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INTRODUÇÃO  

 

Na atual situação de incerteza, relacionada com a pandemia da doença COVID-19, foram emitidas 

diversas orientações para a organização do presente ano letivo 2020/2021 as quais pretendem 

estabelecer medidas excecionais de organização e funcionamento das escolas, prevendo-se, 

nomeadamente, vários cenários de ensino: Regime Presencial, Misto ou Não Presencial.  

O Agrupamento de Escolas de Barrancos (AEB) elaborou o presente documento tendo como base as 

“Orientações - Ano letivo 2020/2021” da Direção Geral de Estabelecimentos Escolares (DGEstE), da 

Direção Geral de Educação (DGE) e da Direção Geral de Saúde (DGS); as “Orientações para a 

organização do ano letivo 2020/2021” da DGEstE, que preveem a elaboração de "um plano que preveja 

o protocolo e os mecanismos de ação necessários à implementação de cada um dos regimes 

(presencial, misto ou não presencial) e eventual necessidade de transição entre os mesmos, durante 

o ano letivo"; a Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, de 20 de julho; bem como um 

conjunto alargado de informações que foram sendo emanadas pelo Ministério da Educação e pela 

DGS.  
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I. DEFINIÇÕES 

 

Segundo as “Orientações para a organização do ano letivo 2020/2021” da DGEstE, considera-se: 

• «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;  

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

presenciais com sessões síncronas e com trabalho autónomo;  

• «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;  

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

presença ou intervenção daquele;  

• «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;  

• «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.  

 

 

II.   PROCEDIMENTOS E MEDIDAS A ADOTAR 

 

O Plano agora elaborado assenta no princípio da flexibilidade e adaptabilidade à evolução da pandemia 

COVID-19. Como tal, têm que estar previstas alterações ao cenário desejável de regime de ensino 

presencial: regime misto e regime não presencial. 
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As medidas apresentadas combinam os critérios de caráter pedagógico com a prevenção do contágio 

da COVID-19 e são aplicadas visando a proteção da saúde e da vida de toda a comunidade escolar.  

 

 

1. REGIME PRESENCIAL  

 

Neste tipo de ensino é aplicável o constante no Decreto-lei nº 51/2012 e no Regulamento Interno, no 

que respeita à assiduidade e aos restantes deveres dos alunos. Devendo para tal as faltas serem 

devidamente registadas no livro de ponto e no programa de alunos. 

▪ MEDIDAS A ADOTAR: 

a) Acesso diferenciado para os alunos - entradas diferentes, consoante as salas de aulas que cada 

turma utiliza. 

Objetivos:  

− Diminuir a concentração de alunos na entrada e saída da escola; 

− Permitir o distanciamento social; 

− Evitar aglomerações nos espaços comuns; 

− Diminuir a concentração de alunos nas áreas letivas; 

− Facilitar procedimentos de higienização. 

b) Entradas, saídas e intervalos desencontrados entre turmas do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos. 

Entradas: 

1.º Ciclo:   período da manhã – 9 horas; 

    período da tarde – 14 horas. 

2.º e 3.º Ciclos:  período da manhã – 8h 30min.;    

              período da tarde – 14h 15min. 

Saídas: 

1.º Ciclo:   período da manhã – 12h 30min.; 

    período da tarde – 15h 30min. (ou 16h 40min. para as crianças inscritas nas AEC) 

2.º e 3.º Ciclos:  período da manhã – 12h 45min.;    

              período da tarde – varia consoante o horário das turmas. 
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Intervalos:  

1.º Ciclo:   período da manhã – 10h 30min. às 11h; 

    período da tarde – 15h 30min. às 15h 40min. 

2.º e 3.º Ciclos:  período da manhã – 10h às 10h 20min.;   11h 50min. às 12h 

              período da tarde – 15h 45min. às 15h 55min. 

Objetivos:  

− Diminuir a concentração de alunos na entrada e saída da escola; 

− Permitir o distanciamento social; 

− Evitar aglomerações nos espaços comuns. 

c) Atribuição de salas de aulas exclusivas a cada turma do 2.º e 3.º ciclos (na Educação Pré-escolar 

e 1.º Ciclo esta medida já é assegurada), com exceção de salas específicas: 

• Sala 3 – Sala de Informática; 

• Sala 9 – Sala com o Laboratório de Ciências; 

• Sala 14 – sala de EVT e de Educação Musical; 

• Pavilhão. 

Objetivos:  

− Permitir o distanciamento social; 

− Prevenir contágios; 

− Facilitar procedimentos de higienização. 

d) Distanciamento social dentro das salas de aula de todos os níveis de ensino, nos termos das 

orientações da DGEstE/DGS, ou seja, 1 metro no mínimo. 

Objetivos:  

− Permitir o distanciamento social; 

− Prevenir contágios; 

− Facilitar procedimentos de higienização. 

e) Utilização da sala de aula com a porta e/ou janelas abertas para permitir o arejamento (em 

todos os níveis de ensino), sempre que as condições atmosféricas o permitam. 
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Objetivos:  

− Ventilar naturalmente os espaços; 

− Prevenir contágios. 

f) Os intervalos entre atividades letivas de todos os níveis de ensino devem decorrer apenas em 

espaços específicos e condicionados. 

Objetivos:  

− Prevenir contágios; 

− Permitir o distanciamento social; 

− Evitar aglomerações nos espaços comuns. 

g) Condicionamento parcial no acesso a serviços escolares (bufete, reprografia, papelaria, 

secretaria e biblioteca). 

Objetivos:  

− Prevenir contágios; 

− Facilitar o distanciamento social; 

− Otimizar a gestão dos recursos humanos. 

h) Percursos internos específicos de circulação, condicionados e orientados. 

Objetivos:  

− Permitir o distanciamento social; 

− Evitar aglomerações nos espaços comuns; 

− Facilitar procedimentos de higienização. 

i) Controlo sanitário à entrada das escolas (verificação do uso de máscaras* e higienização das 

mãos)  * apenas para o 2.º e 3.º ciclos 

Objetivos:  

− Prevenir contágios; 

− Promover atos de higiene; 

− Ativar Plano de Contingência, se necessário. 

j) Alterações do horário de funcionamento do refeitório, almoço no Jardim de Infância para os 

alunos da Educação Pré-escolar e Takeaway para os alunos do 3º ciclo. 
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Objetivos:  

− Evitar/reduzir a utilização da cantina no local, favorecendo a utilização no local apenas 

aos alunos do 1.º e 2.º ciclos, com consumo domiciliário para os alunos do 3.º ciclo; 

− Redução do número de alunos no espaço escolar na hora de almoço; 

− Prevenir contágios. 

k) Permanência no espaço escolar entre as 12h 45min. e as 14h apenas para os alunos que 

almoçam na escola. 

Objetivos:  

− Reduzir a presença de alunos em simultâneo no espaço escolar; 

− Diminuir a concentração de alunos na entrada e saída da escola; 

− Permitir o distanciamento social; 

− Evitar aglomerações nos espaços comuns. 

l) Utilização de recursos adstritos ao Centro de Apoio à Aprendizagem (sala 13) para acolhimento 

aos alunos do 1.º e 2.º Ciclos que almoçam na escola, entre as 13 horas e as 14 horas. 

Objetivos:  

− Prevenir contágios; 

− Evitar contactos supérfluos entre alunos; 

− Evitar aglomerações nos espaços comuns. 

m) Redução do número de utentes do Bufete, limitando-se a um máximo de 12 utilizadores em 

simultâneo; disponibilizar a zona de recreio coberto para o consumo de géneros alimentares 

adquiridos no Bufete ou trazidos de casa pelos alunos. 

Objetivos:  

− Permitir o distanciamento social; 

− Evitar aglomerações nos espaços comuns. 

n) Promoção de hábitos de higienização dos espaços/materiais/equipamentos, antes e depois da 

sua utilização, junto de todos os que utilizam os edifícios escolares. 

Objetivos:  

− Facilitar procedimentos de higienização; 

− Promover a corresponsabilização no combate à Pandemia; 
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− Incutir princípios de cidadania. 

 

2. REGIME MISTO  

 

A proposta de implementação deste modelo será condicionada pela evolução da pandemia e/ou pela 

avaliação da implementação do regime/modelo presencial. 

Esta opção, a ser aprovada superiormente, nos termos da supracitada Resolução do Conselho de 

Ministros, após apreciação em Conselho Pedagógico e em Conselho Geral, poderá ter uma das 

configurações que se apresentam a seguir: 

2.1. Modelo inspirado no Plano de Retoma das Aulas Presenciais, com a coexistência, para cada 

disciplina, de uma componente presencial e uma componente de trabalho à distância e/ou 

autónomo, com pesos a definir caso a caso. Esta medida poderá implicar a alteração dos horários 

dos alunos, turmas e docentes. 

2.2. Outra opção é o desdobramento de turmas, mas tendo em conta a dimensão das turmas do 

nosso Agrupamento, neste modelo tal não se justifica, salvaguardando-se contudo que deverá 

existir um equilíbrio entre as aulas presenciais e as assíncronas, devendo nas disciplinas de 1 

tempo ou 1 bloco semanal alternar as atividades presenciais e as sessões assíncronas 

semanalmente e, no caso das disciplinas que em virtude da carga semanal não permita um justo 

equilíbrio entre as sessões presenciais e assíncronas, reforçar a componente presencial.  

2.3. As sessões presenciais deverão decorrer, preferencialmente, no turno da manhã. Este modelo 

poderá implicar a aquisição de equipamento informático para levar a cabo o processo de ensino-

aprendizagem. 

Neste tipo de ensino é aplicável o constante no Decreto-lei nº 51/2012 e no Regulamento Interno, no 

que respeita à assiduidade e aos restantes deveres dos alunos. Devendo para tal as faltas serem 

devidamente registadas no livro de ponto e no programa de alunos. 
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3. REGIME NÃO PRESENCIAL – E@D  

 

Caso se venha a revelar necessário a implementação deste regime/modelo, obedecerá ao Plano de E@D 

que esteve em vigor no nosso Agrupamento na fase de suspensão das atividades letivas presenciais. 

Ressalva-se a atualização do Plano E@D num aspeto referido na Resolução do Conselho de Ministros 

que enforma o ano letivo 2020/2021, nomeadamente no que diz respeito à percentagem de sessões 

síncronas que, de acordo com esta Resolução, é definido pelo membro do Governo responsável pela 

área da educação, entre outras atualizações que venham a ser ditadas pela evolução da Pandemia e das 

circunstâncias em que o ano letivo se irá desenrolar no AEB. 

A implementação deste tipo de ensino destina-se, preferencialmente, ao 3.º ciclo, salvo situação em 

contrário relacionada com a evolução exponencial da pandemia COVID-19. 

 

III.  DIVULGAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO  

 

O Plano será divulgado pela Escola e explicado a todos os membros da comunidade educativa.  

Este Plano será publicado na página eletrónica do Agrupamento e afixado em vários lugares.  

Será reavaliado e atualizado sempre que necessário, em articulação com as entidades competentes e 

de acordo com novas orientações emanadas. 

 

 

Barrancos, 10 de setembro de 2020 

 


