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1. Introdução 

O presente documento foi elaborado no âmbito do despacho n.º 2836-A, de 02.03.2020 em alinhamento 

com a Orientação n.º 006/2020, de 26.02.2020 da Direção-Geral da Saúde (DGS) e recomendações 

decorrentes da visita dos técnicos do ACES e DGS em agosto e setembro aos JI, EB e EBS do agrupamento, 

descrevendo as principais etapas a seguir por este agrupamento no âmbito da infeção pelo novo 

Coronavírus SARS-CoV-2 para o ano escolar 2020_2021. 

 

2. Regresso às aulas 

Impõe-se que sejam assegurados procedimentos, através da implementação, nesta unidade orgânica, de um 

plano de medidas que mitigue a possibilidade de contágio, garantindo a segurança da comunidade 

educativa.  

É com esse intento que seguem as orientações gerais para cada estabelecimento escolar do agrupamento. 

Cada estabelecimento deve elaborar o seu a partir deste. 

Definições: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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  
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3. Organização e funcionamento dos estabelecimentos escolares do agrupamento 

 
3.1. Horário de funcionamento de forma a conciliar o desenvolvimento das atividades letivas e formativas 

com as orientações das autoridades de saúde: 

 1.º ciclo e educação pré-escolar: manter o horário de entrada e saída; 

 Elaboração de escala de utilização da cantina:  

o 1.º e 2.º anos: – 12.00h – 13.30h;  

o 3.º e 4.º anos: 12.30h – 14.00h 

 EBS: 8:00h – 13:30; 13:50h – 18:30h. 

 Elaboração da escala da cantina 

o 12.00h – 13.00h; 

o 13.00h – 14.00h. 

 
3.2. Gestão dos espaços: 
 
Circuito de entrada e saída para cada ala dos estabelecimentos escolares; 

Atribuição de uma única sala por turma; 

 Criação de indicações claras para cada espaço; 

 Gestão das cantinas com possibilidade de almoço pronto a levar para casa nos casos em que os 

alunos não tenham aulas nos dois turnos mas pretendam usufruir da refeição. Este modelo carece 

de análise sendo de facilitar nos seguintes casos: 

o Alunos com ASE,  aulas só no turno da manhã e transporte público imediato ao final das 

aulas; 
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o Alunos sem ASE, aulas só no turno da manhã e transporte público imediato ao final das 

aulas, sem possibilidade de ter a refeição confecionada quando chega a casa. 

 Não devem usufruir desta modalidade de refeição os alunos que: 

o Tenham aulas nos 2 turnos; 

o Têm os pais, avós, familiares (ou outros) a virem buscá-los à escola na hora de almoço; 

 Um aluno por mesa; 
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4. Organização e funcionamento das atividades letivas e formativas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regime misto 

Regime de exceção 

Regime E@D 

Regime de exceção 

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.  

 

Devem manter presencial: 
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. 

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. 

O registo de assiduidade rege-se pelo estipulado no regimento interno do 
agrupamento 
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Todas as atividades letivas e formativas, incluindo os apoios no âmbito da educação inclusiva, devem ser 

desenvolvidas nos termos habituais. 

 

 

 

 

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

doença COVID-19, a impossibilidade de as escolas e JI manterem as turmas 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.  

Neste modelo as turmas terão as aulas presenciais em regime semanal alternando com o regime à distância.  

Em cada estabelecimento escolar as turmas são divididas, em regime semanal,  sendo metade a 

funcionar em regime presencial e a outra metade em regime à distância: 

 pré escolar, 1.º e 2.º anos na primeira semana; 

3.º e 4.º anos na semana seguinte. 

Nas EBS:  

Secundário, 7.º e 8.º anos na primeira semana; 

2.º ciclo, 9.º ano na semana seguinte. 

De acordo com o n.º 3 do ponto III – Organização e funcionamento das atividades letivas e formativa do 

documento Orientações para a organização do ano letivo 2020/2021,  as atividades serão presenciais, 

em qualquer dos regimes para os alunos beneficiários da ASE; em risco ou perigo sinalizados pelas CPCJ; 

Regime presencial 

Regime regra 

Regime misto 
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para alunos que não correspondem ao ensino à distância por falta de equipamento e/ou identificados 

pelo CT nesse sentido. 

O professor titular de turma ou os docentes da turma adaptam o planeamento e execução das atividades letivas 

e formativas, incluindo, com as necessárias adaptações, as medidas de apoio definidas para cada aluno, 

garantindo as aprendizagens de todos. Estas decisões são tomadas em reunião de departamento;  

Os docentes devem fazer o registo semanal das aprendizagens desenvolvidas e das tarefas realizadas no âmbito 

das sessões síncronas e do trabalho autónomo, recolhendo evidências da participação dos alunos tendo em 

conta as estratégias, os recursos e as ferramentas utilizadas pelo agrupamento e por cada aluno; 

O diretor de turma deve garantir a articulação eficaz entre os docentes da turma, tendo em vista o 

acompanhamento e a coordenação do trabalho a realizar pelos alunos, promovendo a utilização proficiente dos 

recursos e ferramentas digitais, bem como o acesso equitativo às aprendizagens.  

 

 

  

 

 

Nas situações de suspensão das atividades letivas e formativas presenciais as aprendizagens são desenvolvidas 

em regime não presencial, através de sessões síncronas e assíncronas,  

A implementação, acompanhamento e monitorização do plano de ensino a distância é assegurado pelo conselho 

pedagógico através do questionário utilizado no ano transato com as devidas atualizações. 

Neste regime não presencial, dois terços da carga letiva semanal de cada disciplina serão realizados em sessões 

síncronas e as restantes assíncronas. As sessões síncronas e assíncronas devem respeitar os diferentes ritmos de 

aprendizagem dos alunos, promovendo a flexibilidade na execução das tarefas a realizar. 

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. 

Regime E@D 

Não presencial 
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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. 

Os docentes devem proceder ao registo semanal das aprendizagens desenvolvidas e das tarefas realizadas nas 

sessões síncronas e assíncronas, recolhendo evidências da participação dos alunos tendo em conta as 

estratégias, os recursos e as ferramentas utilizadas pela escola e por cada aluno. 

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. 

 

5. Apoio aos alunos no âmbito da educação inclusiva  

 No âmbito dos regimes misto e não presencial, o apoio aos alunos para quem foram mobilizadas medidas 

seletivas e adicionais, de acordo com plano de trabalho a estabelecer pela Equipa Multidisciplinar de Apoio à 

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

deve ser assegurado em regime presencial, salvaguardando-se as orientações das autoridades de saúde 

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. 

6. Ofertas profissionalizantes, cursos artísticos especializados e científico-tecnológicos 

No âmbito dos regimes misto e não presencial, relativamente aos ciclos formativos das ofertas 

profissionalizantes de nível básico e secundário, a formação prática ou a formação em contexto de trabalho, 

previstas nas matrizes curriculares dos respetivos cursos, podem ser realizadas através de prática simulada.  

Nos anos terminais dos cursos profissionais, cursos de educação e formação, quando não seja possível 

cumprir a totalidade das horas previstas nos respetivos referenciais de formação em regime presencial cabe aos 

órgãos próprios de cada escola decidir sobre a avaliação final de cada aluno e correspondente conclusão e 

certificação do curso.  
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Na avaliação final, as escolas têm por referência o nível de competências evidenciado pelos alunos face ao 

perfil de competências definido para cada curso e ao Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

Têm lugar em regime presencial, garantindo-se o cumprimento das orientações das autoridades de saúde, 

as disciplinas ou UFCD 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. 

7. Planeamento e gestão curricular 

Cada departamento deve planificar a concretização de atividades, programas e projetos artísticos e 

culturais, devendo adequá-los aos regimes previstos. Estas atividades podem ser articuladas com entidades e 

agentes culturais, promovendo parcerias nas visitas de estudo, oficinas de formação e outras atividades de 

âmbito artístico e cultural sempre que se justifique. 

No âmbito das atividades desportivas, as escolas e JI do agrupamento devem proceder à sua planificação, 

adequando-as às orientações em vigor das autoridades de saúde. 

 

8. Acompanhamento das crianças e jovens em situação de risco 

Especificamente no que respeita ao acompanhamento das crianças e jovens em situação de risco, o 

Conselho Pedagógico alerta todos os docentes titulares de turma, grupo e os diretores de turma, para a 

identificação precoce deste tipo de situações, devendo, em articulação com a Comissão de Proteção de Crianças 

e Jovens, organizar dinâmicas de integração e de trabalho escolar, através da EMAEI, de modo a proporcionar 

aos alunos os meios e as condições necessárias à sua segurança, formação, educação, bem-estar e 

desenvolvimento integral. 

 

9. Organização Escolar 

9.1. Salas, turmas e intervalos 
 

 Cada aluno mantém o seu lugar na sala em todas as disciplinas; 

 Sempre que possível haverá um aluno por mesa; 
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 Será assegurada uma boa ventilação e renovação do ar mantendo-se as portas abertas. As janelas 
interiores mantêm-se abertas sempre que possível; 

 Cada turma deixa a sala limpa no final de cada aula com a supervisão de cada docente; 

MANHÃ 

INTERVALO ANOS DE ESCOLARIDADE 

1.º Intervalo - (09:40h – 09:55h) 5.º, 7.º*, 8.º* e 10.º anos 

2.º Intervalo - (11:35h – 11:50h) 6.º, 9.º*, 11.º, 12.º anos e Cursos 

TARDE 

1.º Intervalo - (15:30h – 15:45h) 7.º,  8.º, 10.º* 11.º*, 12.º* anos  

2.º Intervalo - (17:25h – 17:40h) 9.º , e Cursos* 

 * ocorre apenas quando as turmas têm horário duplo da manhã ou tarde 

9.2. Circuito dos alunos 
 

 Será definido um circuito para cada sala/grupo de salas e espaços escolares para cada edifício escolar. 

9.3. Espaços comuns 
 

 Os espaços como bufetes, salas de apoio, salas de convívio de alunos e cantinas terão regime específico 

de utilização. 

 Nas salas de refeição dos adultos, a lotação será determinada pelo número de cadeiras; 

 Nas salas de professores deve encontrar-se apenas o material indispensável ao trabalho a desenvolver; 

 O material de uso pessoal deve ser devidamente acautelado. 

9.4. Regras gerais 
 

 Lavagem frequente das mãos; 

 Alunos, docentes e funcionários trazem os seus lanches de casa; 

 A medição da temperatura à entrada das escolas e JI será realizada com autorização expressa do EE; 

 Cada docente ou funcionário deve autorizar a medição à entrada devendo informar da não autorização 

se for caso disso; 

 Utilizar o circuito de circulação assinalado nos espaços escolares. 
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9.5. Alunos em grupos de risco  
 

Se um aluno se encontrar atestadamente em grupo de risco, deve a escola facilitar o apoio remoto, à 

semelhança do que acontece em todos os casos de doença prolongada. Deve o docente colocar nas equipas 

(Teams) os materiais e/ou enviar por email.  

 

9.6. Outros  
 

Se um professor faltar, deve ser assegurada a sua substituição. Deve sempre ser garantida a permanência 

dos alunos em sala de aula, e deve o professor assegurar trabalhos que possam ser desenvolvidos 

autonomamente, nestas circunstâncias, através da apresentação do plano de aula atempadamente.  

10. Códigos de conduta 

Salvaguardar as boas práticas e higienização das mãos e etiqueta respiratória e promover, ainda, o 

distanciamento físico. Neste sentido, reforçam-se as medidas de prevenção diária que deverão ser 

implementadas por toda a comunidade educativa, dentro e fora do recinto escolar:  

Utilizar máscaras no interior da escola (dentro e fora da sala de aula e no percurso casa-escola-casa 

(especialmente quando utilizados transportes públicos);  

 Evitar tocar na parte da frente da máscara;  

  Ao entrar na escola, desinfetar as mãos;  

 Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 

segundos;  

 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 estejam sujas;  

 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;  

  Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;  

 Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;  

 Manter o distanciamento físico, dentro e fora do espaço escolar;  
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 Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc;  

11. Responsabilidades 

Todos os alunos/docentes/funcionários/pais e encarregados de educação devem reportar à direção uma 

situação de doença enquadrada com sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com a definição de caso 

possível de COVID-19; 

Os alunos, funcionários e docentes não podem entrar na escola se manifestarem sintomas como febre, tosse 

e dificuldades respiratórias. Se apresentarem esses sintomas devem ficar em casa e apresentar atestado médico. 

 

12. Área de “isolamento” e circuito(s) até à mesma 

O agrupamento reserva, em cada estabelecimento escolar, um local como área de isolamento que tem como 

finalidade evitar ou restringir o contacto direto da pessoa com sintomas para permitir um distanciamento social.  

No caso de ser um aluno, o mesmo será acompanhado pelo funcionário responsável pelo espaço no qual se 

encontra, quando alertado para o efeito, por docente, o próprio aluno ou um colega. O funcionário procederá 

de acordo com as orientações dependendo da idade e estado do aluno, nomeadamente: 

 Acompanhar o aluno à sala de isolamento e entregar uma máscara ao mesmo; 

 Se for necessário intervir, colocar o EPI à disposição na sala e dar apoio ao aluno; 

 Contactar a direção pelo número que se encontra junto ao telefone; 

 

13. Diligências a efetuar na presença de aluno(s)/funcionário(s) suspeitos de infeção por Covid-19 

O caso suspeito de COVID-19 quando se trate de um menor, é acompanhado por um adulto, para a área de 

isolamento, através dos circuitos próprios. Sempre que se trate de um adulto, dirige-se sozinho para a área de 

isolamento. Na área de isolamento deve constar o fluxo de atuação perante um caso suspeito de COVID-19 em 

contexto escolar. 

Sempre que se trate de um adulto, dirige-se sozinho para a área de isolamento. Passos: 
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Nota: Se o encarregado de educação não contactar as linhas criadas para o efeito a partir da escola, a 

Autoridade de Saúde Local deve ser informada da situação pela Diretora ou ponto focal do estabelecimento de 

educação ou ensino. 

Perante a existência de um “surto” num estabelecimento de educação ou ensino, será necessário uma rápida 

atuação e aplicação de medidas individuais e coletivas pela Autoridade de Saúde Local. As medidas a adotar 

irão depender de um conjunto de fatores considerados na avaliação de risco, realizada pela Autoridade de 

Saúde Local, tais como:  

• Distanciamento entre pessoas;  

• Disposição e organização das salas; 

• Organização das pessoas por coortes (ver Glossário);  

• Organização estrutural do estabelecimento, nomeadamente corredores e circuitos de circulação;  

• Ventilação dos espaços;  

• Período entre o início de sintomas e a identificação do caso suspeito;  

• Outros fatores.  

Como tal, é importante ressalvar que a avaliação de risco deve ser feita caso a caso, pela Autoridade de Saúde 

Local, e da mesma podem resultar diferentes medidas a implementar em cada estabelecimento de educação 

ou ensino. 
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Em caso suspeito: 
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13.1. Implementação de medidas  
 

Após a realização da investigação epidemiológica, a Autoridade de Saúde Local decidirá, de acordo com a 

avaliação de risco, quais as medidas de controlo a implementar, podendo determinar:  

• Isolamento de casos confirmados ou suspeitos;  

• Isolamento de casos confirmados ou suspeitos e isolamento profilático de contactos de alto risco;  

• Encerramento de uma ou mais turmas;  

• Encerramento de uma ou mais zonas da escola;  

• Encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino*.  

* O encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino só deve ser ponderado em situações de elevado 

risco no estabelecimento ou na comunidade. Esta medida apenas pode ser determinada pela Autoridade de Saúde Local, 

envolvendo na tomada de decisão as Autoridades de Saúde Regional e Nacional. 
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FLUXOGRAMA - MONITORIZAÇÃO DE SINTOMAS EM CASA 
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FLUXOGRAMA - CASO SUSPEITO IDENTIFICADO À ENTRADA DA ESCOLA 
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FLUXOGRAMA – CASO SUSPEITO IDENTIFICADO NA ESCOLA 
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13.2. Atuação do estabelecimento de educação ou ensino perante um caso confirmado de COVID-19 fora do 
estabelecimento (mas que tenha entrado no local). 
 

Se o caso confirmado tiver sido identificado fora do estabelecimento de educação ou ensino, devem ser 

seguidos os seguintes passos: 

 

13.3. Medidas coletivas a adotar:  
 

A Autoridade de Saúde pode determinar, além das medidas individuais a adotar pelos contactos, outras 

medidas coletivas a aplicar pelo estabelecimento de educação ou ensino, em obediência do Princípio da 

Proporcionalidade:  

• Encerramento de uma ou mais turmas;  

• Encerramento de uma ou mais zonas do estabelecimento de educação ou ensino;  

• Encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino*.  

*O encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino só deve ser ponderado em situações de 

elevado risco no estabelecimento ou na comunidade. Esta medida apenas pode ser determinada pela 

Autoridade de Saúde Local, envolvendo na tomada de decisão as Autoridades de Saúde Regional e Nacional.  

Se considerar necessário, a Autoridade de Saúde Local pode recomendar outras medidas. 
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14. Comunicação e articulação com os parceiros 

Pela sua importância estratégica, a articulação com os parceiros da comunidade educativa, deve ser 

promovida e potenciada. É fundamental garantir o cumprimento de todos os procedimentos, como estratégia 

de envolvimento em todo o processo e, sempre que possível, na tomada de decisão, através da participação de 

todos, desde o momento inicial na resposta a um surto. 

Fluxograma de atuação: 
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15. Notas Finais  

Este plano será revisto periodicamente de acordo com novas informações e reportes realizados junto da 

direção. 

A implementação deste plano fica também sujeita a alteração decorrente das informações emanadas pela 

DGS e autoridades hierarquicamente superiores ao agrupamento. 

16. Contactos Úteis 

• ADC: 96 93 42 206 
• ELO DE LIGAÇÃO: 96 38 82 809 
• AUTORIDADE DE SAÚDE: 255 872 901 
• SAP: 255 893 357 

 

Nogueira, setembro de 2020 

 

 

A Diretora 

 

 

 


