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Informações a encarregados de educação 

[Síntese sobre o funcionamento das atividades letiva 2020/2021] 

 

PLANOS DE ENSINO (PRESENCIAL, MISTO E NÃO PRESENCIAL) 

1- As orientações para este ano letivo apontam claramente para o regime de ensino 

presencial (todos os alunos na escola). 

2- No entanto, e porque a evolução da pandemia não é possível de prever, estão 

preparados os planos de ensino misto e não presencial. 

3- O plano do ensino misto tem por objetivo reduzir substancialmente o número de 

alunos na escola e dentro da sala de aula.  

4- O plano misto prevê que, semanalmente, metade dos alunos de cada turma 

permaneça em casa em trabalho autónomo, com apoio pontual a distância. Este plano 

aplica-se preferencialmente aos alunos do 3º ciclo e secundário. 

5 - Em relação ao pré-escolar e aos 1º e 2º ciclos do ensino básico, a regra será a 

permanência de todos os alunos em atividades presencias, se for possível. 

6- O ensino não presencial (a distância), a ter lugar, funcionará em moldes semelhantes 

aos do ano letivo transato, na altura do confinamento. O modelo apresenta, no 

entanto, duas alterações fundamentais: a utilização obrigatória da plataforma de 

aprendizagem Google Classroom e a utilização de sessões síncronas, no “Google Meet”, 

em número igual ou superior a 50% da carga horária de cada disciplina. 

7 – Salvaguardando sempre as orientações das autoridades de saúde, os seguintes 

alunos manter-se-ão em ensino presencial:  

-  beneficiários da ação social escolar identificados pela escola; 

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

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

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

1. Implementação de circuitos de circulação dentro da escola, de modo a impedir ao 

máximo o contacto entre diferentes grupos de alunos; 

2. Aumento do número de mesas nas salas de aula e no refeitório com o objetivo de 

aumentar o distanciamento social; 

3. Higienização de todos os espaços com a regularidade necessária; 

4. Uso obrigatório de máscara em todos os espaços da escola; 

5. Ingestão de alimentos a realizar-se, preferencialmente, nos espaços exteriores, com 

exceção do refeitório; 

6. Disponibilização de álcool gel em todas as salas; 

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

que necessitem de desinfeção no decorrer da aula; 

8. Bar a funcionar apenas com produtos prontos a ser consumidos e com entrada e 

saída por portas diferentes ou com circuitos de circulação definidos; 

9. Reprografia a funcionar com entrada e saída por portas diferentes ou com circuitos 

definidos;  

10. Tapetes higienizantes na Escola Básica do Ave devido à frequência dos mesmos 

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

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

12. Distribuição de Kits com 3 máscaras de cat. 2 para uso profissional a professores, 

alunos e assistentes.  

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

14. Respeito pelos trajetos de entrada e saída da escola devidamente identificados na 

sinalética; 

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

casa. 
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ORGANIZAÇÃO DOS HORÁRIOS LETIVOS 

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

orientações do Direção Geral de Educação, uma vez que as entidades que regulam os 

horários dos transportes não conseguiram a alteração nas carreiras intermunicipais.  

2. O horário de funcionamento está organizado em dois períodos, manhã e tarde 

segundo dois esquemas, com a distribuição das turmas pelos dois períodos, para 

desconcentrar o mais possível o número de alunos na escola em simultâneo. 

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

entre alunos de grupos diferentes nos espaços comuns. 

4. Os horários de entrada e saída das aulas serão rigorosamente respeitados para que os 

desfasamentos possam funcionar conforme o pretendido.  

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

manhã e de tarde.  

6. Os procedimentos específicos da disciplina de Educação Física encontram-se na 

página web do AEPL (aepl.edu.pt) 

7. 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   17.05-17.55 17.20-18.10 

 

 


