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1. Introdução 
 

Em cumprimento das orientações do Ministério de Educação e da DGS, 

foi elaborado este plano de organização do funcionamento dos vários 

estabelecimentos do Agrupamento de Escolas e Mêda, que visa garantir a 

abertura do ano letivo em condições de segurança e a proteção de toda a 

comunidade educativa. A organização do ambiente educativo deve ser 

repensada e planeada, tendo em conta a situação que vivemos e a 

especificidade de cada contexto, no respeito pelas Orientações Curriculares 

para os vários ciclos de ensino e em consonância com as orientações 

emanadas da DGS. 

 

Assim, sem descurar as medidas excecionais que a situação pandémica 

que vivemos exige, este plano estabelece um conjunto de regras que devem 

ser observadas pelos alunos, encarregados de educação, pessoal docente e 

não docente do Agrupamento de Escolas de Mêda, durante o ano letivo 2020-

2021. Toda a comunidade educativa terá um papel essencial no sentido de 

garantir as condições necessárias para que os alunos possam frequentar a 

escola com o máximo de segurança. 

 
A situação do país associada à Pandemia da doença COVID19 coloca 

os agrupamentos de escolas perante a necessidade de equacionamento de 

vários cenários possíveis de evolução da situação ao longo do próximo ano 

letivo. A transição entre os regimes presencial, misto e não presencial é 

solicitada à Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, que decide após 

ser ouvida a autoridade de saúde competente.  

 

Este plano será divulgado junto do pessoal docente, não docente, 

alunos e encarregados de educação, devendo ser mantido um elo de ligação 

local com a Unidade Local de Saúde, Autarquia, Segurança Social e Proteção 

Civil, salvaguardando a necessidade de apoios ou recursos. 
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2. Preparação prévia à abertura do ano letivo 

 
    O Agrupamento de Escolas de Mêda assegura a existência das condições 

necessárias para adotar as medidas preventivas recomendadas, 

designadamente: 

a) Instalações sanitárias com água, sabão e toalhetes de papel de uso 

único, para a promoção das boas práticas de higiene, nomeadamente a 

higienização das mãos. 

b) Material para os procedimentos adequados de desinfeção e limpeza do 

edifício escolar, bem como da higienização frequente dos equipamentos 

e dos materiais pedagógicos utilizados pelos alunos, várias vezes ao 

dia, de acordo com a Orientação 014/2020 da DGS e o documento 

orientador da DGEstE e a colaboração da Proteção Civil e Autarquia. 

c) Gestão diária de resíduos, sem necessidade de tratamento especial. 

d) Equipamentos de proteção, tais como máscaras reutilizáveis para todo 

o pessoal docente, não docente e alunos do 5º ao 12º ano. 

e) Dispensador de solução antisséptica de base alcoólica (SABA) para 

desinfetar as mãos à entrada do recinto escolar, refeitório, salas de aula 

e sala de isolamento. 

f) Antes da reabertura das atividades letivas deve ser feita uma limpeza 

geral e desinfeção das instalações. 

g) Privilegiar a via digital para todos os procedimentos administrativos, 

sempre que possível. 

h) Todos os espaços que não sejam necessários ao bom funcionamento 

das atividades (depois de organizado todo o espaço, em virtude das 

regras de segurança e higiene a cumprir) devem estar encerrados. Esta 

medida não se aplica ao refeitório. 

i) Recomendar aos encarregados de educação que não deixem os alunos 

levar de casa objetos não necessários. 

j) Remover, das salas, os acessórios não essenciais à prática das 

atividades pedagógicas, reforçando a limpeza e desinfeção dos que lá 

permanecem. 
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3. Medidas gerais 

 
1. Para minimizar o risco de infeção é necessário adotar as seguintes 

medidas de prevenção:  

 
 Distanciamento entre pessoas;  

 Higiene pessoal, nomeadamente a lavagem das mãos e  

etiqueta respiratória;  

 Utilização de equipamentos de proteção individual  

(por exemplo máscaras);  

 Higiene ambiental, como a limpeza, desinfeção e  

ventilação adequada dos espaços;  

 Automonitorização de sintomas, não se deslocando  

para a escola pessoas com sintomas sugestivos de COVID-19.  

 

2. Todos os espaços devem ser higienizados de acordo com a Orientação 

014/2020 da DGS, incluindo puxadores, corrimãos, botões e acessórios 

em instalações sanitárias, teclados de computador e mesas.  

3. Reforçar a lavagem/desinfeção frequente das mãos por parte do 

pessoal docente e não docente e também dos alunos (Anexo III), 

designadamente: 

 

 antes e após as refeições, 

 antes e após a ida à casa de banho, 

 sempre que regressem do espaço exterior. 

 

4. Os encarregados de educação serão aconselhados a enviar o lanche do 

aluno, de modo a evitar a aglomeração de pessoas junto do bufete. 

 

5. Pessoas externas ao processo educativo só poderão entrar no recinto 

escolar com máscara, evitando o contacto com os alunos. 
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6. O transporte dos alunos provenientes das várias freguesias do concelho 

deverá ocorrer com respeito pelas orientações da DGS, nomeadamente 

no que diz respeito ao distanciamento físico e ao uso de máscara. 

 

4. Organização dos espaços 

4.1 Jardim de Infância 

 

a) A entrada e a saída fazem-se pela porta principal, seguindo circuitos definidos. 

 

b) Garantir a distribuição das crianças pelos três grupos aprovados pela DGEstE, 

preferencialmente tanto no período letivo como nas AAAF. 

 

c) As crianças e o pessoal docente e não docente devem ser organizados em 

salas fixas, de forma a evitar o contacto entre pessoas de grupos diferentes 

 

 

 

d) Privilegiar as atividades que decorram no exterior (pátio, parque e jardim), em 

regime rotativo dos grupos. 

 

e) Maximizar o distanciamento físico entre as crianças quando estão em mesas, 

sem comprometer o normal funcionamento das atividades pedagógicas. 

 
f) Definir circuitos de circulação interna, permitindo uma melhor orientação 

espacial de crianças e adultos e, ao mesmo tempo, uma higienização mais 

eficaz do espaço e dos equipamentos. 

 

g) Definir espaços ‘sujos’ e espaços ‘limpos’ e estabelecer diferentes circuitos de 

entrada e de saída, bem como de acesso às salas.  

 
h) Garantir a existência de material individual necessário para cada atividade ou 

a desinfeção do mesmo entre utilizações. 

 
i) Deve-se evitar concentrações nas idas à casa de banho. 

 

# Sala 1

•Grupo 1 -18 Crianças

•Edª Lurdes Trigo

•Edª Cristina (6ª-feira)

•Assistente operacional

# Sala 2

•Grupo 2- 19 Crianças

•Edª Virgínia Rodrigues

•Assistente operacional

# Sala 3

•Grupo 3- 15 Crianças

•Edª Antónia Domingues

•Assistente operacional
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j) Sempre que possível, manter as portas das salas abertas, de modo a permitir 

uma melhor circulação do ar. 

 

k)  Assegurar os apoios presenciais mobilizados para as crianças 

acompanhadas pelos técnicos da Intervenção Precoce, em articulação com a EMAEI, 

a educadora e a equipa local do SNIPI. 

 

l) No recreio, distribuir o espaço exterior por zonas específicas a afetar diariamente 

a cada grupo, em regime rotativo, para garantir brincadeiras mais seguras (plano 

de ocupação do recreio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 - Refeitório escolar/ JI 

 

   Durante o período de refeições, devem ser respeitadas as seguintes medidas de 

distanciamento e higiene:  

a) Preferencialmente, as crianças lancham nas salas de atividades. 

 

b)  A deslocação para o refeitório deve ser desfasada para evitar a aglomeração de 

crianças. 

  

c) Antes e depois das refeições, as crianças devem lavar as mãos acompanhadas, 

para que o façam de forma correta.   

 

d) Os lugares devem estar marcados e identificados, de forma a assegurar o 

máximo de distanciamento físico possível entre crianças.  

 

e) Entre turnos e após a utilização do refeitório, deve fazer-se a adequada limpeza 

e desinfeção das superfícies utilizadas (mesas, bancadas, cadeiras, entre 

outras). 

 

f) Não devem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos. 

 

Parque

Grupo 1

Coberto

/Relva

Grupo 2

Campo da 
areia 

Grupo 3
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g) Os equipamentos e utensílios da criança a devolver aos encarregados de 

educação devem ser colocados em saco descartável, quando aplicável. 

 

h) As pausas da equipa para almoço deverão ocorrer de modo a garantir o 

afastamento físico entre profissionais. 

 

i) Também nas salas de refeições, todos os profissionais devem utilizar máscara, 

enquanto acompanham as crianças. 

 

 

 

4.2  Centro Escolar do 1º CEB 

 

a) A entrada e a saída fazem-se pela porta principal, seguindo circuitos definidos. 

 

b) Os alunos devem estar organizados em seis turmas (aprovadas pela DGEsTE), 

preferencialmente durante todo o período de permanência na escola, tanto no 

horário curricular como no horário das AEC. 

 

c) Distribuir as turmas pelas salas mais espaçosas e arejadas: três turmas no rés do 

chão e três no primeiro piso, em função do número de alunos. 

 
d) Sempre que possível, as aulas de cada turma devem decorrer em salas fixas, de 

forma a evitar o contacto entre pessoas de turmas diferentes. 

 
 

Rés do chão

3 turmas

Sala 1 - 1º ano A

15 alunos

Sala 2- 3º ano D

20 alunos

Sala 4- 4º ano F

17 alunos

Piso 1

3 turmas

Sala 7 - 2º ano B

20 alunos

Sala 8 - 2º ano C

15 alunos

Sala 9 - 4º ano E

17 alunos
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e) Maximizar o distanciamento físico entre pessoas, de pelo menos 1 metro, ocupando 

cada aluno uma mesa fixa na sala de aula, sem comprometer o normal 

funcionamento das atividades letivas. 

 

f) Cada aluno deve sentar-se no mesmo lugar da sala, sendo identificadas com o seu 

o nome a mesa e a cadeira afeta a cada um. 

 

g) Sempre que possível, as mesas devem estar dispostas junto de paredes e janelas 

da sala, com a mesma orientação, evitando-se que os alunos estejam virados de 

frente uns para os outros. 

 

h) Definir circuitos de circulação interna, permitindo uma melhor orientação espacial 

de alunos e adultos e, ao mesmo tempo, uma higienização mais eficaz do espaço e 

dos equipamentos. 

 

i) Definir espaços ‘sujos’ e espaços ‘limpos’ e estabelecer diferentes circuitos de 

entrada e de saída, bem como de acesso às salas de aula.  

 

j)  Garantir a existência de material individual necessário para cada atividade ou a 

desinfeção do mesmo entre utilizações. 

 
k) Evitar concentrações nas idas à casa de banho: os alunos das salas do rés do chão 

devem usar os WC aí situados e os do 1º piso usam os WC correspondentes. 

 
l)  Lotação máxima para utilização das casas de banho (3 alunos, por WC).  

 
m)  Sempre que possível, manter as portas e janelas das salas abertas para permitir 

uma melhor circulação do ar. 

 
n) Criar regras de utilização das salas de pessoal docente e não docente. 

 
o) No recreio, distribuir o espaço exterior por zonas específicas a afetar diariamente a 

cada turma, em regime rotativo, para garantir brincadeiras mais seguras. 



11  

 
 

4.2.1 - Refeitório escolar 

 

     Durante o período de refeições, devem ser respeitadas as seguintes medidas de 

distanciamento e higiene:  

 

a) A deslocação para o refeitório deve ser desfasada para evitar a aglomeração de 
alunos: primeiro, saem as turmas dos 3º e 4º anos (pelas 11:45) e, posteriormente, 
as turmas dos 1º e 2º anos (pelas 12:10). 

 

b) Cada grupo de alunos segue o circuito definido desde a sala de aula até ao refeitório, 
acompanhado por uma assistente operacional, assegurando-se o máximo 
distanciamento físico possível entre alunos.  

 
c) Antes e após as refeições, os alunos devem lavar corretamente as mãos.   

 
d) Nos almoços, não devem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos. 

 
e) Também no refeitório, todos os profissionais devem utilizar máscara, enquanto 

acompanham os alunos. 

 
f) Entre turnos e após a utilização do refeitório, deve fazer-se a adequada limpeza e 

desinfeção das superfícies - mesas, balcões e cadeiras. 

 
g) As pausas da equipa docente e não docente para almoço deverão ocorrer de modo 

a garantir o afastamento físico entre profissionais. 

 

 

 

Parque

Turma A

Coberto

Turma B

Campo de 
jogos A

Turma C

Campo de 
jogos B

Turma D

Coberto

Turma E

Campo da 
bola 

Turma F

Modelo 
rotativo 
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4.3 Escola Básica e Secundária de Mêda 

 

1. A entrada e a saída fazem-se pelo portão grande lateral e pelo portão 

principal, seguindo circuitos definidos para cada ciclo (Anexo I). 

 

2. Cada turma terá atribuída uma sala principal onde decorrerão a maioria 

das atividades letivas, havendo lugar a deslocação para salas específicas 

apenas nas disciplinas que exijam sala e/ou materiais específicos 

(Ginásio para Educação Física, sala específica para TIC, Laboratórios …), 

quando o docente da disciplina julgar necessário, de forma a evitar o 

contacto entre pessoas de grupos diferentes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Para maximizar o distanciamento físico entre os alunos na sala de aula 

e outros espaços utilizados na escola (refeitório, biblioteca…) foi feita a 

colocação das mesas a uma distância nunca inferior a 1m, sempre que 

possível, sem comprometer o normal funcionamento das atividades 

pedagógicas. 

2º CICLO 3ºCICLO  ENSINO 
SECUNDÁRIO 

TURM
A 

SALA TURMA  SALA  TURMA  SALA  

5ºA 2B 7ºA 4A 10ºA  3C 

5ºB 3B 7ºB 8A 10ºA CT 3C 

6ºA 8B 8ºA 3A 10ºA LH 1C 

6ºB 9B 8ºB SA 11ºA 11B 

  9ºA 6A 11ºA CT SB 

  9ºB 7A 11ºA LH 11B  

  9ºC 9A 12º 1B 

    12ºCT 1B 

    12ºLH 4P 
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4. Estão definidos circuitos de circulação interna, permitindo uma melhor 

orientação espacial dos alunos e dos docentes e, ao mesmo tempo, 

uma higienização mais eficaz do espaço e dos equipamentos. 

 

5. Deve ser garantida a existência de material individual necessário para  

 

cada atividade. 

 

6. Evitar concentrações nas idas à casa de banho. 

 

7. Sempre que possível, as portas das salas serão mantidas abertas, de 

modo a permitir uma melhor circulação do ar. 

 
 
 

4.3.1 Refeitório escolar 

 

 
A utilização do refeitório será feita em vários turnos, de forma a 

assegurar as condições de distanciamento e higiene recomendadas pelas 

autoridades de saúde.  

      

 

Durante o período de refeições, devem ser respeitadas as seguintes 

medidas de distanciamento e higiene: 

a) A deslocação para o refeitório deve ser desfasada, por grupo/ turma, 

para evitar a aglomeração de alunos. 

 

b) Antes e depois das refeições, os alunos devem lavar as mãos 

respeitando as indicações da DGS. 

c) Os lugares devem estar marcados, de forma a assegurar o máximo 

de distanciamento físico possível entre alunos. 

d) Após a utilização do refeitório por cada grupo, deve fazer-se a 

adequada limpeza e desinfeção das superfícies utilizadas (mesas, 

bancadas, cadeiras, entre outras). 



14  

e) Não devem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos. 

 

f) A utilização de máscara é obrigatória no espaço devendo ser 

retirada apenas para comer. É também obrigatório o uso da 

máscara por todos os profissionais que exercem funções neste 

espaço. 

 
 
 
 
 
 
 

5. Organização dos horários e circuitos 

 

5.1 Jardim de Infância 

 
1. O horário de funcionamento decorre das 8 horas às 18/19 horas, nas seguintes 

modalidades: 

 

Receção  8 h – 9 h 

Atividade letiva  9 h – 12 h 

(manhã) 

Intervalo 

CAF- Almoço  12 h - 14 h 

Atividade letiva  14 h – 16 h 

(tarde) 

 

AAAF- Prolongamento  16 h- 19 h  

 

2. Devem ser organizados horários desfasados de forma a evitar o cruzamento 

entre pessoas que não sejam da mesma sala: 

 

Horário de 

entrada 

  

Horário de 

saída 

 

 

  8h – 9.15 

 

 

    16h – 19h 
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Horário de 

almoço 

 11.45 - Grupo 3 
 

 12h – Grupos 1 e 2 

 

3. Na organização da rotina diária, os intervalos são desfasados:  

 Grupos 1 – 10.30 horas 

 Grupo 2 – 10 horas 

 Grupo 3 – 10 horas 

 

6. No recreio, os equipamentos devem ser sempre higienizados após a utilização de 

cada grupo. 

 

 

5.11 Organização de circuitos internos 

 

1. À chegada e saída do Jardim, as crianças devem ser entregues /recebidas 

individualmente pelo seu encarregado de educação, à porta do estabelecimento 

(evitando, se possível, a circulação no interior). 

 

2. A zona de entrada está dividida em duas áreas, zona ‘suja’ e zona ‘limpa’, aqui é 

dado início ao procedimento de entrada de cada criança de acordo com os seguintes 

passos: 

 

 À chegada da área ‘suja’, a assistente operacional mede a temperatura da 

criança, devendo registar valores entre os 35º e 37.5º; caso a temperatura seja 

superior a 37.5º, não é autorizada a entrada da criança no Jardim e deve ser 

entregue à guarda do encarregado de educação. 

 

 Após a medição da temperatura, a criança descalça-se e retira(-se) o lanche da 

mochila. 

 Na transição para a zona ‘limpa’ é feita a desinfeção das mãos da criança com 

uma solução de álcool gel. 

 Na zona ‘limpa’, a criança usa o calçado extra e de uso exclusivo do Jardim. 
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 A assistente procede à desinfeção da caixa do lanche e entrega à criança que a 

coloca no saco individual pendurado no cabide (se necessário, a assistente 

ajuda). 

 

3. Seguir os circuitos de entrada e saída da sala de atividades para cada grupo, 

evitando o cruzamento de pessoas: 

 

 

 

 

 

3- Corredor

. Vestir bibe

. Guardar lancheira

. Seguir trajeto verde para
SALA DE ATIVIDADES

2- Vestiário

• Colocar casaco e mochila

• Guardar muda de roupa

1- Entrada

.Receção da criança

.Medição da temperatura

.Troca de calçado

.Desinfeção das mãos

Sala de atividades

• Seguir      circuito 
vermelho marcado              
no corredor

Vestiário

• Despir bibe

• Vestir casaco

• Pegar mochila 

Saída

• Troca de calçado

• Entrega ao EE

ENTRADA 

SAÍDA 



17  

 
4. Em ambiente escolar, a extensão dos horários, no âmbito das Atividades de 

Animação e Apoio às Famílias (AAAF) bem como da Componente de Apoio 

à Família (CAF), deverá seguir as presentes orientações. 

 

 

 

5.2 Centro Escolar 1ºCEB 

 
1. O horário de funcionamento do Centro Escolar decorre das 8.30 às 17.30. 

 

Horário de 

entrada 

  

Horário de 

saída 

 
 

  8.45 – 9h 

 

 

    15.30 – 17.30 

  

 

 

Horário de 

almoço 

 11.45 –  turmas de 3º e 4º anos 

 12.10 – turmas de 1º e 2º anos 

2. São organizados horários desfasados de forma a evitar o cruzamento entre 

pessoas que não sejam da mesma sala: 

 

 

 

 
 

  3º e 4º anos  1º e 2º anos 

Receção  8:30  
 

8:30 (aldeias) 
      8:45 (Mêda) 

Atividade letiva (manhã)  8:45  9 horas 

Intervalo (20 ou 30 min)  10 horas  10:30 

Almoço  11.45  12:10 

Atividade letiva (tarde)  13.30  13:40 

Intervalo  15.30  15:40 

AEC  16 horas  16 horas 

Saída  17.30  17:30 
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3. Na organização da rotina diária, os intervalos serão desencontrados, os alunos 

lancham nas salas de aula e brincam no recreio, em zonas e momentos distintos, 

conforme plano semanal fixado: 

 3º e 4º anos (Turma D, E e F) – 10 horas 

 1º e 2º anos (Turma A, B e C) – 10.30 horas 

 

4. No recreio, os equipamentos devem ser sempre higienizados após a utilização 

de cada grupo. 

 

5. As AEC são ministradas nas instalações do Agrupamento e no Complexo 

Desportivo, de acordo com a seguinte tabela: 

 

AEC 1.º Ano 2.º Ano 3.º Ano 4.º Ano 

Atividade Desportiva  
 

1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 

Inglês  
 

1 hora 1 hora -- -- 

Oficina das Artes (Visuais/Teatro)  

 

1 hora 1 hora 1 hora -- 

 Oficina de Jogos (EMRC)  
 

1 hora 1 hora 1 hora -- 

Oficina de Informática  
 

1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 

Dança (EMRC- 4º ano) -- -- 1 hora 1 hora 
 

 

6. Em ambiente escolar, a extensão dos horários, no âmbito das AEC e da CAF, deverá 

seguir as presentes orientações. 

 

 

 

5.2.1 Organização de circuitos internos 
 

1. À chegada e saída do Centro Escolar, os alunos devem ser entregues /recebidos 

individualmente pelo seu encarregado de educação, ao portão do estabelecimento 

(evitando, se possível, a circulação no interior). 
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2. A zona de entrada está dividida em duas áreas, zona ‘suja’ e zona ‘limpa’, aqui é 

dado início ao procedimento de entrada de cada aluno, de acordo com os 

seguintes passos: 

 

 À chegada da área ‘suja’, a assistente operacional mede a temperatura do aluno, 

devendo registar valores entre os 35º e 37.5º; caso a temperatura seja superior 

a 37.5º, não é autorizada a entrada do aluno na escola e deve ser entregue à 

guarda do encarregado de educação. 

 Após a medição da temperatura, desinfeta-se o calçado e a mochila. 

 Na transição para a zona ‘limpa’ é feita a desinfeção das mãos do aluno com 

uma solução de álcool gel. 

3. Seguir os circuitos de entrada e saída da sala de aulas, evitando o cruzamento de 

pessoas: 

 

 

3- Sala de aula

. Pendurar casaco

. Dirigir-se para o seu lugar
(cadeira e mesa identificada)

. Retirar material da mochila e
aguardar

2- Corredor

• Seguir circuito verde com 
ordem e distanciamento

• Entrar na sala de aula, 
aguardando a sua vez

1- Entrada

.Receção da criança

.Medição da temperatura

.Desinfeção de calçado

.Desinfeção das mãos
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5.3 Escola Básica e Secundária 
 

 
1. O horário de funcionamento decorre das 8.45 horas às 17.30 horas. 

2. Os horários das atividades letivas e os períodos de intervalo e de almoço 

dos alunos de diferentes ciclos serão desfasados, de forma a evitar o 

cruzamento entre os grupos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de aulas

• Arrumar material na 
mochila

• Pegar mochila/ 
casaco

Corredor

• Com calma, seguir 
circuito vermelho 
marcado  no chão

Saída

• Aguardar a vez de saída, 
sem atropelos 

• Entrega ao Encarregado de 
Educação/autocarro

2ºCICLO  

INÍCIO FIM 

9.00 9.50 

9.55 10.45 

INTERVALO 

11.00 11.50 

11.55 12.45 

ALMOÇO 

14.00 14.50 

14.55 15.45 

INTERVALO 

15.55 16.45 

16.45 17.35 

3º CICLO ENSINO SECUNDÁRIO 

INÍCIO FIM INÍCIO FIM 

8.45 9.35 8.45 9.35 

9.40 10.30 9.40 10.30 

INTERVALO INTERVALO 

10.45 11.35 10.45 11.35 

11.40 12.30 11.40 12.30 

12.35 13.25 12.35 13.25 

13.45 14.35 ALMOÇO 

14.40 15.30 14.40 15.30 

INTERVALO INTERVALO 

15.45 16.35 15.45 16.35 

16.40 17.30 16.40 17.30 
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3. Na utilização dos espaços exteriores os alunos devem manter-se nas 

zonas envolventes dos blocos da sala de aula que ocupam, 

respeitando as indicações dadas. 

 

  

 

6.Práticas Pedagógicas 

 

 

6.1 Jardim de Infância 

 

a) O acesso à sala deve ser limitado só aos profissionais afetos à mesma. 

 

b) Deve ser mantida a mesma sala de atividades para cada grupo, de forma a evitar a 

circulação de crianças e profissionais: 

 

 

 

c) Criar uma nova rotina pedagógica, tendo em conta as orientações da DGS, e os 

princípios da pedagogia preconizados nas Orientações Curriculares da Educação Pré-

escolar.  

 

• Grupo 1- Crianças de 5 anos de 
idade (continuidade)

Sala 1

• Grupo 2- Crianças de 4 e 5  anos de 
idade (continuidade)

Sala 2

• Grupo 3- Crianças de  3 anos de 
idade (iniciação)

Sala 3
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d) Pese embora as regras atuais de distanciamento físico, importa não perder de vista a 

importância das aprendizagens e do desenvolvimento das crianças e a garantia do seu 

direito de brincar. 

 

e) Estar atento ao bem-estar das crianças e responder às necessidades emocionais, 

físicas e cognitivas das mesmas, uma vez que o desenvolvimento e a aprendizagem 

são indissociáveis. 

 

f) As interações e as relações que as crianças estabelecem com os adultos e com as 

outras crianças são a base para a sua aprendizagem e desenvolvimento. 

 

g) Conversar com as crianças acerca das alterações das suas rotinas e ouvir as suas 

opiniões e sugestões.  

 

h) Dar a conhecer às crianças as novas regras de convivência social, levando-as a 

compreender a importância das novas formas de interação entre pares e com os 

adultos, tranquilizando-as e esclarecendo dúvidas e angústias. 

 

i) Registar as novas regras de segurança e com as crianças elaborar cartazes, panfletos, 

etc., afixando-os em local visível do Jardim/ Sala. 

 

j) Planear atividades e projetos, escutando as crianças sobre como os podem 

desenvolver, tendo em conta o contexto atual. 

 

k) Privilegiar a utilização das tecnologias de modo diversificado com recurso à projeção, 

por exemplo, de visitas virtuais a museus, parques, palácios, audição de concertos de 

música, visualização de peças de teatro e documentários sobre assuntos que lhes 

interessem. 

 

l) Desenvolver as atividades, preferencialmente, em pequenos grupos ou 

individualmente. 

 

m) Privilegiar atividades em espaços abertos (pátio, parque, jardim). 



23  

 

n) Promover atividades como a leitura de histórias em círculo alargado. 

 

o) Privilegiar atividades que recorram a materiais facilmente higienizáveis, evitando 

aqueles que, pelas suas características, apresentam maior risco de contaminação. 

 

p) Os objetos partilhados entre crianças devem ser devidamente desinfetados entre 

utilizações. 

 

q) Se uma criança se encontrar atestadamente em grupo de risco, deve ser assegurado 

o apoio individualizado, envolvendo a EMAEI no acompanhamento da criança em 

estreita articulação com o docente e a família. 

 

r) Privilegiar o contacto com as famílias via telefónica ou por meios digitais, de modo a 

que haja articulação e continuidade entre o Jardim e a família. 

 

s) Nos casos em que seja necessário reunir presencialmente, estas reuniões deverão ser, 

preferencialmente, individuais ou em pequenos grupos, mantendo as medidas de 

higiene e distanciamento. 

 

t) Nesta fase, suspender-se eventos e reuniões com um número alargado de pessoas. 

 
6.2 1ºCEB 

 
 

a) O acesso à sala de aula deve ser limitado só aos alunos da turma e aos profissionais 

afetos à mesma. 

 

b) Deve manter-se a mesma sala de atividades para cada turma, de forma a evitar a 

circulação de crianças e profissionais: 
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c) Considerar que a situação que vivemos e a especificidade de cada contexto 

implicam, necessariamente, uma flexibilidade e adequação na organização das 

rotinas, dos espaços, dos materiais e das atividades. 

 

d) As atividades desportivas bem como outras atividades que impliquem algum 

contacto físico devem ser planificadas e adequadas às orientações das autoridades 

de saúde. 

 

e) Conceber 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. 

 

f) Elaborar e implementar um plano de recuperação e consolidação das aprendizagens 

lecionadas no 1º ciclo, no 3º período do ano letivo anterior, aquando do modelo de 

ensino a distância. 

 

g) Incrementar o apoio educativo, a coadjuvação e/ou o apoio especializado para os 

alunos com medidas universais ou seletivas, com fraca participação nas sessões 

síncronas e/ou escasso acompanhamento familiar na realização das tarefas 

assíncronas. 

 

Rés do chão

3 turmas

• Sala 1 - 1º ano A

Profª Ana Saraiva

• Sala 2- 3º ano D

Profª Cristina Reis

• Sala 4- 4º ano F

Profª Mercedes Trabulo

Piso 1

3 turmas

• Sala 7- 2º ano B

Profª Fernanda Coelho

• Sala 8 - 2º ano C

Profª Inês Saraiva

• Sala 9 - 4º ano E

Profª Teresa Prata
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h) Criar uma nova rotina pedagógica, tendo em conta as orientações da DGS, e os 

princípios da pedagogia preconizados no Currículo do Ensino Básico -1º Ciclo, 

Aprendizagens Essenciais e Perfil do Aluno à Saída do 1º Ciclo.  

 

i) Pese embora as regras atuais de distanciamento físico, importa não perder de vista a 

importância das aprendizagens escolares e do desenvolvimento dos alunos e a garantia 

do direito de brincar. 

 

j) Estar atento ao bem-estar dos alunos e responder às necessidades emocionais, físicas 

e cognitivas dos mesmos, uma vez que o desenvolvimento e a aprendizagem são 

indissociáveis. 

 

k) Dar a conhecer aos alunos as novas regras de convivência social, levando-os a 

compreender a importância das novas formas de interação entre pares e com os 

adultos, tranquilizando-os e esclarecendo dúvidas e angústias. 

 

l) Conversar com os alunos acerca das alterações das suas rotinas e ouvir as suas 

opiniões e sugestões.  

 

m) Divulgar as novas regras de higiene e segurança e com os alunos elaborar cartazes, 

panfletos, etc., afixando-os em local visível da Sala. 

 

n) Privilegiar a utilização das tecnologias de modo diversificado com recurso à 

projeção, por exemplo, de vídeos temáticos, visitas virtuais a parques, palácios, 

audição de concertos de música, visualização de peças de teatro e documentários 

sobre assuntos que interessem aos alunos. 

 

o) Fomentar atividades individuais ou em pequenos grupos, mantendo as medidas de 

higiene e distanciamento recomendadas. 

 

p) Privilegiar atividades que recorram a materiais facilmente higienizáveis, evitando 

aqueles que, pelas suas características, apresentam maior risco de contaminação. 
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q) Cada aluno deverá utilizar os seus manuais e material escolar. Os recursos partilhados 

entre alunos devem ser desinfetados entre utilizações. 

 

r) Os manuais deverão permanecer na escola, devendo o aluno apenas levar na mochila 

o material estritamente necessário para fazer os TPC. 

 

s) Se um aluno se encontrar atestadamente em grupo de risco, deve ser assegurado o 

apoio individualizado, envolvendo a EMAEI no acompanhamento do aluno em 

articulação com o docente e a família. 

 

t) Privilegiar o contacto com os encarregados de educação, via telefónica ou por meios 

digitais, de modo a que haja articulação e continuidade entre a escola e a família. 

 

u) Nesta fase, suspendem-se eventos e reuniões com um número alargado de pessoas. 

 

v) Nos casos em que seja necessário reunir presencialmente, as reuniões deverão ser, 

preferencialmente, individuais ou em pequenos grupos, mantendo as medidas de 

higiene e distanciamento. 

 

w) Promover sessões de informação sobre medidas de higiene e saúde, em tempo de 

pandemia, pela equipa de educação para a saúde (a reforçar com pessoal docente e 

não docente, em colaboração com o centro de saúde, associação de pais, associação 

de estudantes e outros). 

 

6.3 Escola Básica e Secundária  

 

Neste regresso às aulas presenciais a escola deve: 

a) Criar uma nova rotina pedagógica, tendo em conta as orientações da 

DGS, e os princípios da pedagogia preconizados nas Orientações 

Curriculares estar atento ao bem-estar dos alunos e responder às 

necessidades emocionais, físicas e cognitivas dos mesmos, uma vez 

que o desenvolvimento e a aprendizagem são indissociáveis. 
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b) Lembrar as novas regras de segurança e afixar informações em local 

visível da sala de aula. 

 

c) Privilegiar a utilização das tecnologias de modo diversificado com 

recurso à projeção, por exemplo, de visitas virtuais a museus, 

parques, palácios, audição de concertos de música, visualização de 

peças de teatro e documentários sobre assuntos pertinentes. 

 

d) Desenvolver as atividades, preferencialmente, em pequenos grupos 

ou individualmente. 

 

e) Privilegiar atividades que recorram a materiais facilmente 

higienizáveis, evitando aqueles que, pelas suas características, 

apresentam maior risco de contaminação. 

 

f) Se um aluno se encontrar atestadamente em grupo de risco, deve 

ser assegurado o apoio individualizado, envolvendo a EMAEI no seu 

acompanhamento em estreita articulação com o docente e a família. 

 

g) Privilegiar o contacto com as famílias pela via telefónica ou por 

meios digitais. 

 

 

7. Gestão de pessoal docente e não docente 
 

   Assegurar a presença dos recursos humanos (pessoal docente e pessoal não 

docente) necessários ao funcionamento das atividades presenciais. 

 

   Em estreita colaboração com os serviços competentes, a gestão dos recursos 

humanos deve prever substituições na eventualidade de absentismo por doença ou 

para prestação de cuidados a familiares ou por necessidade de isolamento. 
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8.  Atuação Perante um Caso Suspeito 

 

   Perante a identificação de um caso suspeito devem ser dados os seguintes 

passos:  

 

 

Figura 1. Fluxograma de atuação perante um caso suspeito de COVID-19 em contexto escolar 

 

1. Perante a deteção de um caso suspeito de COVID-19 de uma pessoa 

presente no estabelecimento de educação ou ensino, são imediatamente 

ativados todos os procedimentos constantes no seu Plano de Contingência e 

é contactado o ponto focal designado previamente pela Direção do 

estabelecimento de educação ou ensino  

 

2. O caso suspeito de COVID-19 quando se trate de um menor, é acompanhado 

por um adulto, para a área de isolamento, através de circuitos próprios, 

definidos previamente no Plano de Contingência, que deverão estar visualmente 

assinalados. Sempre que se trate de um adulto, dirige-se sozinho para a área de 
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isolamento. Na área de isolamento deve constar o fluxo de atuação perante um 

caso suspeito de COVID-19 em contexto escolar  

 
3. Caso se trate de um menor de idade, é contactado de imediato o encarregado 

de educação, de modo a informá-lo sobre o estado de saúde do menor. O 

encarregado de educação deve dirigir-se ao estabelecimento de educação ou 

ensino, preferencialmente em veículo próprio.  

 
4. Na área de isolamento, o encarregado de educação, ou o próprio se for um 

adulto, contacta o SNS 24 ou outras linhas criadas para o efeito e segue as 

indicações que lhe forem dadas. O diretor ou o ponto focal do estabelecimento 

de educação ou ensino pode realizar o contacto telefónico se tiver autorização 

prévia do encarregado de educação. 

  

Na sequência da triagem telefónica:  

• Se o caso não for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem 

telefónica (SNS 24 ou outras linhas), a pessoa segue o procedimento normal da 

escola, de acordo com o quadro clínico apresentado. Terminam os 

procedimentos constantes no Plano de Contingência para COVID-19 e não se 

aplica o restante “Fluxograma de atuação perante um caso suspeito de COVID-

19 em contexto escolar”.  

 

 • Se o caso for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem telefónica 

(SNS 24 ou outras linhas) será encaminhado de uma das seguintes formas:  

 - Autocuidado: isolamento em casa;  

 - Avaliação Clínica nas Áreas Dedicadas COVID-19 nos Cuidados de Saúde 

Primários;  

 - Avaliação Clínica em Serviço de Urgência.  

  

 

Devem ser prosseguidos os procedimentos do ponto 5, “Fluxograma de atuação perante 

um caso suspeito de COVID-19 em contexto escolar”.  
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Nota: Se o encarregado de educação não contactar o SNS 24 ou outras linhas 

criadas para o efeito, a Autoridade de Saúde Local deve ser informada da situação pelo 

diretor ou ponto focal do estabelecimento de educação ou ensino. 

  

5. Caso exista um caso suspeito de COVID-19 triado pela SNS 24 ou outras linhas de 

triagem telefónica, é contactada de imediato a Autoridade de Saúde Local/Unidade 

de Saúde Pública Local, cujos contactos telefónicos devem constar num documento 

visível na área de isolamento, e estar gravados no telemóvel do ponto focal e do diretor 

do estabelecimento de educação ou ensino.  

 

6. A Autoridade de Saúde Local:  

• prescreve o teste para SARS-CoV-2 e encaminha para a sua realização;  

• esclarece o caso suspeito, se for um adulto ou o encarregado de educação, caso 

se trate de um menor sobre os cuidados a adotar enquanto aguarda confirmação 

laboratorial e sobre os procedimentos seguintes (no que for aplicável da Orientação 

n.º10/2020 da DGS).  

 

A deslocação para casa, para os serviços de saúde ou para o local de realização de teste 

deve ser feita em viatura própria, ou em viatura própria dos encarregados de educação, 

caso seja menor de idade. Se tal não for possível, deve ser utilizada uma viatura de 

transporte individual, não devendo recorrer-se a transporte público coletivo. Durante 

todo o percurso o caso suspeito e o(s) respetivo(s) acompanhante(s) devem manter a 

máscara devidamente colocada. 

  

7. A Autoridade de Saúde Local, no primeiro contacto com o estabelecimento de 

educação ou ensino, procede a uma rápida avaliação da situação/risco, para decidir 

a celeridade e amplitude das medidas a adotar. Caso considere necessário, pode 

implementar medidas de proteção, enquanto aguarda confirmação laboratorial, 

nomeadamente:  

• Isolamento dos contactos que estiveram sentados em proximidade na sala de aula 

ou no refeitório ou outros contactos próximos identificados;  
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8. A Autoridade de Saúde informa o caso, os contactos de alto e baixo risco e o 

estabelecimento de educação ou ensino sobre as medidas individuais e coletivas a 

implementar, de acordo com a avaliação da situação/risco efetuada, nomeadamente:  

• Isolamento de casos e contactos, encerramento da turma, de áreas ou, no limite, de 

todo o estabelecimento de educação ou ensino;  

• Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços mais utilizados pelo 

caso suspeito, bem como da área de isolamento (Orientação n.º 014/2020 da DGS);  

• Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso suspeito em dois sacos de 

plástico, resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho 

e colocação dos mesmos em contentores de resíduos coletivos após 24 horas da sua 

produção (nunca em ecopontos).  

 

 

9. Atuação Perante um Caso Confirmado 

 

 

Se o caso confirmado tiver sido identificado fora do estabelecimento de educação ou 

ensino, devem ser seguidos os seguintes passos:  

 

 

                          Figura 2. Fluxograma de atuação perante um caso confirmado de COVID-19 em contexto escolar  
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Perante a comunicação ao estabelecimento de educação ou ensino, de um caso 

confirmado de COVID-19 de uma pessoa que tenha frequentado o estabelecimento, 

devem ser imediatamente ativados todos os procedimentos constantes no Plano de 

Contingência e ser contactado o ponto focal designado previamente pela Direção do 

estabelecimento de educação ou ensino (Anexo 1).  

A Direção do estabelecimento de educação ou ensino ou o ponto focal contacta de 

imediato a Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública Local, a informar 

da situação.  

A Autoridade de Saúde Local, apoiada pela Unidade de Saúde Pública Local, assegura 

a investigação epidemiológica (in loco, se necessário):  

            • Inquérito epidemiológico;  

            • Rastreio de contactos;  

            • Avaliação ambiental.  

 
De acordo com a avaliação de risco efetuada, a Autoridade de Saúde Local informa os 

contactos de alto e de baixo risco e o estabelecimento de educação ou ensino, sobre 

quais as medidas individuais e coletivas a implementar, nomeadamente:  

           • Isolamento de contactos, encerramento da turma, de áreas ou, no limite, de todo o 

estabelecimento de educação ou ensino;  

   • Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços utilizados pelo caso 

suspeito, bem como da área de isolamento (Orientação n.º 014/2020 da DGS);  

           • Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso suspeito em dois sacos de 

plástico, resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho 

e colocação dos mesmos em contentores de resíduos coletivos após 24 horas da sua 

produção (nunca em ecopontos).  

 

        MEDIDAS A ADOTAR PELO CASO CONFIRMADO 

 

Perante um caso com teste laboratorial (rRT-PCR) positivo para COVID-19, o mesmo 

deve permanecer em isolamento até cumprir com os critérios de cura 

documentada (Norma nº. 004/2020 da DGS).  

A definição do local de isolamento dependerá da gravidade do quadro clínico e das 

condições de habitabilidade de cada pessoa.  
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As pessoas com COVID-19, são consideradas curadas quando:  

     • Apresentam ausência completa da febre (sem recurso a medicação) e melhoria 

significativa dos sintomas durante 3 dias consecutivos, e  

     • Apresentam teste laboratorial (rRT-PCR) negativo, realizado, no mínimo, 14 dias 

após o início dos sintomas (nos doentes sem internamento hospitalar por COVID-19) ou 

dois testes laboratoriais (rRT-PCR) negativos, com pelo menos 24 horas de diferença, 

realizados, no mínimo, 14 dias após o início dos sintomas (nos doentes com 

internamento hospitalar por COVID-19).  

 

Após determinação de cura e indicação da Autoridade de Saúde Local, a pessoa pode 

regressar ao estabelecimento de educação ou ensino. 

 

MEDIDAS COLETIVAS A ADOTAR PELO ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO OU 

ENSINO  

 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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10. Sala de isolamento 

 

10.1 Jardim de Infância 

A sala de isolamento é a anterior sala de recursos, onde é possível efetuar chamadas 

telefónicas, existe cadeira, contactos de emergências, lista de contactos dos 

encarregados de educação, água e alguns alimentos não perecíveis, bem como acesso 

a instalação sanitária.  

 

 

 

 

 

10.2 Centro Escolar 1ºCEB 

 

A sala de isolamento é o laboratório, sala onde é possível efetuar chamadas 

telefónicas e devidamente equipada com cadeira, água e alguns alimentos não 

perecíveis, assim como a lista de contactos de emergência.  

 

 

 

 

 

 

Sala 
atividades 
Corredor-

circuito 
'sujo' 

Sala de 
isolament

o

(recursos)

Corredor

circuito 
'sujo'

Porta de saída

Circuito para o caso suspeito 
entrar e sair da sala de isolamento
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10.3 Escola Básica e Secundária 

 

 A sala de isolamento é o Gabinete Médico, situado no pavilhão principal 

da Escola Básica e Secundária de Mêda. Nesta sala é possível efetuar 

chamadas telefónicas, existe cadeira, água e alguns alimentos não 

perecíveis, bem como acesso fácil a instalação sanitária. 

  O caso suspeito deverá utilizar a porta exterior mais próxima para chegar e 

sair da área de isolamento. 

 

 

 

 

Sala de aula

seguir circuito 
'vermelho'  até 

sala de 
isolamento

Sala de 
isolamento

contacto com EE e 
com SNS24

triagem telefónica

Corredor

suspeito de 
COVID-19, 

seguir circuito 
'sujo' até saída

Porta 
de saída

Sala de aula

seguir pelo exterior até acesso 
a Sala de isolamento

Sala de isolamento

Contacto com EE e com 
SNS24

Triagem telefónica

Saída pelo acesso exterior
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11. Contactos de emergência 

 

  A lista de contactos de emergência dos alunos, fornecidos pelos encarregados de 

educação, está disponível em cada sala, no caso de Jardim de Infância e do Centro 

Escolar, e junto da central telefónica na escola sede. 

   Sempre que necessário, os encarregados de educação serão contactados para dar 

informação sobre o estado de saúde do seu educando (ex. estado febril). 

 

  O encarregado de educação compromete-se a atender o telemóvel/ telefone e seguir 

as instruções indicadas. 

 
  Qualquer mudança de número de telemóvel ou/e telefone deve ser comunicado à 

escola. 

 
  Serão mantidos atualizados os contactos das Autoridades de Saúde territorialmente 

competentes. 

 

 

 

12. Outros cenários 

 

             O regime normal de funcionamento das escolas é o regime presencial, 

mas as comunidades educativas poderão vir a ser colocadas perante a 

necessidade de transição para regime de funcionamento misto ou até não 

presencial, regimes excecionais que se aplicarão 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. 

             As atividades a realizar no âmbito dos regimes misto e não presencial 

serão efetuadas na própria escola para os alunos:  

• Beneficiários da Ação Social Escolar identificados pela escola;  

• Em risco ou perigo sinalizados pelas Comissões de Proteção de 

Crianças e Jovens;  
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• Para os quais a escola considere ineficaz a aplicação dos regimes 

misto e não presencial.  

 

O regime misto é adotado quando se verifique, devido à situação epidemiológica 

causada pela doença COVID-19, a impossibilidade de as escolas manterem os grupos 

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.  

 

    A transição para este regime dependerá da autorização da DGEsTE, mediante parecer 

das autoridades de saúde. 

 

    O processo de ensino e aprendizagem deve desenvolver-se através da combinação 

entre atividades presenciais e sessões assíncronas. 

 

  As escolas devem adequar a organização e funcionamento do regime misto à carga 

horária semanal de cada disciplina, tendo por base, na definição dos horários dos alunos, 

os seguintes pressupostos:  

 a) Privilegiar a interação direta entre os alunos e o professor;  

 b) Repartir a carga horária de cada disciplina entre atividades presenciais e sessões 

assíncronas;  

 c) Alternar as atividades presenciais com o trabalho autónomo.  

  

  

12.1 Jardim de Infância 

 

  O  regime misto irá desenvolver-se semanalmente e de forma alternada ora 

através de sessões presenciais no Jardim ora através do modelo de ensino a 

distância: 

 

 Semana 1 Semana 2 

GrGrupo 1 Presencial Não presencial 

Grupo 2 Presencial Não presencial 

Grupo 3 Não presencial Presencial 
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  As educadoras reúnem para a elaboração articulada do plano semanal de trabalho 

que contém as aprendizagens e tarefas a desenvolver pelas crianças no modelo de 

ensino a distância. 

 

  As educadoras devem garantir a articulação eficaz entre os docentes do grupo, tendo 

em vista o acompanhamento e a coordenação do trabalho a realizar pelas crianças, 

promovendo a utilização proficiente dos recursos e ferramentas digitais, bem como o 

acesso equitativo às aprendizagens. 

 

  As educadoras devem adaptar o planeamento e execução das atividades letivas, 

incluindo as medidas de apoio definidas para cada aluno, garantindo as aprendizagens 

de todos. 

 

  O plano semanal de trabalho deverá contemplar todas as componentes do currículo 

da educação pré-escolar, de acordo com o horário letivo do grupo. 

 
  O Plano Semanal será enviado aos pais, através de plataformas digitais em vigor no 

Jardim, até sexta-feira, para ser desenvolvido na semana seguinte, com a ajuda dos 

familiares. 

 
  As educadoras devem fazer o registo semanal das aprendizagens desenvolvidas 

e das tarefas realizadas no âmbito do regime misto. 

 
  As educadoras devem recolher evidências da participação das crianças tendo em 

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

criança. 

 
  Devem ser asseguradas em regime presencial as respostas especializadas e os 

apoios prestados no âmbito do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância. 
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12.2 Centro Escolar do 1ºCEB 

 

O regime misto poderá desenvolver-se em dois cenários: 

 

.Cenário 1 - semanalmente e de forma alternada, metade das turmas tem aulas 

presenciais na escola e a outra metade mantém-se em casa com o modelo de ensino 

a distância_ sessões síncronas e trabalho autónomo. 

 

Turmas Semana 1 Semana 2 

1º e 2º anos 

(A, B e C) 

Presencial Não presencial 

3º e 4º anos 

(D, E e F) 

Não Presencial Presencial 

 

.Cenário 2 - diariamente e de forma alternada, três turmas têm aulas presenciais na 

escola e as outras três turmas mantêm-se em casa com sessões síncronas e trabalho 

autónomo. 

 

Cenário 2. Turmas dos 1º e 2º anos – A, B e C 

 1ª Semana 2ª Semana 

 Presencial Não 

Presencial 

Presencial Não 

Presencial 

segunda-feira Turmas  

A, B e C 

- - Turmas 

A, B e C 

terça-feira - Turmas  

A, B e C 

Turmas 

A, B e C 

- 

quarta-feira Turmas  

A, B e C 

- - Turmas 

A, B e C 

quinta-feira - Turmas  

A, B e C 

Turmas 

A, B e C 

- 

sexta-feira Turmas  

A, B e C 

-  Turmas 

A, B e C 
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Total 3 dias 

presenciais 

2 dias não 

presenciais 

2 dias 

presenciais 

3 dias não 

presenciais 

 

Cenário 2. Turmas dos 3º e 4º anos – D, E e F 

 1ª Semana 2ª Semana 

 Presencial Não 

Presencial 

Presencial Não 

Presencial 

segunda-feira - Turmas 

D, E e F 

Turmas 

D, E e F 

- 

terça-feira Turmas 

D, E e F 

- - Turmas 

D, E e F 

quarta-feira - Turmas 

D, E e F 

Turmas 

D, E e F 

- 

quinta-feira Turmas 

D, E e F 

- - Turmas 

D, E e F 

sexta-feira - Turmas 

D, E e F 

Turmas 

D, E e F 

- 

Total 2 dias 

presenciais 

3 dias não 

presenciais 

3 dias 

presenciais 

2 dias não 

presenciais 

 

No modelo E@D, preferencialmente, durante a manhã, decorrerão as aulas online e, 

durante a tarde, as atividades assíncronas e trabalho autónomo.  

 

Os docentes de cada turma reúnem para a elaboração articulada do plano semanal 

de trabalho que contém as aprendizagens, as tarefas a desenvolver pelos alunos e os 

recursos necessários. 

 

Os docentes titulares devem garantir a articulação eficaz entre todos os docentes, 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. 

 

Os docentes devem adaptar o planeamento e execução das atividades letivas, incluindo 

as medidas de apoio definidas para cada aluno, garantindo as aprendizagens de todos. 
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O plano semanal de trabalho deverá contemplar todas as áreas curriculares do 1º 

ciclo, adequando o horário letivo da turma. 

 

O Plano Semanal será enviado aos pais, através de email oficial ou da plataforma digital 

Teams, até final de sexta-feira, para ser desenvolvido pelos alunos, na semana 

seguinte. 

 

Os docentes devem fazer o registo semanal das aprendizagens desenvolvidas e 

das tarefas realizadas no âmbito do regime misto, na plataforma institucional. 

 

Os docentes devem recolher evidências da participação e das aprendizagens dos 

alunos tendo em conta as estratégias, os recursos e as ferramentas utilizadas pela 

escola e por cada aluno. 

 

Devem ser asseguradas presencialmente as respostas especializadas e os apoios 

prestados aos alunos com medidas seletivas e/ou adicionais, bem como aos alunos 

mais vulneráveis, em termos tecnológicos e com menores condições para o ensino a 

distância. (No início do ano letivo o Professor Titular de Turma identifica estes alunos 

em articulação com o SPO/EMAEI.) 

 

 

12.3 Escola Básica e Secundária 

 

Neste cenário, o processo de ensino e aprendizagem deve desenvolver-se através da 

combinação entre atividades presenciais, sessões síncronas e trabalho autónomo.  

A indicação das turmas e/ou alunos que passarão a desenvolver o processo de 

ensino e aprendizagem neste regime ocorrerá de acordo com as orientações das 

autoridades de saúde, em função das circunstâncias concretas do momento.  

 

 O trabalho autónomo deve ser desenvolvido mediante orientações dos docentes das 

respetivas disciplinas, podendo eventualmente ser coadjuvado por uma equipa de 
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docentes constituída para esse efeito, sendo realizado com recurso, entre outros, a 

ferramentas e recursos digitais. 

 Os docentes da turma, sob coordenação do respetivo diretor, devem adaptar 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. 

 

   

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 pela escola 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. 

 

 

13. Regime não presencial 

 

O «Regime não presencial» é aquele em que o processo de ensino e 

aprendizagem ocorre em ambiente virtual, com separação física entre os 

intervenientes, designadamente docentes e alunos e será adotado nas situações 

de suspensão das atividades letivas e formativas presenciais nas escolas.  

          O Agrupamento elaborará e implementará um Plano de Ensino a 

Distância adequado à comunidade educativa. A implementação, 

acompanhamento e monitorização do plano de ensino a distância deve ser 

assegurado pelo conselho pedagógico. 
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13.1 Jardim de Infância 

 

  As aprendizagens serão desenvolvidas através de sessões assíncronas cujo 

planeamento deverá ter em conta as diversas componentes do currículo da educação 

pré-escolar e o perfil das crianças aos 3, 4 e 5 anos definido pelo Agrupamento. 

 
 As educadoras reúnem semanalmente, às quartas-feiras, para a elaboração do Plano 

semanal de trabalho que contém as aprendizagens pretendidas, as tarefas diárias a 

desenvolver pelas crianças e os materiais/recursos a usar. 

 

  As educadoras titulares devem garantir a articulação entre os docentes do grupo, tendo 

em vista o acompanhamento e a coordenação do trabalho a realizar pelas crianças tanto 

na componente curricular como nas atividades de enriquecimento educativo e nas 

atividades de animação e apoio à família. 

 
 As educadoras deverão promover a utilização proficiente dos recursos e ferramentas 

digitais bem como o acesso equitativo às aprendizagens.  

 
 O Plano Semanal de trabalho deverá contemplar todas as componentes do currículo da 

educação pré-escolar, as AEE e as AAAF, de acordo com o horário letivo do grupo. 

 
 O Plano Semanal deve incluir as medidas de apoio definidas para cada criança, 

adaptando se necessário o planeamento e a implementação das atividades letivas para, 

assim, assegurar as aprendizagens de todos.  

 

 O Plano Semanal será enviado aos pais, através de plataformas digitais em vigor no 

Jardim, até sexta-feira, para ser desenvolvido na semana seguinte, com a ajuda dos 

familiares. 

 
 As educadoras devem fazer o registo semanal das aprendizagens desenvolvidas e 

das tarefas realizadas no âmbito do regime não presencial. 

 
 As educadoras devem recolher evidências da participação das crianças tendo em conta 

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

 
 Devem ser asseguradas em regime presencial as respostas especializadas e os apoios 

prestados no âmbito do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância. 
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 O Departamento Curricular deve adequar as opções curriculares, as estratégias de 

trabalho, o trabalho interdisciplinar e de articulação curricular, desenvolvidos com o grupo 

de crianças, às especificidades do regime não presencial.  

 
 A educadora titular de grupo deve preencher o questionário de monitorização do Plano 

de Ensino a Distância e, assim, reportar o cumprimento do Plano Semanal do Grupo, por 

docentes e discentes, assim como as dificuldades surgidas na implementação do 

mesmo. 

 

13.2 Centro Escolar 1ºCEB 

 

Cabe à escola adequar a organização e funcionamento do regime não presencial, 

fazendo repercutir a carga horária semanal da matriz curricular no planeamento 

semanal das sessões síncronas e assíncronas. 

 
 

Sessões síncronas 

Componentes do currículo 1.º Ano 2.º Ano 3.º Ano 4.º Ano 

Português 

C
id

a
d
a
n

ia
 e

 

D
e
s
e
n
v
o
lv

im
e

n
to

/T
IC

 (
a

 

5 horas 5 horas 5 horas 5 horas 

Matemática 5 horas 5 horas 5 horas 5 horas 

Estudo do Meio 2 horas 2 horas 2 horas 2 horas 

Inglês -- -- 1 hora 1 hora 

Educação Artística (Artes Visuais, Exp 

Dramática/ Teatro, Dança/ Música) 
1 hora 1 hora 1 hora -- 

Educação Física -- 

Expressão Físico-motora -- -- -- 1 hora 

Apoio ao estudo -- -- -- -- 

Oferta complementar -- -- -- -- 

EMRC b)  1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 

Total  13 horas 13 horas 14 horas 14 horas 

a. Áreas de integração curricular transversal, potenciadas pela dimensão globalizante do ensino neste ciclo. 
b. Opcional. 
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Sessões assíncronas 

Componentes do currículo 1.º Ano 2.º Ano 3.º Ano 4.º Ano 

Português 

C
id

a
d
a
n

ia
 e

 

D
e
s
e
n
v
o
lv

im
e

n
to

/T
IC

 (
a

 

2 horas 2 horas 2 horas 2 horas 

Matemática 2 horas 2 horas 2 horas 2 horas 

Estudo do Meio 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 

Inglês -- -- 1 hora 1 hora 

Educação Artística (Artes Visuais, Exp 

Dramática/ Teatro, Dança/ Música) 
4 horas 4 horas 4 horas -- 

Educação Física -- 

Expressão Físico-motora -- -- -- 2 horas 

Apoio ao estudo 2 horas 2 horas 0,5 hora 1,5 horas 

Oferta complementar 1 hora 1 hora 0,5 hora 1 hora 

EMRC  -- -- -- -- 

Total  12 horas 12 horas 11 horas 10,5 horas 

a) Áreas de integração curricular transversal, potenciadas pela dimensão globalizante do ensino neste ciclo. 

 
 

 

  Compete ao conselho de turma/departamento curricular adequar as opções 

curriculares, as estratégias, trabalho interdisciplinar e a articulação curricular, 

desenvolvidos com a turma, às especificidades do regime não presencial, com vista à 

prossecução das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída do 1º 

Ciclo e à promoção do sucesso escolar de todos os alunos. 

 

  As sessões síncronas e assíncronas devem respeitar os diferentes ritmos de 

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

realizar. 

 

  No âmbito do trabalho colaborativo, os docentes reúnem semanalmente, às quartas-

feiras, para a elaboração do Plano semanal de trabalho que contém as aprendizagens 

pretendidas, as tarefas diárias a desenvolver pelos alunos e os materiais/recursos a 

usar. 
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  Os docentes titulares devem garantir a articulação entre todos os docentes da turma, 

tendo em vista o acompanhamento e a coordenação do trabalho a realizar pelos alunos, 

tanto na componente curricular como nas AEC. 

 
  Os docentes deverão promover a utilização proficiente dos recursos e ferramentas 

digitais bem como o acesso equitativo às aprendizagens.  

 
  O Plano Semanal deve incluir as medidas de apoio definidas para cada criança, 

adaptando se necessário o planeamento e a implementação das atividades letivas para, 

assim, assegurar as aprendizagens de todos.  

 

  O Plano Semanal será enviado aos pais, através do email oficial ou da plataforma 

digital Teams, até final de sexta-feira, para ser desenvolvido pelos alunos na semana 

seguinte. 

 
  Os docentes devem fazer o registo semanal das aprendizagens desenvolvidas e 

das tarefas realizadas no âmbito do regime não presencial, na plataforma Teams- 

sumários online. 

 
  No âmbito da avaliação formativa, os docentes devem recolher evidências da 

participação e das aprendizagens dos alunos tendo em conta as estratégias, os 

recursos e as ferramentas usadas pela escola/ aluno. 

 
  Salvaguardando-se as orientações das autoridades de saúde, as atividades a realizar 

são efetuadas na própria escola para os alunos: 

i) Beneficiários da ação social escolar identificados pela escola 

ii) Em risco ou perigo sinalizados pela CPCJ de Mêda 

iii) Para os quais a escola considere ineficaz a aplicação dos regimes misto e não 

presencial. 

 
  O apoio aos alunos com medidas seletivas e adicionais, de acordo com plano de 

trabalho a estabelecer pela EMAEI, em articulação com o professor titular de turma, deve 

ser assegurado em regime presencial. 

 Os professores devem preencher o questionário de monitorização do Plano de E@D 

e, assim, reportar o cumprimento do Plano Semanal por docentes/discentes e as 

dificuldades surgidas na sua implementação. 
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13.3 Escola Básica e Secundária 

 

   As aprendizagens serão desenvolvidas através de sessões síncronas e assíncronas 

cujo planeamento semanal deverá ter em conta a carga horária semanal das 

disciplinas e, sempre que possível, o horário estabelecido para o regime presencial. 

O tempo das sessões síncronas deverá respeitar as orientações da tutela.  

              As sessões síncronas e assíncronas devem respeitar os diferentes ritmos de 

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

realizar.  

 

                Cada equipa pedagógica elabora um plano semanal a enviar ao aluno, através do 

Diretor de Turma, até cada segunda-feira. Este deverá contemplar:  

- Aprendizagens a realizar;  

- Tarefas diárias/ semanais; 

- Materiais/recursos a usar;  

    O tempo máximo de execução de cada tarefa deverá ser de 40/50 minutos, ou 

tempo de duração da disciplina, respeitando sempre o ritmo de aprendizagem dos 

alunos. O intervalo entre sessões síncronas é de 10 minutos. 

 

 O Diretor de Turma deve reportar semanalmente à equipa responsável pela 

monitorização e avaliação o cumprimento do Plano Semanal da Turma, por 

docentes e discentes, assim como as dificuldades surgidas na implementação do 

mesmo. 

             Os alunos estão obrigados a cumprir o dever de assiduidade em qualquer dos 

regimes de funcionamento das atividades letivas. 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.  

   Compete ao conselho pedagógico definir as regras de registo de assiduidade 

ajustadas às estratégias, recursos e ferramentas utilizadas pela escola e por cada 

aluno.  

Mêda, 11 de setembro de 2020 

O Diretor,  

Luís Filipe Branco Lopes 
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Anexos 

 

Anexo I - Lavagem das mãos 
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Anexo II - Medidas de etiqueta respiratória 
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Anexo III – Medidas de proteção /Informação à comunidade escolar 
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             Anexo IV – Correta utilização da máscara 

 

 

 


