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1. Princípios orientadores 

Tendo em conta a conjuntura social e educativa decorrente da pandemia COVID-19, e conforme 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 AEPL, Plano de Contingência, Plano de 

Higienização, foi elaborado este documento que integra conteúdos orientadores para o ensino 

presencial, o Plano de Mentorias e uma sistematização das Normas Internas de utilização obrigatória 

nas atividades escolares a decorrer no ano letivo 2020/2021, de modo a poder ser garantida uma 

progressiva estabilização educativa e social. 

As orientações para o próximo ano letivo registam claramente que o regime regra deve ser o 

presencial (nº 4 da resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, de 20 de julho). No entanto e 

porque a evolução da pandemia não é possível de prever, foi necessário elaborar os planos de 

contingência letivos de modo a alternar entre as aulas presenciais, sessões síncronas à distância e 

trabalho autónomo, com possibilidades de gestão flexível dos horários e dos espaços escolares no 

sentido de serem cumpridas as normas de segurança e as orientações da Direção-Geral de Saúde. 

Este plano enquadra-se, igualmente, ainda no âmbito do despacho normativo 6906-B/2020 de 3 de 

julho de 2020, que determina a aprovação dos calendários para o ano letivo de 2020/2021, o 

despacho normativo 10-B/2018 e restante legislação em vigor.  

2. Número de turmas por escola/ano 

Jardim de Infância de Simães – 1 turma (20 crianças) 

Jardim de Infância de Travassos – 1 turma (18 crianças) 

Jardim de Infância de Garfe – 1 turma (18 crianças) 

 

Escola Básica do Ave – 20 turmas 

Pré-escolar 1º Ciclo 2º Ciclo (4 turmas) 3º ciclo (6 turmas) 

Turma 1 – 25 crianças 1A – 24 alunos 5ª A – 20 alunos 7ºA - 19 alunos 

Turma 2 – 25 crianças 2A – 20 alunos 5º B – 20 alunos 7ºB - 20 alunos 

 2B – 18 alunos 6ª A – 26 alunos 8ºA - 17 alunos 

 3A – 16 alunos 6º B – 26 alunos 8ºB - 18 alunos 

 3B – 16 alunos  9ºA - 22 alunos 

 3C – 16 alunos  9ºB - 23 alunos 

 4A – 18 alunos   

 4B – 17 alunos   
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Escola Secundária da Póvoa de Lanhoso – 32 turmas 

Ensino Básico - 3º ciclo 
(8 turmas) 

Ensino Secundário 
Regular (16 turmas) 

Ensino Secundário 
Profissional (8 turmas) 

7ºC - 21 alunos 10ºA - 28 alunos P48 - 26 alunos 

7ºD - 19 alunos 10ºB - 20 alunos P49 - 26 alunos 

8ºC - 20 alunos 10ºC - 25 alunos P45 - 21 alunos 

8ºD - 19 alunos 10ºD - 19 alunos P46 - 16 alunos 

9ºC - 18 alunos 10ºE - 20 alunos P47 - 21 alunos 

9ºD - 28 alunos  P42 - 17 alunos 

9ºE - 15 alunos 11ºA - 22 alunos P43 - 24 alunos 

9ºF - 17 alunos 11ºB - 25 alunos P44 - 27 alunos 

 11ºC - 27 alunos  

 11ºD - 14 alunos  

 11ºE - 16 alunos  
   

 12º A - 27 alunos  

 12ºB - 23 alunos  

 12ºC - 26 alunos  

 12ºD - 17 alunos  

 12ºE - 18 alunos  

 12ºF - 20 alunos  

 

3. Normas gerais 

a) No pré-escolar e nos 1º e 2º ciclos do ensino básico, a regra será a permanência de todos os alunos 

em atividades presencias, mesmo que as condições da evolução da pandemia obrigue a adotar o 

plano misto ou o não presencial. 

b) Embora salvaguardando sempre as orientações das autoridades de saúde, para os seguintes 

alunos a regra será também o ensino presencial:  

o beneficiários da ação social escolar identificados pela escola; 

o que o agrupamento de escolas considere ineficaz a aplicação dos regimes misto e não 
presencial; 

o em risco ou perigo sinalizados pelas comissões de proteção de crianças e jovens; 

o para quem foram mobilizadas medidas seletivas e adicionais, de acordo com plano de trabalho 
estabelecido pela equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva (EMAEI). 

c) As planificações elaboradas pelos departamentos curriculares deverão prever o desenvolvimento 

de atividades de recuperação e consolidação das aprendizagens, nas primeiras cinco semanas de 

aulas. 

d) Para o funcionamento do regime presencial, estão a ser implementadas as seguintes medidas: 

 Implementação de circuitos de circulação dentro da escola, de modo a impedir ao máximo o 

contacto entre diferentes alunos; 
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 Aumento de mesas nas salas de aula e no refeitório com o objetivo de aumentar o 

distanciamento social; 

 Higienização de todos os espaços com a regularidade necessária; 

 Uso obrigatório de máscara em todos os espaços da escola; 

 Ingestão de alimentos a realizar, preferencialmente, nos espaços ao ar livre, com exceção do 

refeitório; 

 Disponibilização de álcool gel em todas as salas; 

 Pulverizador, com produto para desinfeção, nas salas em que se usem equipamentos que 

necessitem de desinfeção no decorrer da aula; 

 Bar a funcionar apenas com produtos prontos a ser consumidos com entrada e saída por portas 

diferentes ou com circuitos de circulação definidos; 

 Reprografia a funcionar com entrada e saída por portas diferentes ou com circuitos definidos;  

 Tapetes higienizantes na Escola Básica do Ave nos espaços comuns onde circulam crianças do 

Pré-escolar, alunos do 1º, 2º e 3º ciclo; 

 Aplicação de acrílicos nos bares, refeitórios, reprografias, secretarias e PBX. 

 Distribuição de Kits com 3 máscaras de categoria 2, de uso profissional, a professores, alunos e 

assistentes.  

 Proibição de saída dos alunos da escola nos intervalos das aulas.  

 Respeito pelos trajetos de entrada e saída da escola devidamente identificados na sinalética; 

 De modo a diminuir a afluência ao bar, recomenda-se que os alunos tragam os lanches de casa. 

4 – Medidas adotadas no funcionamento das atividades letivas 

 Não foi possível alargar o horário de funcionamento da escola, como sugerem as orientações da 

Direção Geral de Educação, uma vez que as entidades que regulam os horários dos transportes 

não conseguiram a alteração nas carreiras intermunicipais.  

 O horário de funcionamento está organizado em dois períodos, manhã e tarde, com a 

distribuição das turmas pelos dois períodos, para desconcentrar o mais possível o número de 

alunos na escola em simultâneo. 

 Diminuição do número de intervalos e o seu desfasamento para diminuir o contacto entre 

alunos nos espaços comuns. 
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 Os horários de entrada e saída das aulas serão rigorosamente respeitados para que os 

desfasamentos possam funcionar conforme o pretendido.  

 A hora de almoço é desfasada e, preferencialmente, destina-se a alunos com aulas de manhã e 

de tarde.  

 Relativamente aos horários, foi criado um desfasamento nas horas de entrada e nos intervalos, 

como se pode ver na tabela seguinte:  

EB Ave  ESPL 
1º Ciclo Esquema 0 Esquema 1  Esquema 0 Esquema 1 

1º/2º 3º/4º 5º/6º  7º/8º/9º 7º/8º/9º/Prof Secundário 

09.00-09.30 9.00-09.30 08.30-09.20 8.40-09.30 08.25-09.15 08.40-09.30 

09.30-10.30 9.30-10.30 09.20-10.10 09.30-10.20 09.15-10.05 09.30-10.20 

10.30-11.00 10.30-11.00 10.20-11.10 10.30-11.20 10.15-11.05 10.30-11.20 

11.00-11.50 11.00-11.30 11.10-12.00 11.20-12.10 11.05-11.55 11.20-12.10 

11.50-12.40 11.30-12.40 12.10-13.00 12.20-13.10 12.05-13.00 12.20-13.10 

12.40-14.20 12.40-14.20 13.30-14.20 13.30-14.20 13.25-14.15 13.40-14.30 

14.20-15.10 14.20-15.10 14.20-15.10 14.20-15.10 14.15-15.05 14.30-15.20 

15.10-16.00 15.10-16.00 15.20-16.10 15.20-16.10 15.15-16.05 15.30-16.20 

16.00-16.30 16.00-16.30 16.10-17.00 16.10-17.00 16.05-16.55 16.20-17.10 

16.30-17.20 16.30-17.20   17.05-15.55 17.20-18.10 

 

 A realidade física (salas) e humana (turmas/alunos) do AEPL não permite a atribuição de uma 

sala fixa e única para cada turma. Apesar disso, sempre que possível será atribuída a mesma sala 

à turma na mesma manhã ou tarde.  

 O horário de funcionamento está organizado em dois períodos, manhã e tarde, com a 

distribuição das turmas pelos dois períodos, para desconcentrar o mais possível o número de 

alunos na escola em simultâneo. 

 Diminuição do número de intervalos e o seu desfasamento para diminuir o contacto entre 

alunos nos espaços comuns. 

 Os horários de entrada e saída das aulas devem ser respeitados para que os desfasamentos 

possam funcionar conforme o pretendido.  

 A hora de almoço é desfasada e, preferencialmente, destina-se a alunos com aulas de manhã e 

de tarde.  

 De modo a diminuir a afluência ao bar e promover o cumprimento das regras de distanciamento 

social, será sugerido que os alunos tragam os lanches de casa. 

 O Plano de Contingência encontra-se disponível na página do Agrupamento (www.aepl.edu.pt) 
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5. A plataforma de aprendizagem Google Classroom  

Orientações gerais 

Ao nível do AEPL, o modelo de ensino a distância prevê a utilização da plataforma Google Classroom 

para trabalho assíncrono e síncrono, a Google Meet para as sessões síncronas de videoconferência e 

os emails institucionais para todo o tipo de comunicações. 

Para cada disciplina, no início do ano letivo, será criado um espaço na plataforma Classroom e 

adicionados os respetivos alunos e professor. Sugere-se que o professor adicione ao seu espaço 

virtual os colegas que lecionam os mesmos níveis para que possam partilhar com facilidade os 

recursos e as atividades.  

Considerando a incerteza dos próximo tempos, estes espaços virtuais devem ser dinamizados desde 

o início do ano letivo, em contexto de ensino presencial, para ambientar alunos e professores à 

plataforma de aprendizagem, precavendo uma possível transição para o ensino não presencial ou 

misto. A utilização da plataforma de aprendizagem no ensino presencial, onde o professor pode 

partilhar os recursos que utiliza na aula (apresentações powerpoint, fichas de trabalho, endereços de 

recursos na internet, entre outros), poderá constituir um importante instrumento de apoio aos 

alunos que, estando no contexto de ensino presencial, têm de deixar a turma e permanecer em casa 

por razões relacionadas com a pandemia COVID-19. Neste caso, os professores deverão dar 

orientações aos alunos em causa através de email e plataforma de aprendizagem e partilhar os 

materiais que utilizar nas suas aulas.  

Na plataforma de aprendizagem, cada professor titular de turma/diretor de turma, além das 

“disciplinas” curriculares, terá um espaço de ADT (Atividades da Turma) onde o conselho de 

ano/turma organizará e articulará o plano semanal de trabalho autónomo. 

 

6 – Medidas no âmbito da Educação Física 

 Promover a adoção de estratégias e metodologias de ensino que privilegiem o respeito e o 

distanciamento físico de, pelo menos, três metros entre alunos;  

 Condicionar o número de alunos por turma e número de turmas a ocuparem em simultâneo o 

mesmo momento letivo (1/2 da turma realiza aula prática e 1/2 da turma realiza tarefas 

autónomas orientadas pelo professor sendo invertidas as tarefas e funções dos grupos na aula 

seguinte);  

 Promover a realização de tarefas individuais, respeitando o distanciamento físico recomendado, 

reduzindo a partilha de materiais e objetos;  

 Desenvolver situações de ensino com grupos reduzidos, ajustados aos espaços de atividade 

física e valorizando a utilização de formas de jogo reduzidas e condicionadas, em função dos 

propósitos e do contexto de aprendizagem;  

 Adotar estratégias de ensino que priorizem o trabalho em circuito, possibilitando a execução de 

exercícios através de estações que valorizem a estabilização de grupos de trabalho com os 

mesmos propósitos. 
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 Limpar e desinfetar as superfícies laváveis não porosas de equipamentos de uso comum (tais 

como bolas, raquetas, volantes, etc.), no início do dia, antes e depois de cada utilização (cada 

aula), com recurso a agentes adequados;  

 Alunos: obrigatório o uso de máscara, na entrada e saída das instalações. Dispensa da 

obrigatoriedade do uso de máscara durante a realização de exercício físico;  

 Professores de Educação Física: Dispensa da obrigatoriedade do uso de máscara apenas durante 

a lecionação de períodos de sessões de exercício que impliquem realização de exercício físico;  

 Assistentes Operacionais: uso obrigatório de máscara. 

 Privilegiar a lecionação de situações de aprendizagem individuais, bem como a utilização de 

jogos reduzidos e condicionados;  

 Utilizar os recursos tecnológicos disponíveis (plataforma FITescola® e App FITescola®);  

 Por paralelismo com o Desporto Federado, e atento o Princípio do Gradualismo, o regresso à 

prática desportiva em contexto de treino e em contexto competitivo, no âmbito do Desporto 

Escolar, deve ser efetuado de forma faseada, pelo que, no atual contexto epidemiológico, se 

iniciam treinos ajustados em todas as modalidades, garantindo o distanciamento físico de, pelo 

menos, três metros entre alunos. O Plano de Retoma do Desporto Escolar acompanhará o que 

vier a ser determinado, pela Autoridade de Saúde, para o desporto extraescolar. 

 Um documento mais completo com os procedimentos específicos da disciplina de Educação 

Física, encontram-se na página eletrónica do Agrupamento. 

 

Aprovado no Conselho Pedagógico de 4 de setembro de 2020 


