário poderão passar para o regime misto 

na seguinte modalidade: 

 

4.1. Desdobrar-se-ão as turmas de modo a que semanalmente apenas esteja presente 

metade da turma, mantendo-se a outra metade em trabalho autónomo orientado;  

4.2. Os alunos que estejam em regime presencial obrigam-se ao cumprimento integral do 

horário letivo da turma; 

4.3 Neste regime os alunos que permaneçam em ensino não presencial, estão obrigados a 

cumprir o dever de assiduidade na realização das atividades propostas para trabalho 

autónomo, nos termos e prazos acordados com o respetivo docente. A não realização 

destas tarefas, implica que seja marcada uma falta de assiduidade; 

O registo da assiduidade, tal como o registo das atividades realizadas, é efetuado através  

do preenchimento da grelha em anexo.  

4.4. A escola, através dos Diretores de Turma/Professores Titulares de Turma, identifica os 

alunos que deverão realizar as atividades presencialmente na própria escola:  

a. beneficiários de ASE, para os quais a escola considere ineficaz a aplicação dos 

regimes misto e não presencial; 

b. os em risco ou perigo, sinalizados pela CPCJ;  

c. os abrangidos pelas medidas seletivas e adicionais, de acordo com Plano de 

Trabalho a estabelecer pela EMAEI. 

4.5. Devem também ser assegurados presencialmente os apoios prestados no Centro de 

Apoio à Aprendizagem, na valência de unidade especializada, bem como os apoios 

prestados por técnicos, relativamente aos alunos para os quais foram mobilizadas  

medidas adicionais. 

4.6. No âmbito dos 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. 
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4.7. A plataforma a utilizar para as sessões síncronas é a Google MEET, mantendo a 

interação entre professor e alunos à distância. 

4.8. Na disciplina de Educação Física, as turmas serão divididas em dois turnos, que 

realizarão atividade física semana sim semana não, sem prejuízo de outra forma 

organizativa a ser proposta pelo departamento disciplinar. 

 

C)  REGIME DE ENSINO À DISTÂNCIA 

 

Tal como referido relativamente ao Regime de Ensino Misto, poderá também ser 

solicitada à Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares a passagem para o Regime de 

Ensino À Distância, caso a evolução da situação pandémica o justifique, cuja decisão 

dependerá sempre da auscultação da autoridade de saúde competente.  

A passagem para este regime de ensino será igualmente preferencial para os 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. 

 

Nas situações de suspensão total das atividades letivas e formativas presenciais na escola, 

por ordem da DGS, as aprendizagens são desenvolvidas em regime não presencial, através 

de sessões síncronas e assíncronas, com recurso à Plataforma Google MEET. 

 

Horários  

As atividades letivas para cada turma/ano letivo decorrerão de acordo com os horários 

definidos em função das seguintes orientações aprovadas em Conselho Pedagógico (Plano 

de Ensino à Distância):  

 Definição da carga horária semanal de cada disciplina da matriz curricular do ano de 

escolaridade, contemplando tempos para sessões síncronas e assíncronas (trabalho 

autónomo);  

- Cada Diretor de Turma já tem em sua posse o horário da turma onde estão registadas as 

aulas síncronas e assíncronas para cada disciplina. 
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Assiduidade 

No regime de ensino à distância 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, tal como definido para o regime de ensino 

misto. Nos casos em que, por motivos devidamente justificados, o aluno se encontre 

impossibilitado de participar nas sessões síncronas, a Escola (Professores da Disciplina) 

deve disponibilizar o conteúdo das mesmas. 

 

Recursos Educativos  

Para possibilitar no E@D uma harmonização dos métodos de ensino e aprendizagem, que 

promova ao máximo a equidade no acesso aos recursos por um lado e por outro evite a 

dispersão dos alunos, foram definidos os recursos a privilegiar.  

Quanto às ferramentas digitais a privilegiar para o ensino a distância, devem ser aquelas 

que conferem maior segurança, nomeadamente:  

 GOOGLE CLASSROOM para a organização das turmas online;  

 GOOGLE MEET para as aulas remotas síncronas e para reuniões;  

 GOOGLE DRIVE para acesso aos Planos semanais de trabalho;  

 Outras ferramentas do Google;  

 EMAIL Institucional. 

 

Estratégias de comunicação 

O correio eletrónico é a ferramenta de comunicação a privilegiar para contactar os alunos 

e os Pais/Encarregados de Educação. Contudo, o telefone poderá também ser uma forma 

de contacto a usar, nomeadamente no Pré-escolar e no 1º Ciclo. 

O ensino tem necessidade de ser ajustado ao seu público alvo, quer em função da sua 

idade e autonomia, quer em função das suas características pessoais e do acesso aos 

equipamentos. Importa garantir que cada aluno, com as suas reais condições, teve a 

oportunidade de adquirir as aprendizagens previstas e desenvolver as suas competências 

ao seu melhor nível. 

 

Miguel
Realce

Miguel
Realce
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Considerações finais 

Todos os Educadores, Professores Titulares de Turma ou Diretores de Turma que tenham 

conhecimento de alguma dificuldade dos alunos no acesso e participação no E@D, por 

falta de equipamento ou outra que obstaculize a sua aprendizagem ou o seu bem-estar, 

devem de imediato reportá-la à Direção, para que se possam tomar as devidas diligências.  

A Direção, em articulação com os seus parceiros institucionais e a comunidade educativa, 

tudo farão para solucionar problemas que possam surgir.  

Todos os Docentes que não disponham de soluções tecnológicas podem recorrer aos 

equipamentos disponíveis na Escola Sede. 

 

4. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO  

A implementação e gestão de um plano de transição e alternância entre diferentes 

regimes de ensino, que poderão ocorrer em qualquer momento do ano letivo implicam, 

necessariamente, a definição de estratégias de monitorização e autorregulação, por 

forma a garantir a correção de falhas e o encontrar de soluções para os problemas que 

surjam no decorrer do cumprimento dos diferentes regimes, tendo sempre como 

finalidade primordial o sucesso educativo e o bem-estar dos Alunos. 

Em termos operacionais, a monitorização assentará na recolha de dados efetuada através 

dos diversos planos de trabalho e/ou questionários de satisfação, assim como dos 

balanços efetuados em sede de Conselho de Ano, Conselho de Turma, Grupo Disciplinar e 

Departamento.  

O processo de monitorização permitirá monitorizar a assiduidade dos alunos e o 

cumprimento das tarefas/atividades, bem como qualquer dificuldade detetada, por parte 

do Diretor de turma/Professor titular/Educador e Direção. 

 

Aprovado em Conselho Pedagógico na reunião de 16 de dezembro de 2020. 
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PLANO DE ENSINO NÃO PRESENCIAL (ENSINO À DISTÂNCIA – E@D) 

 

Mirandela, …….. de  ……………………………………  de 2020 

 

O Docente: ____________________ 

     

DATA HORÁRIO MEIOS UTILIZADOS SUMÁRIO FALTAS 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

REGISTO DE SUMÁRIOS DISCIPLINA:               TURMA: 
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