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INTRODUÇÃO 
 

Atendendo à situação provocada pela pandemia da doença COVID-19 e aos vários cenários possíveis da sua 

evolução ao longo deste ano letivo, foram definidas orientações para salvaguardar o funcionamento da escola, 

essencial para o normal funcionamento da vida familiar, profissional e económica do país, bem como para 

retomar as atividades letivas em condições de segurança. 

O direito que todos os alunos têm ao acesso a uma educação integral e igualitária, desafia a escola a assumir 

o seu papel de agente educativo num quadro pandémico difícil que vai exigir de todos um envolvimento 

responsável e muito atento durante o ano letivo de 2020/2021. 

A planificação do ano letivo pressupõe o funcionamento da escola em três vertentes diferentes adequadas a 

possíveis diferentes níveis de evolução da pandemia provocada pelo Covid 19. Desta forma definiram-se três 

regimes de organização do ano letivo: 

 a) «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;  

b) «Regime misto», aquele em que o processo de ensino e aprendizagem combina atividades presenciais com 

sessões síncronas e com trabalho autónomo;  

c) «Regime não presencial», aquele em que o processo de ensino e aprendizagem ocorre em ambiente virtual, 

com separação física entre os intervenientes, designadamente docentes e alunos. 

O Agrupamento de Escolas D. Sancho I obedecendo a orientações do Ministério da Educação vai iniciar o seu 

ano letivo com o regime presencial em todas as escolas e anos de escolaridade. Esta situação será 

periodicamente avaliada e em caso de necessidade e por orientação do Ministério da Educação e do Ministério 

da Saúde adotará outro regime de funcionamento entretanto já estruturado em função dos horários das 

turmas e englobando aulas síncronas, assíncronas e trabalho autónomo. 

Este plano segue as seguintes orientações: 

1º. O regime presencial constitui a regra;  

2º. Os regimes, misto e não presencial, serão aplicados em caráter excecional e temporário;  

3º. Apenas ocorrerá a transição entre regimes após orientações do Ministério da Educação e do 

Ministério da Saúde; 

4º. Será dada a prioridade pelo regime presencial aos alunos até final do 2.ºCEB e àqueles a quem não 

seja possível assegurar o acompanhamento pelos professores quando se encontrem em regime não 

presencial;  

5º. O apoio aos alunos para os quais foram mobilizadas medidas seletivas e adicionais, deve ser 

assegurado, sempre que possível, em regime presencial, de acordo com o plano de trabalho definido 

pela EMAEI e o diretor de turma/professor titular;  
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6º. Independentemente do regime adotado, os horários mantêm-se por forma a criar estabilidade no 

sistema; 

7º. Todos os professores e alunos devem ter contacto com a plataforma Google MEET 

independentemente do regime adotado; 

8º. As reuniões poderão ser realizadas por videoconferência ou presenciais em função do número de 

participantes e da decisão fundamentada dos responsáveis, sempre com a aprovação da Direção. As 

reuniões, independentemente da modalidade adotada, carecem de convocatória. 

Assim, o Plano de Ação do Agrupamento, construído para o ano letivo 2020/2021, que a seguir se apresenta, 

alicerça-se nas condicionantes já referidas e no pressuposto do regresso de todas as turmas à escola. 

Todas as estratégias/orientações apresentadas dirigem-se a alunos, professores e funcionários do 

agrupamento e devem ser reajustadas à realidade de cada uma das escolas.  

Como instrumentos de trabalho fundamentais para o presente ano letivo destacam-se os seguintes 

documentos: Projeto Educativo, Regulamento Interno, Plano Anual de atividades, Plano de Ação 2020/2021 e 

Plano de Contingência 2020/2021. 

Documentos de referência: 

a. Projeto Educativo 

b. Regulamento Interno 

c. Plano de Ação 2020/2021 

d. Plano de Contingência 2020/2021 

e. Orientações para a organização do ano letivo 2020/2021 (DGEsTE) 

f. Orientações ano letivo 2020/2021 (DGE, DGS e DGEsTE) 

  



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. SANCHO I 

      Plano de Ação Organização 2020/2021              3 

 

I. Regime Presencial 
 

O Agrupamento de Escolas D. Sancho I constituído por quatro Jardins-de-infância (Esmeriz, Louredo, Lage e 

Cabeçudos), quatro escolas do 1º Ciclo (Louredo, S. Miguel O-Anjo, Esmeriz e Cabeçudos), uma Escola EB1/2 

(Escola Dr. Nuno Simões) e a Escola Sede (Escola D. Sancho I) assegura percursos escolares desde o pré-escolar 

até ao 12ºano. No presente ano letivo todas as turmas iniciarão o seu trabalho em regime presencial.  

 

1. Organização dos horários e distribuição de turmas 
 

1.1 Nas escolas do 1º ciclo mantém-se o regime normal de funcionamento com início às 09:00h da manhã e 

término às 15:30h, seguido de AEC. Em cada escola os horários das turmas são desfasados nos intervalos 

do lanche e no intervalo do almoço. As atividades de enriquecimento curricular funcionarão, 

preferencialmente, após o término do período letivo. 

1.2 Na Escola EB1/2 Dr. Nuno Simões as turmas do 1º ciclo funcionarão nos moldes das turmas das outras 

escolas. As turmas do 2º ciclo iniciarão as suas aulas às 08:20. Os horários destas turmas serão organizados 

preferencialmente da parte da manhã ocupando apenas uma tarde por semana. Excetuam-se desta 

organização as turmas com ensino articulado que terão duas tardes de aulas por semana para fazer a 

articulação com a outra escola. Os intervalos do 1º e 2º ciclo serão desencontrados assim como as turmas 

no almoço. 

1.3 Na Escola sede, D. Sancho I, o horário da manhã inicia-se às 08:15 e termina às 13:05. O horário da tarde 

inicia-se às 13:35m e termina às 18:25m. 

a. No turno da manhã funcionarão predominantemente as turmas do 11º e 12º ano.  

b. No turno da tarde funcionarão predominantemente as turmas do 7º e 8º ano.  

c. As turmas do 9º e 10 º terão o seu horário distribuído entre as manhãs e as tardes. 

d. A carga horária dos cursos profissionais implica a ocupação de manhãs e tardes. 

e. O ensino noturno funcionará nos moldes do ano anterior.  

f. Os intervalos na escola D. Sancho I terão a duração de 10 minutos que serão geridos de forma a 

não congestionar os corredores. 

1.4 O número máximo de tempos por dia será: de oito no 2º ciclo; de nove no 3º ciclo (de forma a garantir 

que os alunos apenas se desloquem à escola mais dois meios dias para além do seu turno) e de dez no 

10º e 11ºanos (de forma a garantir que os alunos apenas se desloquem à escola mais um meio dia para 

além do seu turno). 

1.5 Por impossibilidade de garantir o cumprimento de regras de segurança e higiene (falta de espaço a nível 

de balneários) todas as turmas terão apenas um bloco por semana, de 90 minutos de aulas práticas em  
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Educação Física, sendo o restante tempo cumprido em modelo teórico em contexto de sala de aula. Este 

modelo de aulas foi aprovado em Conselho Pedagógico e em Conselho Geral. 

 

2. Organização e funcionamento dos espaços 

 

2.1 Em todas as escolas do Agrupamento foram definidas salas de isolamento (consultar plano de 

contingência). 

2.2  Uso obrigatório de máscara. 

2.3  Definição de lotação máxima para os espaços (informação afixada em cada um dos espaços). 

2.4   Definição de circuitos de deslocação com sinalética própria para o efeito. 

2.5  Implementação do princípio de circulação do lado direito. 

2.6  Definição de espaços de recreio por ciclos/anos de escolaridade.  

2.7  Limitação nos espaços desportivos de funcionamento de 3 turmas em simultâneo. 

2.8  Utilização de um balneário (feminino e masculino) por turma não partilhável com outras turmas. 

2.9  Implementação de regras de higiene, segurança e etiqueta social de acordo com o definido no Plano de 

Contingência, salientando-se a lavagem e desinfeção das mãos o uso de máscara e o distanciamento 

social. 

2.10 Atribuição de uma sala por turma, higienizada no final de cada turno. 

2.11 Ocupação de lugares fixos por sala. 

2.12 Limitação da utilização de salas específicas (educação física, laboratórios salas de EV e ET, salas de TIC e 

oficinas). A deslocação para estas salas só será autorizada quando for de todo impossível realizar as 

atividades nas salas de aula normais. 

2.13 Utilização condicionada da biblioteca (lotação limitada) apenas para realização de trabalho individual, 

sem partilha de materiais ou livros. Após cada utilização as mesas serão higienizadas. 

2.14 Permitida requisição de livros para leitura domiciliária, quando for feita a sua devolução os livros ficarão 

em quarentena. 

2.15 Funcionamento da Sala de Estudo por videoconferência, com horários definidos e apoio garantido por 

professores. 

2.16 Serviço de refeição sujeito a horário definido por turma e com disposição dos lugares por mesa. 

2.17 Encerramento do bar da sala dos professores. 

2.18 Funcionamento condicionado do bar dos alunos. Serviço limitado a um conjunto restrito de bens 

alimentares embalados de forma a garantir as condições de higiene. 

2.19 Interdição da utilização dos cacifos. 

2.20 Atendimento ao público na escola feito preferencialmente por telefone ou por mail. Presencialmente 

só em caso de necessidade e por marcação. 
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2.21  A mesma regra será aplicada no atendimento aos Pais e Encarregados de Educação. Os contactos com 

o Diretor de Turma devem ser preferencialmente feitos por telefone ou mail. Em situação de 

necessidade de deslocação à escola deverá ser feito agendamento com o Diretor de Turma. 

 

3. Atividades letivas 
 

3.1 Os horários são elaborados de acordo com a distribuição das turmas por turnos. 

3.2. Os alunos deverão regressar a casa após o término de cada período de aulas. 

3.3 Em caso de necessidades de aulas de apoio estas serão lecionadas por videoconferência. 

3.4 Farão parte dos horários presenciais as aulas de reforço atribuídas em alguns níveis de escolaridade (por 

exemplo no caso das disciplinas de português e matemática no 12º ano). 

3.5 A recuperação de conteúdos ou aprendizagens não realizadas no ano anterior será feita nas primeiras 

semanas do 1º período ou faseadamente, no caso da disciplina de matemática, aquando da lecionação 

dos novos conteúdos para os quais estas aprendizagens se revelem pré requisitos essenciais. 

3.6 No 2º ano de escolaridade serão reforçadas as horas de assessoria para recuperação das aprendizagens 

iniciais a nível de leitura e escrita. 

3.7 No 5º e 7º ano de escolaridade, anos de mudança de ciclo, serão lecionadas aulas com assessoria nas 

disciplinas de português e matemática. 

3.8 O Diretor de Turma, em articulação com os professores do Conselho de Turma, fará o ponto da situação 

das aprendizagens e do rendimento escolar da sua turma ao longo do 1º período. 

3.9 Realização de reuniões (videoconferência), pelas Áreas Disciplinares, de articulação periódica para fazer 

o ponto da situação dos conteúdos lecionados, das aprendizagens realizadas pelos alunos e da 

necessidade de se fazerem adaptações. 

3.10  Não serão realizadas saídas das escolas ou visitas de estudo durante o 1º período. Esta decisão será 

reavaliada ao longo do ano letivo. 

 3.11 Nos cursos Profissionais:  

 A prova de aptidão profissional (PAP) será realizada e apresentada na escola, cumprindo as 

regras de higienização e distanciamento social. 

 A formação em Contexto de Trabalho será realizada nas empresas se a situação pandémica 

assim o permitir. 

 Workshops, palestras e/ou conferências com empresas ou outras entidades devem ser 

agendadas e organizadas por videoconferência de forma a evitar a concentração de pessoas. 
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4. Educação Inclusiva 
 

4.1 As salas onde vão decorrer as aulas dos alunos da Educação Inclusiva serão estruturadas de forma a 

manter a distância de segurança e serão alvo de higienizações regulares. 

4.2  O contacto dos professores com os Encarregados de Educação será feita por telefone ou mail. 

4.3 Os PIT serão desenvolvidos nas instalações da escola com projetos propostos pela equipa de 

acompanhamento destes alunos. 

4.4 As suas refeições serão servidas na cantina em horário a definir. 

4.5 Os Diretores de Turma/Professores Titulares de Turma devem articular com a equipa da Educação 

Especial e com a Equipa Multidisciplinar para definição de apoios e acompanhamentos e respetivo 

registo no horário dos alunos. 

 

II - REGIME MISTO 
 

5. O regime misto apenas ocorrerá após orientações do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde. Este 

regime pressupõe os seguintes procedimentos: 

 

5.1 Divisão de todas as turmas em dois turnos, reduzindo para metade o número de alunos nas escolas. 

5.2 Cumprimento integral do horário letivo definido para o regime presencial. 

5.3 Alternância semanal do regime presencial com o ensino à distância, por cada um dos turnos das turmas 

(ficando um grupo em regime presencial e outro em ensino à distância e trocando a cada semana). 

5.4 A plataforma a utilizar para as sessões síncronas é a do Google Meet, no domínio aesancho.pt, 

mantendo a interação entre professor e alunos à distância. 

5.5 Os alunos que ficam em regime de ensino à distância acompanham, de forma síncrona, as aulas 

presenciais, dado que estas serão transmitidas por meio de uma câmara vídeo (webcam) presente em 

cada sala de aula, dirigida para o professor / quadro. 

5.6 Na disciplina de Educação Física, as turmas serão divididas em dois turnos, que realizarão atividade física 

semana sim semana não, sem prejuízo de outra forma organizativa a ser proposta pelo departamento 

disciplinar. Os alunos que permanecem à distância, no modelo de aula assíncrona, realizarão trabalho 

autónomo orientado pelo professor. 

5.7 Higienização de todos os espaços com a regularidade necessária. 

5.8 Nos cursos Profissionais:  

 A prova de aptidão profissional (PAP) será preferencialmente realizada e apresentada na escola, 

caso a situação pandémica não o permita será realizada por videoconferência. 
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 A formação em Contexto de Trabalho deverá ocorrer preferencialmente em contexto 

empresarial, se a situação pandémica não permitir irá decorrer sob a forma de prática simulada. 

 Workshops, palestras e/ou conferências com empresas ou outras entidades serão agendadas e 

organizadas apenas por videoconferência. 

 

 

III - REGIME NÃO PRESENCIAL 
 

6. O regime Não Presencial apenas ocorrerá por orientações do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde. 

Este regime pressupõe os seguintes procedimentos: 

 

6.1  Permanência de todos os alunos em regime de ensino à distância. 

6.2  Cumprimento do horário letivo, disciplinas / turmas, definido para o regime presencial, assente em aulas 

síncronas, trabalho autónomo e aulas assíncronas. 

6.2 A carga letiva deverá ser cumprida na totalidade, sendo que: 50% em sessões síncronas e 50% em 

sessões assíncronas ou em trabalho autónomo. Em cada bloco de 90 minutos, 45 são lecionados em 

sessão síncronas. No caso de aulas apenas com 45 minutos as sessões síncronas são semanais. 

6.3  Em todas as aulas (sessões síncronas, assíncronas ou de trabalho autónomo) têm de ser escritos 

sumários. 

6.4 Todos os trabalhos propostos fora das sessões síncronas devem ser passíveis de realização no tempo 

dedicado às sessões assíncronas ou de trabalho autónomo, não ultrapassando a carga horária semanal 

da disciplina.  

6.5  Nos sumários devem ser registados os conteúdos lecionados e todas as atividades realizadas para que 

os alunos e encarregados de educação possam acompanhar as atividades desenvolvidas.  

6.6 Nos Cursos Profissionais devem ser registados os conteúdos lecionados e todas as atividades realizadas 

têm de ser arquivadas na plataforma Moodle de forma a serem monitorizadas as atividades 

desenvolvidas com os alunos.  

6.7  As aulas práticas devem ser desenvolvidas com base em exercícios e simulações. Podem também ser 

partilhados ou visionados vídeos onde se exemplifiquem as aprendizagens a realizar. 

6.8  A plataforma a utilizar para as sessões síncronas é a do Google Meet, no domínio aesancho.pt, 

mantendo a interação entre professor e alunos à distância. 

6.9  A plataforma a utilizar como apoio à realização das tarefas pedidas, assim como da partilha de 

conteúdos, será a Moodle ou a Classroom, dentro do domínio aesancho.pt. 
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6.10  Os apoios de educação inclusiva devem manter-se nos horários previstos, devendo também ser 

agendadas sessões síncronas para os mesmos. 

6.11  Os Serviços de Psicologia e Orientação disponibilizarão atendimentos à distância, previamente 

agendados e articulados entre as Técnicas do GAAF, Aluno e Encarregado de Educação. 

6.12 O material informático, bem como a conectividade, necessários à implementação deste plano, serão 

assegurados, em primeiro lugar, pelo Ministério da Educação, pela Escola e pela Autarquia. 

6.13 Todo o material informático, e respetiva conectividade, será emprestado pela Escola aos alunos e 

professores que dele necessitem, mediante a assinatura de termo de responsabilidade. 

6.14 Em qualquer regime, presencial, misto ou à distância, os alunos estão obrigados ao cumprimento do 

Regulamento Interno da Escola e da lei n.º 51/2012 de 5 de setembro de 2012, nomeadamente ao 

cumprimento do direito / dever de assiduidade. 

6.15 No regime misto e no regime à distância, sempre que estejam a participar na aula à distância, a 

confirmação da presença do aluno deve ser fundamentada na sua participação áudio e vídeo, na 

perspetiva de que a comunicação humana, fundamento do nosso sistema de ensino e aprendizagem, 

passa também pela interação, pela emissão / receção / interpretação de tons de voz e de reações 

gestuais e faciais. De acordo com o Regulamento Interno e com o consentimento escrito do Encarregado 

de Educação o aluno tem de manter a câmara ligada durante as sessões síncronas. 

6.16 Cada professor deverá sumariar e marcar faltas nas aulas síncronas e assíncronas;  

6.17  Nos cursos Profissionais:  

 A prova de aptidão profissional (PAP) será realizada e apresentada por videoconferência. 

 A formação em Contexto de Trabalho será realizada através de prática simulada. 

 Workshops, palestras e/ou conferências com empresas ou outras entidades serão agendadas e 

organizadas apenas por videoconferência. 

 

IV - ESTRATÉGIAS E CIRCUITOS DE COMUNICAÇÃO 
 

a) Reuniões semanais da equipa da direção (presenciais) para análise da evolução dos níveis da 

pandemia, das condições de funcionamento das escolas; da evolução do processo ensino 

aprendizagem; do trabalho e bem-estar dos professores e funcionários. 

b) Reuniões mensais (se possível presencialmente) do Conselho Pedagógico ou extraordinárias sempre 

que a situação o exija. 

c) Reuniões intercalares dos Conselhos de Turma para análise do trabalho desenvolvido por cada uma 

das turmas e necessidade de adaptações. 
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d) Reuniões de Departamento ou de Área Disciplinar (videoconferência) para avaliação das condições 

inerentes às disciplinas, às aprendizagens dos alunos ou à evolução da situação pandémica. 

e) Comunicação regular, via mail, entre o Diretor Turma e o Conselho de Turma. 

f) Reuniões da Direção com Delegados e/ou Subdelegados (por ano de escolaridade) por 

videoconferência. 

g) Reunião da direção, com os pais representantes de turma por videoconferência. 

h) Reuniões mensais da Direção com os Coordenadores dos Diretores de Turma para troca de 

informações e balanço do trabalho realizado.  

i) Reuniões da Direção com os Coordenadores de Departamento sempre que necessário. 

j) Reuniões mensais da Direção com os Diretores de Cursos para troca de informações e atualização dos 

cronogramas 

 
 

V - PLATAFORMAS DE TRABALHO A UTILIZAR NO AGRUPAMENTO 
 

1) Moodle  

2) Google Meet / Classroom 

Serão utilizadas as mesmas plataformas do ano anterior, estando criado um sistema de comunicação que 

permite um contacto rápido e eficaz com todos os alunos. Em caso de readaptação do sistema de 

funcionamento das aulas a comunicação por videoconferência está pronta para funcionar. 

Será criado  email institucional para os Representantes dos Encarregados de Educação de cada uma das 

turmas. 

 

VI - EQUIPAS DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E RESPOSTA A QUESTÕES EMERGENTES 

 

A. De natureza Organizacional / Gestão 

- Direção 

- Assessores da Direção 

 

B. De natureza Tecnológica  

- Luís Cerejeira 

- José Enes  

- Pedro Santos 
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C. De natureza Pedagógica (Coordenadores dos Diretores de turma e Coordenadores de 

Departamento) 

- Ricardo Barroso 

- Paula Passos 

- Elisabete Alves 

- Alexandra Lopes  

- Leonel Ramos 

- Coordenadores de Departamento 

 

D. Equipa de monitorização e regulação do Plano de Ação Regresso Seguro à escola)    

- Helena Almeida Coordenadora da Equipa de autoavaliação 

- Glória Sousa 

- Armanda Emília Silva 

 

E.   Equipa responsável pela coordenação de todas as situações relacionadas com a pandemia na 

escola e pela articulação com o SNS.  

- Helena Pereira, Diretora do Agrupamento; Artur Passos, Subdiretor do Agrupamento e Berta 

Gonçalves, Adjunta da Direção. 

- Conceição Ferreira, Lurdes Oliveira e Fátima Pimentel - Equipa da Saúde Escolar. 

- Coordenadores das Escolas do 1º ciclo: Esmeriz, Cabeçudos, Louredo e S. Miguel O-Anjo. 

- Coordenadoras dos Jardins de Infância: Lage, Cabeçudos e Esmeriz. 

- Rita Silva, em representação de todos os Assistentes Operacionais. 

- Paulo Machado, em representação de todos os Assistentes Técnicos. 

 
Vila Nova de Famalicão, 3 de setembro de 2020 

 
A Diretora 

Maria Helena Pereira  
 
 


