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INTRODUÇÃO 

 

Tendo em conta a situação provocada pela pandemia da doença COVID-19 e pensando nos vários 

cenários possíveis da sua evolução ao longo do próximo ano, a Direção-Geral dos Estabelecimentos 

Escolares (DGEstE) emitiu um conjunto de orientações e medidas excecionais para apoiar a retoma 

das atividades letivas e não letivas em condições de segurança, salvaguardando o direito de todos à 

educação, no ano letivo de 2020/2021. 

Assim, segundo orientações da DGEstE, os estabelecimentos de ensino devem garantir que, sem 

prejuízo dos princípios orientadores constantes dos diplomas que regulam o sistema educativo, a 

implementação destas medidas tem em conta os seguintes princípios: 

a) O reforço dos mecanismos de promoção da igualdade e equidade, concebendo respostas escolares 

específicas que mitiguem as desigualdades, com vista a que todos os alunos alcancem as competências 

previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; 

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. 

Este ano letivo o nosso agrupamento deve organizar-se  tendo como base as seguintes definições: 

a) «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; 

b) «Regime misto», aquele em que o processo de ensino e aprendizagem combina atividades 

presenciais com sessões síncronas e com trabalho autónomo; 
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c) «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; 

d) «Trabalho autónomo», aquele que é definido pelo docente e realizado pelo aluno sem a presença 

ou intervenção daquele; 

e) «Sessão 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; 

f) «Sessão 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. 

 O regime presencial é o regime regra e os regimes misto e não presencial são considerados como 

exceção. Neste documento, apresentamos a forma como o nosso agrupamento se vai organizar este 

ano letivo. 
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1. REGIME DE ENSINO PRESENCIAL 

Todas as atividades letivas e formativas, incluindo os apoios no âmbito da educação inclusiva, devem 

ser desenvolvidas nos termos da legislação em vigor, podendo, caso seja necessário, ser 

implementadas regras específicas com vista ao cumprimento das orientações das autoridades de 

saúde. 

2. REGIME DE ENSINO MISTO 

Há lugar à adoção do regime misto quando se verifique, devido à situação epidemiológica causada 

pela doença COVID-19, a impossibilidade de as escolas manterem os alunos em regime presencial e 

não seja possível ou suficiente a adoção das medidas relativas ao horário de funcionamento, à 

reorganização dos horários escolares e à gestão dos espaços escolares. 

No regime misto, procura-se dar resposta a todos os alunos que estiverem a beneficiar do ensino 

presencial e não presencial. 

Este regime realiza-se a partir da sala de aula, sempre que possível sincronamente, privilegiando a 

interação direta entre os alunos e o professor. 

O processo de ensino e aprendizagem deve desenvolver-se através da combinação entre atividades 

presenciais, sessões síncronas e trabalho autónomo. 

O aluno cumpre o horário semanal definido no início do ano letivo, realizando as tarefas definidas por 

cada professor. 

O não cumprimento do horário implica a marcação de falta. 

 Às faltas injustificadas aplica-se o previsto no Estatuto do Aluno. 

2.1. Regras nas aulas em videoconferência 

- Usar roupa adequada. 

- Cumprir o dever de pontualidade. 

- Manter a câmara e o microfone sempre ligados. 

- Organizar o material necessário à aula antes do seu início. 

- Não comer durante as aulas. 
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- Evitar distrações (desligar as notificações das redes sociais e evitar a presença de terceiros). 

- Respeitar as normas de comunicação. 

3. REGIME DE ENSINO NÃO PRESENCIAL 

3.1. Definição das estratégias de gestão e liderança 

As estratégias de gestão e liderança vão sendo apresentadas ao longo do documento. No entanto, 

mantêm-se as competências atribuídas pela Diretora, no início do ano letivo, aos Coordenadores das 

várias estruturas existentes e previstas no Regulamento Interno do Agrupamento. 

 3.2. Estratégia e circuito de comunicação 

Enquanto durar a situação de pandemia e se mantiverem as escolas fechadas, o circuito de 

comunicação entre os diferentes intervenientes no processo de aprendizagem deve ser digital. 

Quando comprovada a impossibilidade deverá o encarregado de educação encontrar estratégias de 

recolha dos materiais, evitando sempre que possível o contacto físico entre emissários e destinatários. 

A estratégia de comunicação deverá abranger a interação aluno-aluno; aluno-professor, alunos-

diretor de turma; professor-diretor de turma; encarregado de educação-diretor de turma. 

Podem ser realizados momentos de comunicação síncrona e momentos de comunicação assíncrona 

através dos meios que melhor se ajustem a cada grupo de trabalho, designadamente o grupo turma. 

Para isso têm de ser utilizados os meios de comunicação que impliquem o email institucional. 

Quando se utilizarem canais de comunicação que exijam o registo/criação de perfil/email pessoal dos 

alunos, ou imagem, terá que ser solicitada a devida autorização aos encarregados de educação, por 

parte do Professor Titular/Diretor de Turma, utilizando para esse efeito o email ou formulários online. 

Esta autorização deve ser solicitada no início do ano letivo. 

 3.3. Modelo de acompanhamento e reforço das aprendizagens 

Deverá ser privilegiado o acompanhamento e o reforço das aprendizagens dos alunos. Serão 

mobilizados novos conteúdos para o desenvolvimento de competências/capacidades, dando 

cumprimento às planificações previstas, em todos os níveis de ensino. 
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 3.4. Plano de monitorização e avaliação do trabalho desenvolvido pelos alunos 

A monitorização será feita por cada docente que registará a participação de cada aluno em relação às 

propostas de trabalho apresentadas. As docentes de Educação Inclusiva participarão neste processo, 

junto sobretudo dos alunos com medidas Seletivas e Adicionais, monitorizando e sensibilizando os 

encarregados de educação para a importância da realização/supervisão dos referidos trabalhos 

emanados pelos professores. 

Serão aplicados os critérios de avaliação em vigor para cada disciplina. 

 3.5. Mobilizar parceiros disponíveis para colaborar. 

A operacionalização destas parcerias deverá privilegiar a disponibilização de tarefas/atividades e o 

apetrechamento de todos os lares com o equipamento necessário à comunicação à distância. As 

parcerias poderão ser constituídas ao longo do processo. 

 3.6. Papel das lideranças intermédias, definição e concretização das orientações pedagógicas. 

O educador/professor titular de turma/diretor de turma deve garantir o contacto com os 

pais/encarregados de educação, devendo estes, ser informados e responsabilizados por todas as 

tarefas solicitadas aos seus educandos. 

A distribuição e organização do trabalho de cada disciplina, é da responsabilidade do respetivo 

professor. 

Cada professor coloca na plataforma as atividades e define a organização do trabalho. 

 3.7. Equipa de apoio para dar resposta/organizar questões emergentes (situações de emergência 

não previstas). 

No sentido de agilizar o processo de decisão e a concretização das ações previstas, constitui-se uma 

equipa com os elementos da Direção e do Conselho Pedagógico. 

 Endereços para contacto: 

- Questões tecnológicas: pte@aejs 

- Outras questões: direcao@aejs.pt 
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 3.8. Circuito de comunicação. 

Os contactos entre os diferentes intervenientes no processo educativo devem ser efetuados 

preferencialmente da seguinte forma: 

- Educador/professor titular de turma/diretor de turma comunica com o encarregado de educação 

através de email institucional. 

- Diretor de turma/professor/diretor de turma através da via mais expedita. 

- Professor/aluno/professor através de email institucional e/ou as plataformas educativas: G Suite 

(CLASSROOM) para Educação Pré-Escolar, 1º, 2º e 3º ciclo, Microsoft Office 365 (TEAMS) para o Ensino 

Profissional e as disponibilizadas pelas Editoras e o Moodle poderão ser usadas como um 

complemento. 

- Todas as estruturas de Gestão e Coordenação através de email e/ou as plataformas educativas: G 

Suite (CLASSROOM), Microsoft Office 365 (TEAMS). 

Para cada turma apenas deverá ser implementada uma única plataforma de comunicação, sendo que, 

para a criação desta o Educador/Professor Titular /Diretor de Turma solicita o apoio do PTE. 

 3.9. Horário a cumprir pelos alunos 

O aluno cumpre o horário semanal definido no início do ano letivo, realizando as tarefas definidas por 

cada professor. 

O não cumprimento do horário implica a marcação de falta. 

 Às faltas injustificadas aplica-se o previsto no Estatuto do Aluno. 

3.10. Regras nas aulas em videoconferência 

- Usar roupa adequada. 

- Cumprir o dever de pontualidade. 

- Manter a câmara e o microfone sempre ligados. 

- Organizar o material necessário à aula antes do seu início. 

- Não comer durante as aulas. 
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- Evitar distrações (desligar as notificações das redes sociais e evitar a presença de terceiros). 

- Respeitar as normas de comunicação. 

3.11. Incumprimento das regras 

No caso do incumprimento das regras definidas, o aluno será removido da aula e aplicar-se-á o 

estatuído no Estatuto do Aluno e no Regulamento Interno do Agrupamento. 

3.12. Desenvolvimento de apoios educativos e ações TEIP. 

Todos os docentes e técnicos envolvidos nos diversos apoios educativos, Educação Inclusiva e ações 

TEIP devem colaborar com os seus pares (docentes) no sentido de dar continuidade ao trabalho com 

os alunos. 

Fica ao critério de cada coordenador de ação a forma como deve ser feito. 

 3.13. Responsabilidade pela monitorização e avaliação deste Plano 

O Conselho Pedagógico será o responsável pela monitorização e avaliação deste plano. 

Os procedimentos serão avaliados regularmente e serão feitos os ajustes necessários. 

 

 Aprovado em reunião de Conselho Pedagógico realizada dia 29 de janeiro de 2021 

  

  

 


