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Introdução 

Atendendo à situação provocada pela pandemia da doença COVID-19 e aos vários 

cenários possíveis da sua evolução ao longo do próximo ano letivo, há que definir um quadro de 

intervenções que garanta uma progressiva estabilização educativa e social, sem descurar a 

vertente da saúde pública. Neste contexto, emite-se um conjunto de 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. 

O AEJO elaborou um plano que prevê 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. 

Este plano foi elaborado com base nas informações descritas na Resolução do Conselho 

de Ministros nº 53-D/2020 e ajustado à realidade do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos. 
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I - PRINCÍPIOS ORIENTADORES E DEFINIÇÕES 

1. 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. 

2. A planificação deste documento orientador teve por 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; 

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; 
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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, através das plataformas Zoom ou Google Meet. 

 

II- ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS 

O Agrupamento já elaborou planos de contingência para cada estabelecimento de ensino 

onde estão descritos os procedimentos a adotar nos seguintes pontos: 

1. O agrupamento pode, quando necessário e com salvaguarda dos limites legalmente 

estabelecidos, alargar o seu horário de funcionamento de forma a conciliar o 

desenvolvimento das atividades letivas e formativas com as orientações das 

autoridades de saúde; 

2. O agrupamento deve promover uma gestão dos espaços que assegure o 

cumprimento das orientações das autoridades de saúde, designadamente através da 

organização dos seus próprios espaços, sempre que possível, através da atribuição de 

uma única sala ou espaço por turma; 

3. O Agrupamento irá atribuir a todos os alunos uma conta de correio eletrónico institucional 

com o domínio -@alunos.escolasobidos.net- para agilizar a articulação com os 

respetivos professores e concretizar a realização das aulas à distância. Após a criação 

dos endereços de correio eletrónico dos alunos, a informação será enviada para os 

coordenadores dos diretores de turma, que por sua vez remeterão para os diretores de 

turma. Os quais farão chegar a informação aos alunos (via encarregados de educação) e 

aos docentes de cada conselho de turma. 

 

III - ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LETIVAS E FORMATIVAS 

1. Considera-se o regime presencial como regime regra e os regimes misto e não presencial 

como exceção. 

2. Os regimes, misto e não presencial, aplicam-se quando necessário e, preferencialmente, 

aos alunos a frequentar o 3.º ciclo do ensino básico e ao ensino secundário, podendo 

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

da situação epidemiológica da doença COVID-19. 

3. As atividades a realizar no âmbito dos regimes misto e não presencial são efetuadas 

na própria escola para os alunos: 
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a) Beneficiários da Ação Social Escolar identificados (referenciados) pela escola; 

b) Em risco ou perigo sinalizados pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens; 

c) Para os quais a escola considere ineficaz a aplicação dos regimes misto e não presencial. 

Cabe a cada educador(a), titular de turma e diretor(a) de turma, fazer o levantamento 

das crianças/alunos nestas situações. 

4. 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. 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. 

5. A transição entre os regimes previstos é solicitada à Direção-Geral dos Estabelecimentos 

Escolares, que decide após ser ouvida a autoridade de saúde competente. 

6. Para cada regime de ensino e aprendizagem estabelecem-se, em seguida, as regras de 

registo de assiduidade ajustadas às estratégias, recursos e ferramentas utilizadas pela 

escola e por cada aluno. 

7. Princípios transversais relativos às atividades letivas presenciais e não presenciais 

a) As atividades letivas implicam o cumprimento do previsto no Estatuto do Aluno e da 

Ética Escolar, aprovado pela Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, doravante Estatuto 

do Aluno, e no Regulamento Interno da Escola;  

b) Os deveres de assiduidade e de pontualidade mantêm-se, com as necessárias 

adaptações, em todas as atividades letivas dinamizadas pela escola e pelos docentes.  

8. Relativamente ao registo e controlo de assiduidade e de pontualidade: 

8.1 Nas Atividades letivas presenciais:  

a) Mantêm-se os mecanismos e instrumentos de registo e controlo de 

assiduidade e de pontualidade habitualmente adotados pela escola; 

b) Mantêm-se os procedimentos conforme estipulado no Estatuto do Aluno e no 

Regulamento Interno da Escola;  

c) Mantêm-se os efeitos conforme previsto no Estatuto do Aluno;  

8.1.1 São aplicáveis aos alunos que, de acordo com as orientações da autoridade de 

saúde, devam ser considerados doentes de risco e que se encontrem impossibilitados 

de assistir às atividades letivas e formativas presenciais em contexto de grupo ou turma, 

designadamente, as seguintes medidas educativas: 

a) Condições especiais de avaliação e de frequência escolar; 
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b) Apoio educativo individual em contexto escolar ou no domicílio, presencial ou 

à distância, através da utilização de meios informáticos de comunicação. 

8.1.2 Compete aos pais e encarregados de educação, ou aos alunos, quando maiores, 

requerer junto do agrupamento a opção pela mobilização das medidas nos termos 

previstos no número anterior. 

8.1.3 Os pais ou encarregados de educação devem ser ouvidos na determinação das 

medidas a adotar e ter acesso a toda a informação sobre a aprendizagem do seu 

educando. 

8.1.4  O exercício da opção referida no n.º 8.2 depende da apresentação: 

a) Da declaração médica que ateste a condição de saúde do aluno que justifique 

a sua especial proteção; 

b) Da declaração prevista na alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º da Portaria n.º 350-

A/2017, de 14 de novembro, a qual deve ainda incluir a aceitação do plano de 

desenvolvimento das aprendizagens previsto no número seguinte. 

8.1.5 Compete ao agrupamento a determinação das medidas de apoio educativo 

aplicáveis a cada aluno, as quais integram o plano de desenvolvimento das aprendizagens 

do aluno. 

8.1.6 O plano referido no número anterior é elaborado pelo agrupamento e contém uma 

planificação das aprendizagens, a qual tem em consideração as medidas previstas no 

relatório técnico-pedagógico, quando exista, que podem ser objeto de reformulação em 

função do novo contexto. 

8.1.7 No âmbito das ofertas de cursos profissionalizantes, cursos artísticos especializados 

e científico-tecnológicos, a formação prática das componentes de formação tecnológica 

ou técnica artística, bem como da componente de formação em contexto de trabalho, 

estágio ou formação prática em contexto de trabalho, podem, sempre que seja possível, 

ser realizadas através de prática simulada ou outros procedimentos que entenda mais 

adequados para o efeito (Dreamshaper). 

 

8.2 Nas atividades letivas não presenciais síncronas:  

8.2.1 As aulas síncronas são as aulas mais próximas do contexto tradicional, isto é, das 

aulas presenciais. Assim, não obstante a diferença física, revela-se fundamental que as 

regras habituais de sala de aula sejam cumpridas. 

Para que estas aulas sejam eficazes, são estabelecidas as seguintes regras: 



 

Página 7 de 12 
PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DOS DIVERSOS REGIMES DE ENSINO 

a) Os alunos devem comparecer à hora marcada (por regra geral será à hora da aula) 

e não podem ter o telemóvel por perto (a não ser que o mesmo esteja a ser usado 

para aceder à videoconferência ou seja expressamente solicitado pelo docente), nem 

outros elementos distratores (TV, jogos, por exemplo). O uso do telemóvel, para fins 

que não os didáticos, é expressamente proibido; 

b) Para que os sons dos diferentes espaços não interfiram com a aula, os microfones 

podem ser desligados sempre que o Professor o solicite; 

c) É aconselhável que os alunos estejam num espaço silencioso e tenham os 

diferentes materiais necessários e adequados à aula; 

d) O “chat” da plataforma deve ser usado, apenas, para partilhar informações 

relacionadas com a aula ou para colocar dúvidas. No decurso das aulas, os alunos 

não podem usar este espaço para assuntos divergentes dos escolares; 

e) Os alunos devem respeitar pela sua vez para participar e não devem interromper 

os colegas. 

f) Os alunos podem recorrer à funcionalidade “dedo no ar” ou por “chat”, para 

colocar uma dúvida ao docente ou a um colega que esteja a apresentar um trabalho. 

g) Os alunos não podem fazer gravações ou printscreens (captura de ecrã) das aulas 

sem autorização do professor. 

h) Os alunos não podem partilhar o link de acesso à aula/videoconferência com 

pessoas externas à turma. 

i) As idas à casa de banho e as refeições devem acontecer antes ou depois da aula. 

j) Os professores agirão em conformidade com as situações que desrespeitem o bom 

funcionamento da aula. 

k) Para além destas regras, mantêm-se as que contam no Estatuto do Aluno e no 

Regulamento Interno da Escola. 

 

8.2.2 Nas atividades letivas não presenciais realizadas através de sessões síncronas 

(VIDEOCONFERÊNCIA): 

a) Assumem caráter obrigatório para todos os alunos que dispõem de meios de 

suporte eletrónico, mantendo-se os deveres de controlo de assiduidade e de 

pontualidade, designadamente:  

i. Registo na plataforma INOVAR pelo respetivo docente;  

ii. Comunicação ao diretor de turma;  
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iii. Informação pelo diretor de turma ao encarregado de educação;  

iv. Apuramento das razões que motivaram a ausência do aluno;  

v. Justificação da ausência perante o diretor de turma, nos termos do artigo 

16.º do Estatuto do Aluno.  

b) Aos alunos menores, a violação dos limites de faltas previstos no artigo 18.º do 

Estatuto do Aluno dá lugar à aplicação, com as necessárias adaptações, do disposto 

no artigo 20.º do referido Estatuto;  

c) O incumprimento das medidas de recuperação e de integração, previstas no referido 

artigo 20.°, e a sua ineficácia ou impossibilidade de atuação determinam, tratando-

se de aluno menor, a comunicação obrigatória do facto à respetiva comissão de 

proteção de crianças e jovens (CPCJ) nos termos do artigo 21.° do Estatuto do 

Aluno. 

 

Os DT/TT deverão informar os EE que, o Conselho Pedagógico considera 

fundamental a prova da presença dos alunos nas aulas síncronas (videoconferência), 

o que implica que os mesmos estejam visíveis e audíveis, isto é, com a webcam e 

sons ligados. 

A aula síncrona é a mais próxima do presencial possível, pelo que, para além de 

ser uma oportunidade de os alunos poderem falar e estabelecer contacto visual com 

os seus colegas, é também através da câmara que o professor, que conhece bem os 

seus alunos, pode aferir se os alunos estão a acompanhar os conteúdos e as 

explicações. 

 

Caso o EE não autorize o seu educando a ligar a  webcam durante uma aula por 

videoconferência, deverá manifestá-lo por escrito ao DT.  
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8.3 Atividades letivas não presenciais assíncronas: 

 

De acordo com o levantamento de opiniões recolhidas na comunidade escolar sobre a 

implementação do plano E@D, o Agrupamento irá uniformizar a utilização de uma plataforma 

única, neste caso o Google Classroom. 

8.3.1 Deveres e direitos dos alunos nas atividades letivas não presenciais 

a) A participação dos alunos nas atividades não presenciais desenvolve-se no quadro do 

plano de ensino a distância implementado pela escola e implica, com as necessárias 

adaptações, o cumprimento dos deveres e o respeito pelos direitos dos alunos previstos 

no Estatuto do Aluno, bem como no Regulamento Interno da Escola; 

b) Sem prejuízo do disposto na alínea seguinte, os alunos estão obrigados ao cumprimento 

das tarefas estipuladas pelos docentes no âmbito das sessões síncronas e assíncronas; 

c) Sempre que o aluno não possa participar nas sessões síncronas e ou assíncronas, 

designadamente por falta de meios de acesso às aprendizagens, a escola deve assegurar 

outras formas de trabalho, em articulação com o aluno e o respetivo encarregado de 

educação; 

d) É dever do aluno cumprir com todas as tarefas estipuladas pelo professor, nos prazos 

definidos. No ensino básico e secundário, no caso do incumprimento das tarefas, o 

professor regista falta de TPC na Plataforma Inovar alunos e contabiliza-a de acordo com 

os critérios de avaliação estipulados, à exceção do ensino profissional e CEF em que será 

registada falta de presença. 

e) No ensino básico e secundário regular, o acumular de três faltas de TPC (incumprimento 

de entrega/envio das tarefas), a uma mesma disciplina, implica a comunicação ao 

encarregado de educação pelo DT pelo que os professores deverão informar o DT do 

facto. No ensino profissional e CEF, o incumprimento de entrega/envio das tarefas implica 

registo de falta de presença, que deverá ser comunicada ao DT. 

 

8.4 Risco de abandono escolar 

A ausência sistemática do aluno nas sessões síncronas e assíncronas sem nenhuma 

justificação, incorre numa situação de risco de abandono escolar que o professor titular 

de turma ou o diretor de turma deve reportar, de imediato, a situação ao diretor do 

agrupamento, a fim de serem tomadas as diligências adequadas à situação. 
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IV - ATIVIDADES LETIVAS E FORMATIVAS AOS ALUNOS PARA QUEM FORAM 

MOBILIZADAS MEDIDAS SELETIVAS E ADICIONAIS 

 

Regime presencial 

De acordo com plano de trabalho a estabelecer pela Equipa Multidisciplinar de Apoio à 

Educação Inclusiva (EMAEI), em articulação com o diretor de turma, professor titular de turma 

do aluno e elementos da equipa variável onde se encontram os professores de educação 

especial, as atividades letivas e formativas devem ser asseguradas em regime presencial, 

salvaguardando-se as orientações das autoridades de saúde. 

 

Regime misto 

Para os alunos com medidas adicionais será realizado, pela equipa multidisciplinar que o 

acompanha, um desenho cuidado e prévio dos conteúdos a serem ministrados, do planeamento 

das atividades dos alunos, proporcionando uma interação sistematizada e coordenada com o 

encarregado de educação do aluno(a) adequando os processos de ensino às características e 

condições individuais de cada um. 

 Esta aprendizagem integrará momentos síncronos e assíncronos. 

 

Regime não presencial  

O processo de ensino e aprendizagem ocorre em ambiente virtual, através de momentos 

síncronos e/ou assíncronos, em parceria com a equipa multidisciplinar, com o Titular de 

Turma/DT/professor utilizando as plataformas de videoconferência adotadas. 

 

1. Apoio aos alunos no âmbito da educação inclusiva 

 1.1 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. 

 

 1.2 Devem ainda assegurar-se em regime presencial os apoios prestados no âmbito do 

Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância. 

 

1.3 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 
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ferramentas e recursos digitais necessários à operacionalização das adaptações curriculares 

e ao desenvolvimento das competências e aprendizagens identificadas no Relatório Técnico 

Pedagógico. 

 

1.4 Deve realizar-se, sempre que oportuno, trabalho colaborativo na implementação de práticas 

pedagógicas inclusivas com os docentes sempre que solicitado, na definição de estratégias e no 

acompanhamento da diversificação curricular de forma a ajudar a responder à diversidade das 

necessidades dos alunos. 

1.5 Aos alunos com medidas adicionais deve ser proporcionado uma interação sistematizada e 

coordenada com o encarregado de educação do aluno(a) adequando os processos de ensino e 

aprendizagem às características e condições individuais de cada um; mantendo com todos os 

intervenientes no processo educativo, uma comunicação ativa, ética e de transparência. 

1.6 Os docentes de apoio educativo especializado poderão lecionar, sempre que se considere 

oportuno, nos momentos síncronos com o Titular de Turma /DT/professor através das 

plataformas adotadas. 

1.7 O docente de Educação Especial deve proporcionar aos alunos um apoio sistemático e 

regular na realização de atividades, de acordo com o seu perfil de funcionalidade, permitindo o 

seu desenvolvimento social, promovendo a autonomia e responsabilidade, ao longo das sessões 

síncronas, pelo WhatsApp, Google Meet ou Zoom. 

1.8 O docente de Educação Especial deve manter contacto regular com discentes e 

encarregados de educação, no âmbito de proporcionar um contacto próximo, minimizando os 

efeitos da distanciação física e articulando com o objetivo de os mesmos se sentirem apoiados 

e poderem, deste modo, auxiliar os seus educandos, de modo mais eficaz. 

1.9 O docente de Educação Especial deve efetuar aulas síncronas em que haja colaboração e 

articulação com os técnicos que acompanham os discentes, no decorrer de atividades 

promovidas com temáticas/conceitos, nas quais a sua presença potencie aulas mais dinâmicas. 
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No ano letivo 2020/2021, devem ser mantidos os esforços para conter a propagação do novo 

coronavírus. 

Além do uso de máscara dentro dos recintos escolares, devem ser mantidas as regras de 

higienização das mãos e etiqueta respiratória, promovendo-se ainda, a maximização do 

distanciamento físico. 

Neste sentido, reforçam-se as medidas de prevenção diária que deverão continuar a ser 

implementadas por toda a comunidade educativa, dentro dos recintos: 

1. Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, alunos a partir do 2.º ciclo 

do ensino básico, e ainda encarregados de educação, fornecedores e outros elementos 

externos); 

2. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma SABA; 

3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo 

menos, 20 segundos; 

4. Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes 

e após o uso da casa de banho e sempre que necessário; 

5. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois 

de utilizados e lavar as mãos, com água e sabão, de seguida; 

6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para 

as mãos; 

7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca; 

8. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, 

etc. 


