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INTRODUÇÃO 

 

Atendendo à incerteza da evolução da pandemia da COVID-19, o Agrupamento de Escolas de Anadia (AEA) 

elabora o presente plano de ensino que prevê o protocolo e os mecanismos de ação necessários à implementação 

dos regimes presencial, misto e não presencial. São definidas as medidas de transição entre os mesmos durante 

o ano letivo, tendo em conta a evolução da pandemia. 

Ao longo do plano considera-se: 

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; 

Regime não presencial, aquele em que o processo de ensino e aprendizagem ocorre em ambiente virtual, com 

separação física entre os intervenientes; 

O presente plano segue as orientações preconizadas nos Decretos-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, 14-

G/2020, de 13 de abril; 20-H/2020, de 14 de maio e da Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020 de 20 

de julho, tendo por referência o disposto no Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, na sua redação atual, no 

Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, bem como o disposto no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória, nas Aprendizagens Essenciais e nas recentes Orientações da DGS e Tutela. 

Conscientes dos constrangimentos que a situação impõe, procuramos manter-nos fiéis ao que está plasmado 

no Projeto Educativo, reforçando estratégias que promovam a continuidade de uma Escola Inclusiva, a igualdade 

e equidade, concebendo respostas escolares específicas que mitiguem as desigualdades, com vista a que todos 

os alunos alcancem as competências, princípios, objetivos e finalidades enunciados no Perfil dos Alunos à saída 

da Escolaridade Obrigatória e nos conteúdos/competências expressas nas Aprendizagens Essenciais. 

Neste horizonte, construímos um plano que valoriza a experiência adquirida em contexto de emergência de 

saúde pública, no ano letivo transato, e onde se definem mecanismos de transição e flexibilização entre os 

regimes presencial, misto e não presencial. 

Este plano pretende-se dinâmico e em construção, procurando as melhores soluções e respostas, avaliadas a 

cada momento. 

As atividades do regime misto e não presencial 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 pandemia da doença COVID -19. 
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1- Equipas de gestão e liderança do plano 

 

Para a implementação de um plano que preveja o protocolo e os mecanismos de ação necessários à 

implementação de cada um dos regimes presencial, misto ou não presencial, e eventual necessidade de transição 

entre os mesmos durante o ano letivo, foram criadas equipas que garantam o apoio pedagógico e técnico, bem 

como definidas as respetivas atribuições. Foram, ainda, redefinidas algumas das atribuições das lideranças 

intermédias já constituídas no AEA. 

 

1.1- Direção 

Atribuições: 

● Mobilizar e apoiar os docentes para este contexto único de ensino;  

● Acautelar a comunicação em rede;  

● Trabalhar em estreita articulação com as lideranças intermédias e as equipas constituídas, no sentido de 

assegurar e monitorizar a execução do plano;  

● Trabalhar em articulação com outros parceiros para que o ensino, quer seja presencial, misto ou não 

presencial chegue a todos os alunos; 

● Assegurar a construção e a implementação de um plano que permita a transição entre regimes presencial, 

misto e não presencial, de acordo com as orientações das entidades competentes; 

● Nomear os elementos que compõem as equipas de apoio ao nível das decisões pedagógicas, de apoio 

tecnológico e de monitorização e de avaliação; 

● Adequar a organização e funcionamento do regime presencial, não presencial e misto, fazendo repercutir a 

carga horária semanal da matriz curricular no planeamento semanal das sessões. 

 

1.2- Conselho Pedagógico 

Atribuições: 

● Assegurar a implementação, acompanhamento e monitorização deste plano; 

● Aprovar o presente plano com todas as regras nele definidos. 

 

1.3- Equipa de apoio ao nível das decisões pedagógicas 

Constituição: 

• Aníbal Marques 

• Adélia Sampaio 

• Anabela Nunes 

• Isaura Nogueira 

• João Gamelas 

• Sara Ferreira 

 

Atribuições: 

● Facultar esclarecimentos através do e-mail: equipapedagogica@aeanadia.pt; 

● Promover o debate e a reflexão com a comunidade educativa; 

● Estabelecer um circuito de comunicação da informação eficaz; 

● Propor ajustes às estratégias; 

● Apoiar os docentes para este contexto único de ensino. 
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1.4- Equipa de apoio de apoio tecnológico 

Constituição: 

● Luís Bandarra 
● Catarina Simões 
● Rosa Cruz 

 

Atribuições: 

● Criar um e-mail institucional para todos os alunos, a ser entregue pelo diretor de turma nas primeiras 

semanas de aulas do primeiro período; 

● Responder aos pedidos de apoio técnico recebido através do formulário: 

https://forms.gle/bL8Dg3LwpYtmLtd67 ; 

● Apoiar professores, alunos e pais na utilização das plataformas/aplicações adotadas no agrupamento; 

● Capacitar os professores para a utilização dos meios tecnológicos/ferramentas digitais e de metodologias 

de ensino misto e não presencial;  

● Esclarecer acerca de eventuais problemas que surjam. 

 

1.5- Equipa de monitorização e avaliação 

Constituição: 

● Sílvia Sotero 
● Fernanda Pereira 
● Manuela Monteiro 
● André Brandão 

 

Atribuições: 

● Monitorizar e avaliar a implementação da estratégia de ensino misto e não presencial; 

● Desenvolver estratégias de auscultação da comunidade educativa; 

● Propor ajustes à estratégia;  

● Articular com a equipa de autoavaliação. 

 

1.6- Coordenadores de departamento 

 

Atribuições: 

● Promover a interajuda entre professores e a partilha de boas práticas; 

● Incentivar o trabalho colaborativo, marcando uma hora de trabalho entre docentes que lecionam o mesmo 

nível, a ser realizada, preferencialmente, de forma síncrona; 

● Promover a reflexão sobre as estratégias implementadas, com os representantes do grupo disciplinar; 

● Monitorizar, com a colaboração dos representantes do grupo disciplinar, o trabalho desenvolvido; 

● Identificar necessidades de formação dos docentes, ao nível tecnológico; 

● Elaborar, com os representantes dos grupos disciplinares, a grelha de registo semanal das aprendizagens 

desenvolvidas e das tarefas realizadas no âmbito das sessões síncronas e assíncronas/trabalho autónomo. 
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1.7- Coordenadores de diretores de turma e da oferta formativa de dupla certificação 
 

Atribuições: 

● Acompanhar e apoiar o trabalho dos diretores de turma/diretores de curso; 

● Desenvolver guiões para os diretores de turma, de forma a operacionalizar as estratégias definidas; 

● Articular o trabalho dos diretores de turma com outras estruturas de orientação educativa; 

● Coordenar e acompanhar o programa de mentoria. 

 

1.8- Diretores de turma/Professores titulares/Educadores 

 

Atribuições: 

● Coordenar o plano de ensino misto ou não presencial da turma; 

● Identificar os alunos com constrangimentos ao nível dos equipamentos tecnológicos e/ou de ligação à 

internet; 

● Zelar para que todos os alunos possam manter a ligação à escola e ao grupo/turma, através de encontros 

semanais síncronos; 

● Recolher os e-mails dos encarregados de educação, sensibilizando-os para a importância deste meio de 

comunicação; 

● Definir, em reunião de Conselho de Turma, momentos de encontro entre docentes, para obter feedback 

sobre a operacionalização do plano, e eventuais necessidades de reformulação; 

● Definir as estratégias de trabalho, o trabalho interdisciplinar e de articulação curricular, desenvolvidos com 

a turma, adequando-as às especificidades dos regimes misto ou não presencial; 

● Disponibilizar ao conselho de turma uma grelha, na Drive, onde se registam os casos de alunos que não 

cumprem as tarefas; 

● Promover a articulação entre os professores/educadores, alunos, encarregados de educação, parceiros, 

mentores e tutores;  

● Promover uma reunião síncrona com encarregados de educação, para explicar o plano semanal de turma, 

sempre que houver transição entre regimes; 

● Manter o contacto com os encarregados de educação, para acompanhamento do processo de ensino 

aprendizagem e informação de eventuais alterações ao plano semanal da turma; 

● Solicitar, semanalmente, o feedback aos alunos sobre a carga de trabalho, o seu estado emocional e as 

opiniões sobre o ensino não presencial; 

● Trabalhar em estreita colaboração com os docentes de educação especial, a EMAI, os professores tutores e 

os serviços de psicologia e orientação (SPO), por forma a garantir as medidas de apoio definidas para cada 

aluno, garantindo as aprendizagens de todos; 

● Alertar os SPO para situações que necessitem de alguma intervenção por parte dos mesmos (extremo 

isolamento social, maus tratos, carência alimentar, etc…); 

● Identificar os alunos cujas atividades a realizar são efetuadas na própria escola, de entre estes: 

○ beneficiários da ação social escolar; 

○ em risco ou perigo, sinalizados pelas CPCJ; 

○ para os quais a escola considere ineficaz a aplicação dos regimes misto e não presencial. 
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1.9- Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 
 

Atribuições: 

● Assegurar a continuidade da implementação/identificação das medidas de suporte à aprendizagem e à 

inclusão, definidas ou a definir no RTP/PEI/PIT, bem como a sua monitorização; 

● Articular com toda a comunidade educativa; 

● Apoiar os docentes e técnicos da comunidade educativa;  

● Apoiar as famílias, no contexto da modalidade de ensino misto ou não presencial;  

●  Articular com as instituições parceiras: CERCIAG, APPACDM de Anadia, CRTIC, equipas locais de 

Intervenção Precoce na Infância e com os Serviços de Saúde. 

 

2- Regime de ensino presencial 

Cada coordenador de estabelecimento ou as equipas designadas devem propor à direção um plano, que se anexa 

a este documento, onde se definem: 

● regras de gestão específicas de espaços e adaptações funcionais, que permitam maximizar as áreas em que 

os alunos possam realizar atividades letivas presenciais, assegurando o cumprimento das orientações da 

DGS; 

● soluções de eventuais partilhas de espaços entre escolas ou de celebração de parcerias com outras entidades 

que disponibilizem espaços. 

 

3- Regime misto 

Quando se verifique, devido à situação epidemiológica causada pela doença COVID-19, a impossibilidade de as 

escolas manterem as turmas em regime presencial, deve a direção propor à DGEE a transição para o regime misto 

ou não presencial. 

O currículo a desenvolver prevê a consolidação das matérias lecionadas e o ensino de novos conteúdos, quer nas 

sessões presenciais quer nas síncronas. 

Os projetos interdisciplinares deverão continuar a desenvolver-se no ensino misto, pelo que a sua planificação 

deve salvaguardar a transição entre regimes. 

 

3.1- Modalidade de trabalho 

 
O plano de trabalho de cada disciplina deve desenvolver-se através da combinação entre atividades 

presenciais, sessões síncronas e trabalho autónomo. 

Atividades presenciais: 

○ Aquela em que o processo de ensino e aprendizagem é desenvolvido num contexto em que alunos e 

docentes estão em contato direto, encontrando-se fisicamente no mesmo local; 

○ A aula deverá ser sumariada e numerada no INOVAR: “Aula presencial”, acrescentando-se o trabalho 

desenvolvido e registando-se as faltas.  
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Sessão síncrona (Videoconferência, Audioconferência) 

○ A comunicação é feita em tempo real, permitindo aos alunos interagir online com os seus docentes e 

com os seus pares, para participarem nas atividades letivas, esclarecerem as suas dúvidas ou questões 

e apresentarem trabalhos, promovendo uma aprendizagem ativa; 

○ A aula deverá ser sumariada e numerada no INOVAR: “Aula Síncrona”, acrescentando-se o trabalho 

desenvolvido e registando-se as faltas.  

Trabalho autónomo 

○ O trabalho autónomo é aquele que é definido pelo docente e realizado pelo aluno sem a presença ou 

intervenção daquele; 

○ A aula deverá ser sumariada e numerada no INOVAR: “Trabalho autónomo”, acrescentando-se o 

trabalho proposto; 

○ A duração das tarefas solicitadas deverá ser adequada ao ano de escolaridade, às características da 

turma e dos alunos e ao tempo do trabalho autónomo de cada disciplina; 

○ O não cumprimento das tarefas pelo aluno dá lugar a uma falta de trabalho de casa (TPC). 

 

3.2- Horários 

 
Na transição para o regime misto poderão ser reestruturados os horários, atendendo às orientações superiores e 

às deliberações realizadas em grupo/departamento. 

 

3.2.1- Educação Pré-escolar e Primeiro ciclo 

 
Em virtude das especificidades destes níveis de ensino, e da necessidade de acompanhamento pelas famílias, a 

opção passa por regime presencial ou não presencial, não sendo exequível a concretização de um regime misto. 

 

3.2.2- Segundo ciclo, terceiro ciclo, ensino secundário e ensino profissional 

 
Distribuição das atividades letivas - 2º CEB (5º ano e 6º ano) 

Disciplina Presencial Síncrona Autónoma 

Português 2 2 1 

Inglês ½ 2/1 1 

História e Geografia de Portugal ½ 2/1 1 

Cidadania e Desenvolvimento 1/0 0/1 - 

Matemática 2 2 1 

Ciências Naturais ½ 2/1 1 

Educação Visual 2 - - 

Educação Tecnológica 2 - - 

Educação Musical 2 - - 

Tecnologias da Informação e 
Comunicação 

- 2 - 

Educação Física 2 - 1 

Educação Moral e Religiosa - 1 - 

DT alunos - 1 - 
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Distribuição das atividades letivas - 3º CEB (7º ano) 

Disciplina Presencial Síncrona Autónoma 

Português 1 (Turno) 2 2 

Inglês 1 Turno) 1 - 

Francês/ Espanhol 2 1 - 

Geografia 2 1 - 

História 1,5 1 - 

Cidadania e Desenvolvimento 0,5 - - 

Matemática 2 2 1 

Ciências Naturais 1 (Turno) 1 1 

Física e Química 1 (Turno) 1 1 

Educação Visual 2 - - 

Tecnologias da Informação e Comunicação / Oferta 
escolaa) 

1 (O.E) 1 (TIC) - 

Educação Física 2 1 - 

Educação Moral e Religiosa - 1 - 

DT alunos - 1 - 
a) Em regime semestral  

 
Distribuição das atividades letivas - 3º CEB (8º ano) 

Disciplina Presencial Síncrona Autónoma 

Português 2 2 1 

Inglês 2 1 - 

Francês/ Espanhol 2 - - 

Geografia 2 - - 

História 1,5 1 - 

Cidadania e Desenvolvimento 0,5 - - 

Matemática 2 2 1 

Ciências Naturais 1 ( turno) 2 1 

Física e Química 1 ( turno) 1 1 

Educação Visual 2 - - 

Tecnologias da Informação e Comunicação / Oferta escolaa) 1 (OE) 1 (TIC) - 

Educação Física 2 1 - 

Educação Moral e Religiosa - 1 - 

CTA/ Oficina de Línguas 2 (turnos) - - 

DT alunos - 1 - 
a) Em regime semestral  

 
Distribuição das atividades letivas – Cursos de Educação e Formação – Nível II – 1ºano 

Disciplina Presencial Síncrona Autónoma 

Língua Portuguesa 2 1 1 

Língua Estrangeira - Inglês 2 1 1 

Tecnologias da Informação e Comunicação 1 0,5 0,5 

Cidadania e Mundo Atual 2 1 1 

Educação Física 1 0,5 0,5 

Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho 1   

Matemática Aplicada 2 1 2 

Física e Química 1 0,5 0,5 

Trabalhos Oficinais de bancada 10 1 2 

Maquinagem de peças e montagem 3 1 1 
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Distribuição das atividades letivas - 3º CEB (9º ano) 

Disciplina Presencial Síncrona Autónoma 

Português 2 2 1 

Inglês 2 1 - 

Francês/ Espanhol 2 - - 

Geografia 2 - - 

História 1,5 1 - 

Cidadania e Desenvolvimento 0,5 - - 

Matemática 2 2 1 

Ciências Naturais 1 ( turno) 1 1 

Física e Química 1 ( turno) 2 1 

Educação Visual 2 - - 

Tecnologias da Informação e Comunicação / Oferta escolaa) 1 (OE) 1 (TIC) - 

Educação Física 2 1 - 

Educação Moral e Religiosa - 1 - 

DT alunos - 1 - 

a) Em regime semestral  

 

Distribuição das atividades letivas – Ensino Secundário (10º e 11º ano) 

Disciplina Presencial Síncrona Autónoma 

Português 2 1 1 

LE – Formação Geral  2 1 1 

Filosofia 2 1 1 

Educação Física 2 2 - 

Formação Específica trienal 2 2 2 

Bienal – 6 tempos 2 2 2 

Bienal – 7 tempos 3 (turno*) 2 2 

EMRC/EMRE - 2 - 

DT alunos 1 1 - 

                * se houver desdobramento 

 

Distribuição das atividades letivas – Ensino Secundário (12º ano) 

Disciplina Presencial Síncrona Autónoma 

Português 2 2 1 

Educação Física 2 2 - 

Formação Específica trienal 2 2 2 

Anual 1 2( turno*) 1 1 

Anual 2 - outra 2 1 1 

EMRC/EMRE - 2 - 

DT alunos 1 1 - 

                * se houver desdobramento 

 

 

 

 

 

 

mailto:direccao@aeanadia.pt
https://www.google.pt/search?hl=pt-PT&biw=1360&bih=599&site=imghp&tbm=isch&q=correio+eletronico+png&revid=1169556290


 

 
 
 

Ministério da Educação 
 

 

 

Rua Almas das Domingas, n.º 4 – 3780–299 ANADIA - Geral 231 519 050 Fax 231 519 059    Email: direccao@aeanadia.pt 
 10  

 

 

 
Distribuição das atividades letivas – Cursos Profissionais – 10ºano 

               Componente Sociocultural  

Disciplina Presencial Síncrona Autónoma 

Português 2 1 2 

Língua Estrangeira - Inglês 2 1 1 

Área de Integração 2 1 2 

Tecnologias de Informação e Comunicação 2 1 1 

Educação Física 1 0,5 0,5 

 
               Componente Científica 

Disciplina Presencial Síncrona Autónoma 

Geografia 2 1 1 

Matemática 2 1 1 

Sociologia 2 1 1 

Física e Química 2 1 1 

Estudo do Movimento 2 1 2 

 
               Componente Tecnológica 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Disciplina Presencial Síncrona Autónoma 

Turismo-Informação e Animação Turística 3 1 3 

Técnicas de Comunicação em Acolhimento 
Turístico 

1 0,5 0,5 

Operações Técnicas em Empresas Turísticas 2 1 2 

Animação Sociocultural 2 1 1 

Área do Estudo da Comunidade 2 1 2 

Área de Expressões (corporal, dramática, 
musical e plástica – 3 ou 4 Prof) 

4 1 2 

Sistemas Operativos 1 0,5 0,5 

Arquitetura de Computadores 1 0,5 0,5 

Redes de Comunicação 1 - - 

Programação e Sistemas Informáticos 8 1 1 

Tecnologias e Processos    

Área de Eletrónica 1 0,5 0,5 

Área de Mecânica 1 1 - 

Organização Industrial (área Eletrónica) 1 1 - 

Desenho Técnico (área Mecânica) 3 0,5 0,5 

Práticas Oficinais    

Área de Eletrónica 2   

Área de Mecânica 2   

Fundamentos do Treino e do jogo 1 1 1 

Modalidades Coletivas 3 0,5 0,5 

Modalidades Individuais 3 0,5 0,5 

Atividades Rítmicas e Expressivas 3 0,5 0,5 
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Distribuição das atividades letivas – Cursos Profissionais – 11ºano 

               Componente Sociocultural – Igual em todos os cursos 

Disciplina Presencial Síncrona Autónoma 

Português 2 1 2 

Língua Estrangeira - Inglês 2 1 1 

Área de Integração 2 1 2 

Educação Física 1 0,5 0,5 

 
                Componente Científica 

Disciplina Presencial Síncrona Autónoma 

Geografia 2 1 2 

História da Cultura e das Artes 2 1 2 

Sociologia 2 1 2 

Psicologia 2 1 2 

Matemática (300h) 2 1 2 

Física e Química 2 1 2 

Estudo do Movimento 2 1 1 

 
                Componente Tecnológica 

Disciplina Presencial Síncrona Autónoma 

Comunicar em Espanhol 2 1 1 

Turismo-Informação e Animação Turística 2 1 1 

Técnicas de Comunicação em Acolhimento 
Turístico 

2 1 1 

Operações Técnicas em Empresas Turísticas 2 1 1 

Animação Sociocultural 2 1 2 

Área do Estudo da Comunidade 2 2 2 

Área de Expressões (corporal, dramática, 
musical e plástica – 3 ou 4 Prof) 

4 1 1 

Sistemas Operativos 2 0,5 0,5 

Arquitetura de Computadores 2 - - 

Redes de Comunicação 2 0,5 0,5 

Programação e Sistemas Informáticos 5 1 1 

Tecnologias e Processos    

Área de Eletrónica 1   

Área de Mecânica 1 1 1 

Desenho Técnico (área Mecânica) 3 0,5 0,5 

Práticas Oficinais    

Área de Eletrónica 3 0,5 0,5 

Área de Mecânica 3 0,5 0,5 

Fundamentos do Treino e do jogo 1 1 1 

Modalidades Coletivas 4 1 1 

Modalidades Individuais 4 0,5 0,5 

Atividades Rítmicas e Expressivas 3 0,5 0,5 

 

 

 

 

mailto:direccao@aeanadia.pt
https://www.google.pt/search?hl=pt-PT&biw=1360&bih=599&site=imghp&tbm=isch&q=correio+eletronico+png&revid=1169556290


 

 
 
 

Ministério da Educação 
 

 

 

Rua Almas das Domingas, n.º 4 – 3780–299 ANADIA - Geral 231 519 050 Fax 231 519 059    Email: direccao@aeanadia.pt 
 12  

 

 

Distribuição das atividades letivas – Cursos Profissionais – 12ºano 

               Componente Sociocultural – Igual em todos os cursos 

Disciplina Presencial Síncrona Autónoma 

Português 2 1 2 

Língua Estrangeira - Inglês 1 0,5 0,5 

Educação Física 1 1 1 

 
               Componente Científica 

Disciplina Presencial Síncrona Autónoma 

História da Cultura e das Artes 2 1 2 

Psicologia 2 1 2 

Matemática (300h) 2 1 2 

 
               Componente Tecnológica 

Disciplina Presencial Síncrona Autónoma 

Comunicar em Espanhol 2 2 1 

Turismo-Informação e Animação Turística 3 2 3 

Técnicas de Comunicação em Acolhimento 
Turístico 

2 1 1 

Operações Técnicas em Empresas Turísticas 3 2 2 

Animação Sociocultural 3 2 2 

Área do Estudo da Comunidade 3 2 2 

Área de Expressões (corporal, dramática, 
musical e plástica – 3 ou 4 Prof) 

8 1 1 

Sistemas Operativos 2 - - 

Arquitetura de Computadores 2 - - 

Redes de Comunicação 8 - - 

Programação e Sistemas Informáticos 14 - - 

Tecnologias e Processos    

Área de Eletrónica 2 1 1 

Área de Mecânica 3 1 2 

Organização Industrial (Área de Eletrónica) 1 1 1 

Práticas Oficinais    

Área de Eletrónica 5 1 2 

Área de Mecânica 2 0,5 0,5 

Fundamentos do Treino e do jogo 2 1 1 

Modalidades Coletivas 4 0,5 0,5 

Modalidades Individuais 4 0,5 0,5 

Atividades Rítmicas e Expressivas 7 1 1 

 

● No âmbito das ofertas de dupla certificação, a formação em contexto de trabalho deve, preferencialmente, 

decorrer em regime presencial. 

● A Prova de Aptidão Profissional e a sua defesa, realizar-se-ão de forma síncrona ou assíncrona, atendendo 

ao perfil de cada curso e às condições para a sua realização no domicílio do aluno ou na escola. 
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3.2.3- Alunos com Adaptações Curriculares Significativas (Medidas adicionais) 
 

• Em virtude das especificidades dos alunos que usufruem de medidas adicionais da necessidade de 

acompanhamento pelas famílias, a opção passa por regime presencial ou não presencial, não sendo 

exequível a concretização de um regime misto. 

 

3.2.4- Alunos com medidas seletivas 
 

• As estratégias a seguir com estes alunos segue o estipulado no regime não presencial. 

 

4- REGIME DE ENSINO NÃO PRESENCIAL 

Quando se verifique, devido à situação epidemiológica causada pela doença COVID-19, a impossibilidade de as 

escolas manterem as turmas em regime presencial ou misto, deve a direção propor à DGEE a transição para o 

regime não presencial. 

4.1- Modalidade de trabalho  

O plano de trabalho de cada disciplina prevê interações síncronas e assíncronas. O currículo a desenvolver prevê 

a consolidação das matérias lecionadas e o ensino de novos conteúdos. 

Interação síncrona (Videoconferência, Audioconferência) 

○ A comunicação é feita em tempo real, permitindo aos alunos interagir online com os seus docentes e 

com os seus pares, para participarem nas atividades letivas, esclarecerem as suas dúvidas ou questões 

e apresentarem trabalhos, promovendo uma aprendizagem ativa; 

Interação assíncrona 

○ Sessão assíncrona é 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; 

○ A comunicação não é instantânea, mas os participantes, tanto quanto possível, desenvolvem as tarefas 

nos tempos definidos no horário; 

4.2- Regras e procedimentos  

4.2.1- Pré-escolar 
 
Na educação Pré-escolar, em caso de confinamento, serão disponibilizadas, pela educadora, planos que 

contemplam sugestões de atividades que:  

● se destinam a ocupar formativamente as crianças, contribuindo para a promoção de competências; 
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● procuram salvaguardar a especificidade de cada família no que se refere a condições, recursos e apoios 

de que pode dispor; 

● representam sugestões não tendo, por isso, um caráter obrigatório; 

● procuram ser abrangentes, de forma a ajustar-se às diferentes faixas etárias (três a seis anos) e 

competências de cada criança; 

● Na educação pré-escolar, as plataformas tecnológicas a utilizar serão decididas entre as educadoras e 

os encarregados de educação, tendo em consideração as especificidades das famílias. 

 

4.2.2- Primeiro ciclo 

 
● Excecionalmente, em situações de confinamento, deve ser efetuado o planeamento semanal das 

sessões síncronas e assíncronas, fazendo sempre repercutir a carga horária semanal da matriz curricular 

– sendo, cada período do dia, deve iniciar-se com uma sessão síncrona; 

● Devem ser planeadas atividades para momentos síncronos e assíncronos, pelo professor titular de 

turma e o professor de Inglês (3º e 4º anos), tendo por referência as instruções do departamento; 

● O meio tecnológico a utilizar será decidido entre os professores titulares de turma e os encarregados 

de educação, tendo em consideração as especificidades de cada família e privilegiando as plataformas 

já utilizadas no ano transato: Zoom e Classroom; 

● A duração das tarefas solicitadas deverá ser adequada à faixa etária e às características do grupo turma, 

considerando sempre as especificidades de cada aluno; 

● O prazo de entrega das tarefas deverá ser flexível, permitindo aos encarregados de educação a 

conciliação entre a vida profissional e o acompanhamento dos educandos; 

● Os projetos interdisciplinares deverão continuar a desenvolver-se no ensino não presencial, pelo que a 

sua planificação deve salvaguardar a transição entre regimes. 
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4.2.3- Segundo ciclo, terceiro ciclo, ensino secundário e ensino profissional 
 

● Todas as aulas devem iniciar e terminar com um momento síncrono, deixando ao critério dos 

professores (em articulação com o grupo disciplinar) a definição da forma como operacionalizam a 

restante parte da aula.  

● Durante os momentos assíncronos os docentes devem estar disponíveis para esclarecimento de 

dúvidas. 

● O docente deve cumprir o seu horário;  

● A aula deverá ser sumariada e numerada no INOVAR.  

● As atividades letivas não presenciais realizadas através de sessões síncronas assumem caráter 

obrigatório para todos os alunos que dispõem de meios de suporte eletrónico, mantendo-se os deveres 

de controlo de assiduidade e de pontualidade; 

● A duração das tarefas solicitadas deverá ser adequada ao ano de escolaridade, às características da 

turma e dos alunos e ao tempo de duração da aula; 

● Os projetos interdisciplinares deverão continuar a desenvolver-se no ensino não presencial, pelo que a 

sua planificação deve salvaguardar a transição entre regimes; 

● No âmbito das ofertas de dupla certificação, a formação em contexto de trabalho, previstas nas 

matrizes curriculares dos respetivos cursos, se não poderem ser em regime presencial ou misto, podem 

ser realizadas através de prática simulada; 

● A Prova de Aptidão Profissional e a sua defesa realizar-se-ão de forma síncrona ou assíncrona, 

atendendo ao perfil de cada curso e às condições para a sua realização no domicílio do aluno ou na 

escola. 

 

4.2.4- Alunos com Adaptações Curriculares Significativas (Medidas adicionais) 
 

● Tendo em consideração as especificidades dos alunos com medidas adicionais, e o papel imprescindível 

dos encarregados de educação no apoio das aprendizagens à distância, a equipa EMAEI poderá ter de 

realizar alterações aos horários dos alunos, sempre que ocorrer uma situação de confinamento; 

● A duração e o tipo de tarefas deverão ser ajustadas à especificidade de cada um dos alunos; 

● O canal de comunicação com estes alunos deve ser restrito ao e-mail, telefone e zoom; 

● A articulação com CRI-CERCIAG, a APPACDM, CRTIC e outros parceiros deve ser, sempre que possível, 

mantida e/ou reforçada. 

 

4.2.5- Alunos com medidas seletivas 
 

● De acordo com o RTP, a duração e o tipo de tarefas deverão ser ajustadas à especificidade de cada um 

dos alunos, concedendo prazos mais alargados na resolução de tarefas; 

● Os canais de comunicação com estes alunos devem ser os mesmos da turma, sendo fundamental evitar 

a proliferação de plataformas que se podem constituir como um obstáculo à organização do trabalho e 

ao sucesso educativo; 

● No horário do aluno deve ser assegurado um tempo com o docente de educação especial para 

organização e apoio ao trabalho; 

● De modo a facilitar a organização do trabalho pode o diretor de turma, em articulação com o docente 

de educação especial, solicitar a colaboração do delegado ou subdelegado, na identificação da tarefa e 

dos respetivos prazos; 
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● Considerando as dificuldades tecnológicas evidenciadas por estes alunos no ano transato, considera-

se imprescindível a formação inicial dos discentes, em contexto presencial e, eventualmente, a 

preparação prévia dos seus equipamentos, para utilização em situação de confinamento; 

● No caso de confinamento da turma, deve ser mantido, sempre que possível, o regime presencial nos 

seguintes moldes:  

○ o aluno permanece na escola apoiado pelos docentes de educação especial, do CAA e tutores; 

○ assiste às aulas das diferentes disciplinas, na escola, recorrendo aos equipamentos tecnológicos 

disponibilizados. 

○ No caso de confinamento do aluno, devem ser mantidos, sempre que possível, os apoios prestados. 

 

5- MEIOS TECNOLÓGICOS DE ENSINO NÃO PRESENCIAL  OU MISTO NO AEA 

A opção estratégica do AEA, em relação aos meios tecnológicos de ensino não presencial ou misto, baseia-se 

na utilização de plataformas exploradas pelos alunos nas aulas de TIC e no ensino à distância do ano transato, 

motivo facilitador do trabalho dos alunos, sem prejuízo de outras que estão a ser usadas com evidente sucesso. 

Por forma a evitar a proliferação de plataformas, no conselho de turma são definidas as plataformas/aplicações 

a utilizar.  

→ Na educação pré-escolar, primeiro ciclo e nos alunos com medidas adicionais, as 

plataformas/aplicativos a utilizar devem ser as definidas em 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, respetivamente. 

→ Para cada grupo/turma do 2.º ciclo ao secundário deverão ser utilizadas as seguintes plataformas: 

o Sessões síncronas – zoom 

o Conta e-mail: unicamente o e-mail institucional dos alunos. Não pode ser utilizado o e-mail 

de turma. 

o Comunicações assíncronas – no máximo duas plataformas diferentes. 

o Apela-se à uniformização de procedimentos em cada Conselho de Turma.  

 

Exemplos: 

● Página do Agrupamento - http://aeanadia.pt (site de apoio); 

● E-mail institucional de alunos e docentes (meio de comunicação); 

● Aplicativos Zoom ou Teams para as reuniões entre docentes (plataforma de videoconferência); 

● Aplicativo Zoom para as sessões síncronas com os alunos (plataforma de videoconferência); 

● Drive – armazenamento na nuvem para guardar e partilhar ficheiros; 

● Plataformas Classroom ou Edmodo 

● Outras aplicações a utilizar, consoante o conhecimento e a necessidade do docente: 

○ Plataformas das Editoras 

○ Blogue da biblioteca do AEA 

○ WhatsApp 
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6- ESTRATÉGIAS DE OPERACIONALIZAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DO 

PLANO DE ENSINO NÃO PRESENCIAL OU MISTO 

6.1- Linhas gerais de atuação 

• Privilegiar a comunicação de um para muitos, através de e-mails com ordens de serviço que visam responder 

aos diferentes problemas que vão surgindo; 

• Devem ser geridas as expetativas de interação (professores e alunos não devem exigir respostas imediatas, 

a menos que seja por motivos urgentes, pelo que se deve respeitar o horário de trabalho). 

 

6.2- Linhas específicas de atuação 

6.2.1-  Todos os Professores 

 

• Planificar e adaptar as atividades letivas aos diferentes regimes de ensino (presencial, misto e não 

presencial); 

• Planificar as atividades para todos os alunos, tendo em conta os princípios já existentes no desenho de 

medidas universais, seletivas e adicionais; 

• Procurar metodologias que promovam o papel ativo dos alunos, na busca de novas aprendizagens; 

• Diversificar as tarefas de aprendizagem e os instrumentos de avaliação;  

• Interagir com os alunos e atribuir-lhes as tarefas, cumprindo o horário semanal; 

• Dar feedback formativo frequente aos alunos, para que estes sintam que o professor está presente e que 

acompanha o seu trabalho; 

• Reportar ao diretor de turma/professor titular, semanalmente, os nomes dos alunos que não cumprem as 

tarefas das sessões assíncronas/trabalho autónomo – preenchendo a grelha disponibilizada pelo Diretor de 

Turma; 

• Registar, diariamente, no INOVAR o trabalho desenvolvido nas diferentes sessões e as faltas dos alunos; 

• Articular com os docentes de educação especial, de apoio educativo, do Centro de Apoio às Aprendizagens 

e com os tutores o trabalho a desenvolver com os alunos com medidas seletivas ou adicionais; 

• Dar continuidade às atividades previstas nos planos de trabalho definidos nos RTP/PEI dos alunos, com os 

devidos ajustes; 

• Marcar falta injustificada aos alunos que não comparecem nas sessões síncronas; 

• Orientar o trabalho dos alunos: 

o dando instruções claras, sucintas e de fácil leitura para cada tarefa pedida, a fim de evitar 

interpretações erradas; 

o clarificando o tipo de participação esperada dos alunos em cada uma das atividades a realizar; 

o indicando o tempo previsto para realizar a tarefa e a data limite para a conclusão da mesma. 

• Na contemplação do definido para os alunos, o docente deve ter a câmara ligada. 

 

 

6.2.2- Professores de educação especial e tutores 

 
• Os professores responsáveis pelo acompanhamento de apoio específico aos alunos, deverão continuar a 

fazê-lo em articulação com os professores curriculares; 
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• Os docentes devem definir horas de trabalho síncrono com os alunos; 

• Os docentes de educação especial devem apoiar os docentes dos alunos com medidas seletivas e adicionais, 

na definição de estratégias e seleção de materiais passíveis de utilização na modalidade de ensino não 

presencial; 

• Podem ser designados docentes que coadjuvarão os professores e diretores de turma no acompanhamento 

de alunos. 

 

6.2.3- Alunos 
 

• Cumprir o horário com as respetivas adaptações ao ensino não presencial ou misto; 

• Estar atento às comunicações, de modo a receber informação importante dos docentes e diretores de turma; 

• Consultar, com regularidade, a página do Agrupamento; 

• Nas sessões síncronas, os alunos: 

o estão obrigados ao dever de assiduidade, devendo ter a câmara ligada (salvo situações excecionais 

e devidamente justificadas); 

o devem ser pontuais, cumprindo com a hora estabelecida para o início das sessões; 

o não podem gravar as sessões síncronas nem captar imagens, sob pena de incorrer em processo 

disciplinar; 

o devem cumprir as mesmas regras das salas de aula presenciais. 

• Nos momentos assíncronos/trabalho autónomo os alunos: 

o estão obrigados ao cumprimento das atividades propostas; 

o devem enviar os trabalhos realizados, nos termos e prazos acordados com o docente; 

o devem aguardar a correção e/ou feedback do professor;  

o podem expor as dúvidas, sempre que necessário, através de e-mail ou dos canais sugeridos pelos 

professores;  

o devem auxiliar os colegas, adotando um comportamento de trabalho colaborativo interpares. 

 

6.2.4- Aluno mentor 

 

• O aluno deverá apoiar e cooperar com o colega mentorando facilitando: 

o  o relacionamento interpessoal; 

o  a integração na escola; 

o o desenvolvimento das aprendizagens; 

o o esclarecimento de dúvidas; 

o a preparação para os momentos de avaliação, e em outras atividades conducentes à melhoria dos 

resultados escolares  

• O Programa de mentoria é aplicável no regime presencial, misto e não presencial. 

 

6.2.5- Encarregados de Educação 

 

• Estarem atento às comunicações, de modo a receber informação importante dos docentes e diretores de 

turma; 

• Consultarem, com regularidade, a página do Agrupamento; 

• Colaborarem com a escola, fazendo o acompanhamento e facilitando a integração do seu educando no 

ensino não presencial ou misto; 

• Comunicarem com o diretor de turma/professor titular, por forma a informá-lo atempadamente de todos os 

constrangimentos. 
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6.3- Justificação de faltas 

•  As justificações de faltas às aulas síncronas devem ser enviadas ao diretor de turma/professor titular pelos 

encarregados de educação por e-mail, expondo o motivo da ausência à sessão;  

• Caso haja justificação para o incumprimento dos termos e prazos acordados para entrega dos trabalhos, os 

encarregados de educação devem enviar, por e-mail, ao diretor de turma/professor titular a referida 

justificação; 

•  Após a aceitação das justificações, o diretor de turma/professor titular decide, com o docente da disciplina, 

a forma como o aluno irá cumprir a atividade e comunicará aos encarregados de educação. 

6.4- Prevenção do abandono escolar 

• Nos casos de ausência de interação de algum aluno, os diretores turma/professores titulares devem tentar 

identificar o motivo da mesma e procurar encontrar soluções com o encarregado de educação, com a direção 

da escola e na possibilidade da existência de um professor mentor; 

• Se a situação se mantiver devem ser acionados os procedimentos já definidos no regulamento interno da 

escola; 

• Os diretores de turma/professores titulares devem alertar os SPO para situações que necessitem de alguma 

intervenção por parte dos mesmos (extremo isolamento social, maus tratos, carência alimentar, etc...); 

• Nos casos em que, sem recursos informáticos e/ou conectividade (internet) devidamente justificados, o aluno 

se encontre impossibilitado de participar nas diferentes sessões, a escola deverá organizar a permanência 

destes alunos no espaço escolar, disponibilizando equipamentos tecnológicos e espaços físicos que lhe 

permitam assistir às aulas das diferentes disciplinas ou  disponibilizar equipamentos tecnológicos; 

• Sempre que se revelar impossível a concretização do ponto anterior, os professores deverão facilitar o acesso 

ao conteúdo das sessões síncronas e às atividades propostas nas sessões assíncronas. 

• No ensino não presencial, para operacionalizar o acesso aos conteúdos das diferentes sessões e às atividades 

propostas, os docentes devem: 

○ enviar os materiais essenciais ao trabalho para as reprografias (com indicação do nome, número e 

turma do aluno); 

○ A reprografia imprime os materiais e coloca, num envelope, na portaria;  

○ O encarregado de educação levanta o material e entrega ao seu educando. Quando os encarregados 

de educação, comprovadamente, não tenham possibilidade de levantar os materiais será acionada a 

Escola Segura/Câmara Municipal de Anadia; 

• Na situação anterior, para assegurar o feedback dos professores, os diretores de turma/professores titulares 

devem definir com o encarregado de educação uma das seguintes estratégias: 

○ entregar na portaria as fichas de trabalho resolvidas pelo seu educando. A reprografia digitaliza o 

material e encaminha por e-mail ao professor; 

○ entregar um portefólio na escola. 

 

7- AVALIAÇÃO NO ENSINO NÃO PRESENCIAL E MISTO  

 

• A classificação de cada disciplina tem por referência um juízo globalizante sobre as aprendizagens 

desenvolvidas pelos alunos, tendo em conta os critérios de avaliação previamente estabelecidos; 

• Devem ser garantidas todas as evidências/elementos que comprovem o trabalho desenvolvido pelo aluno; 

• Nos cursos de dupla certificação, as evidências devem ser enviadas para o diretor de curso, a fim de os colocar 

na Drive do respetivo curso, ou ser colocado diretamente na Drive, se esta estiver partilhada com o docente; 

• Os docentes devem analisar/explicar aos alunos os critérios de avaliação; 
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• Todos os docentes devem assegurar que a autoavaliação é concretizada, ficando com esse registo; 

• A avaliação deve seguir os seguintes pressupostos:  

○ privilegiar a avaliação formativa e contínua;  

○ avaliar produtos, processos e interações; 

○ facultar feedback aos alunos;  

○ diversificar os instrumentos;  

○ informar atempadamente os alunos sobre:  

■ Os recursos necessários para cada atividade;  

■ O tempo previsto para a realização e a data de conclusão da atividade.  

 

 

8- BIBLIOTECAS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE  ANADIA  
A Biblioteca Escolar é uma estrutura de apoio integrada na escola indispensável para coadjuvar os diferentes 

atores de forma a contribuir para a consecução das metas traçadas por cada escola, pois é um espaço de 

construção do conhecimento, capaz de promover não só o acompanhamento curricular e das aprendizagens dos 

alunos, mas também a formação para as literacias consentâneas com o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade 

Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais. 

 

8.1- Ações a realizar pela Biblioteca 

•  Organizar/ promover grupos de estudo autónomo, com alunos de diferentes perfis, de forma a melhorar 

colaborativamente as aprendizagens; 

• Disponibilizar momentos formativos (presenciais e/ou não presenciais) para pequenos grupos, com vista ao 

desenvolvimento de um currículo digital mínimo que permita promover competências básicas para o uso de 

ferramentas e plataformas digitais; 

• Criar momentos de apoio presencial ou a distância, com o objetivo de dar resposta às necessidades dos 

alunos no que respeita ao acesso a recursos de vária ordem; 

• Criar programas de aperfeiçoamento das competências leitoras, eventualmente com recurso a voluntariado 

interpares; 

• Colaborar na criação/ gestão e implementação de programas de mentorias entre pares a serem 

desenvolvidos na biblioteca e com a supervisão de alguém da equipa; 

• Colaborar com os professores, na definição e implementação de estratégias e metodologias ativas, que 

permitam abordar conteúdos a partir de atividades de pesquisa e/ou de gamificação e fazer diferenciação 

pedagógica;  

• Colaborar com os docentes do Apoio Tutorial Específico e de Tutorias, apresentando propostas específicas 

para o desenvolvimento das tutorias, adaptadas a diferentes perfis. 

 

8.2- Organização da Biblioteca 

• Continuar a disponibilizar os seus serviços através de canais de comunicação à distância:  correio eletrónico 

(das BE’s)/ “Messenger”, página facebook (EBVB) e blogue das  BE’s; 

• Promover atividades, como por exemplo: 

o sugestão de leituras e sinopses de livros – obras das metas 1º, 2º e 3º ciclos; 

o apoio ao currículo (divulgação dos tutoriais de pesquisa de informação, dossiês temáticos, 

dicionários, enciclopédias on-line, etc.); 

o curadoria de conteúdos através do desenvolvimento de um banco de recursos temáticos; 

o divulgação de recursos em linha com a promoção da leitura. 
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• Atendimento através de canais síncronos e assíncronos, a alunos, docentes e encarregados de educação para 

apoiar e orientar as atividades de pesquisa de informação e de seleção de recursos documentais.  

• O atendimento decorrerá: 

o no “Messenger” da página facebook  https://www.facebook.com/EBSABiblioteca/ correio eletrónico 

bibliotecas@aeanadia.pt; 

o no “Messenger” da página facebook - EBVB: https://www.facebook.com/BibliotecaVilarinhoBairro/ 

correio eletrónico bevilarinho@gmail.com. 

• O atendimento assíncrono realizar-se-á igualmente através do “Messenger” da página facebook e do correio 

eletrónico das BE’s. 

• Continuar a partilhar na página facebook da Biblioteca da EBSA e EBVB os recursos criados pelos docentes 

da escola e trabalhos de alunos; 

• Promover, em parceria com os docentes, atividades/projetos que contribuam para o desenvolvimento de 

competências; 

• Disponibilizar livros digitais/vídeos, criando atividades motivadoras para a leitura; 

• Manter um sistema de propostas lúdico-educativas (jogos, passatempos, etc…); 

• Aprofundar o conhecimento das plataformas e ferramentas mais usadas pelos alunos e docentes da escola e 

dar apoio quando solicitado; 

• Disponibilizar, na página facebook, Blogue e correio eletrónico das BE’s, informação/tutoriais sobre as 

ferramentas e plataformas em uso na escola e oferecer apoio (partilha de webinares); 

•  Promover concursos de valorização do património (local e global) estimulando a criatividade. 

• Divulgar no blogue e na página do Facebook das BE’s um espaço de partilha de notícias das turmas e de 

trabalhos de alunos. 

 

9- PLANO DE MONITORIZAÇÃO  

 

• Para monitorizar e avaliar a implementação da estratégia de ensino não presencial e misto do Agrupamento, 

a equipa de monitorização e avaliação, em colaboração com a equipa de autoavaliação, desenvolve 

estratégias de auscultação da comunidade educativa, definindo: 

o indicadores de qualidade e de quantidade;  

o os momentos de recolha; 

o os instrumentos e métodos de recolha. 

• A equipa elabora, tendo em vista a monitorização da qualidade, questionários de satisfação para aplicar a 

encarregados de educação, alunos e docentes, nos momentos que considere oportuno;  

•  Os inquéritos debruçar-se-ão sobre os seguintes aspetos:  

o grau de satisfação geral;  

o grau de satisfação relativamente às ferramentas utilizadas pelos professores na comunicação com 

os alunos;  

o grau de satisfação relativamente aos recursos pedagógicos necessários às atividades propostas; 

o  grau de satisfação relativamente à quantidade e à qualidade das várias modalidades de trabalho 

utilizadas (síncronas, assíncronas); 

o  grau de satisfação dos professores relativamente à adesão e à qualidade do trabalho realizado pelos 

alunos.  

 

 

 
Anadia, 27 de janeiro de 2021 
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