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ORGANIZAÇÃO FUNCIONAMENTO - INFORMAÇÕES AOS PAIS/EE 

 

De acordo com as contingências da situação pandémica em que nos encontramos, e tendo 

como princípio o menor número de pessoas no menor tempo na escola, informa-se que no 

ano letivo 2020/2021 os horários de funcionamento serão: 

 

- horários dos alunos: 

 8º e 9º anos : 8.00 - 13.20 

 Secundário: 8.00- 13.20, mas têm também aulas à tarde; 

 7º ano: 13.40- 18.20, mas têm 2 manhãs com aulas;  

 5º ano: 8.50 – 13.20 e 1 tarde com 2 tempos de EF ( 15.30- 17.25) 

 6º ano: 13.40- 18.20 e 1 manhã com 2 tempos de EF  

 

Sendo o princípio o menor número de “cruzamentos” possível, apelamos aos encarregados de 

educação que os alunos, sempre que possível, sejam portadores do seu lanche da manhã/ 

tarde.  

 

Só será permitida a permanência dos alunos na escola de acordo com o turno a que 

pertencem. 

 

No presente ano lectivo, tanto quanto possível, os alunos terão blocos de aulas de 100 

minutos 

 

Cada turma, tanto quanto possível (exceto disciplinas específicas), está afeta a uma sala e 

cada aluno tem que estar afeto a um lugar.  

 

Não há permissão para trocas de salas, lugares e partilha de material. 

 

Não há cacifos para os alunos a fim de reduzir o circuito e evitar a partilha de objetos e afins. 

 

O uso de máscara, devidamente colocada, é obrigatório em todo o espaço escolar. Caso o 

aluno se esqueça da mesma não poderá entrar no espaço escolar. Serão fornecidas  3 

máscaras reutilizáveis a cada aluno. 

 

O atendimento aos EE deverá ser feito com agendamento prévio para evitar vários pais e EE 

na escola. Nos casos urgentes, o contacto deverá ser feito telefonicamente; 
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Lanches: No início da primeira aula, do turno da manhã ou da tarde, o aluno preenche o 

pedido e conjuntamente com o cartão entrega à assistente operacional indicada para o 

efeito. Estes serão entregues na sala, a título experimental, antes do intervalo. Ao saírem da 

sala, os alunos vão comer para o recinto exterior, desde que o estado do tempo o permita. 

 

Almoços: Para os alunos que tenham aulas só da parte da manhã, o almoço funcionará, 

preferencialmente, em take away para evitar a aglomeração de alunos no refeitório.   

No caso dos alunos que iniciam as aulas às 13.40 (6º e 7º anos), caso pretendam usufruir deste 

serviço, almoçam no refeitório e de acordo com o número utentes define-se os turnos. 

 

Regimes Presencial/ Misto/ Não Presencial 

 

Regime Presencial 

 

- Entende-se por «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. 

- No regime presencial, os alunos e docentes estarão sujeitos a todas as regras da DGEstE, 

DGE e DGS, em particular, às normas de distanciamento social e de higienização das mãos, 

reforçadas por sinaléticas afixadas nos estabelecimentos de ensino do agrupamento.  

- Os tempos dos intervalos serão reduzidos, aumentando o intervalo da mudança do turno da 

manhã para o turno da tarde, permitindo a higienização das salas. 

- Sempre que possível, será atribuída uma única sala por turma, com exceção da rotatividade 

necessária para salas / espaços específicos. 

 

Regime Misto 

 

- Entende-se por «regime misto», aquele em que o processo de ensino e aprendizagem 

combina atividades presenciais com sessões síncronas e com trabalho autónomo. 

- Entende-se por «Sessão síncrona», aquela que é desenvolvida em tempo real e que permite 

aos alunos interagirem online com os seus docentes e com os seus pares para participarem nas 

atividades letivas, esclarecerem as suas dúvidas ou questões e apresentarem trabalhos. 

- Entende-se por «Trabalho autónomo», aquele que é definido pelo docente e realizado pelo 

aluno sem a presença ou intervenção daquele. 

- O Regime misto inicia-se no dia indicado pela Diretora, para os alunos/turmas identificados.  
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- A tabela seguinte apresenta a forma como se implementará o regime misto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nas duas primeiras semanas, o regime misto inicia-se pela ordem indicada na tabela.    

 

- A tabela seguinte mostra como será o horário dos alunos e docentes nas semanas em que o 

regime for não presencial, dentro do regime misto. 

 

Distribuição dos 50 min 

 

Síncrona 

 

Trabalho 

autónomo 

35 min 15 in 

 

 

- Nos tempos de 100 minutos, repete-se o esquema acima indicado. 

- Tal como no regime presencial, o horário deste regime terá de ser rigorosamente  cumprido, 

pelo que qualquer mudança da hora da aula ou permuta só poderá ter lugar mediante 

autorização da direção.  

- O não cumprimento do horário estipulado para as sessões síncronas implicará a marcação de 

falta ao aluno, ou ao professor, que continuam obrigados ao dever de assiduidade, sendo as 

faltas aos alunos marcadas no programa INOVAR. 

 

2ª possibilidade de Regime Misto 

 

Em caso de necessidade, a turma será dividida, ficando metade dos alunos em regime 

presencial e a outra metade em casa, em trabalho autónomo. Esta possibilidade só será 

aplicada aos alunos a partir do 8º ano inclusive. A rotação será semanal. 

 

Regime Não Presencial 

 

- Entende-se como «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.  

Misto 

Apenas aplicável ao 8º/9º/10º e 11º 

EM CADA 2 SEMANAS E ALTERNADAMENTE 

REGIME PRESENCIAL REGIME NÃO PRESENCIAL 

9.º e 11.ºanos 8.º e 10.ºanos 
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- Neste regime, a carga horária semanal da matriz curricular é dividida entre sessões 

síncronas e assíncronas. 

- Entende-se por «Sessão síncrona», aquela que é desenvolvida em tempo real e que permite 

aos alunos interagirem online com os seus docentes e com os seus pares para participarem nas 

atividades letivas, esclarecerem as suas dúvidas ou questões e apresentarem trabalhos. 

- Entende-se por «Sessão assíncrona», 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. 

- Os alunos referidos em 2.1.5. realizam as atividades conforme previsto no ponto 2.3.. 

- A tabela seguinte apresenta como serão distribuídos os tempos nos horários dos alunos e 

docentes, no regime não presencial, cumprindo, em sessões síncronas, um mínimo de 70% dos 

tempos semanais, de acordo com orientações transmitidas às Direções dos Agrupamentos. 

 

 Em todos os regimes, as faltas dos alunos são marcadas no Programa Inovar. 

 

 Sempre que aluno tenha febre ou qualquer outro sintoma associado ao Covid-19, 

deve ficar em casa. Caso desenvolva sintomas associados ao Covid-19, durante o 

tempo lectivo, o EE será contactado de imediato, para se deslocar ao 

Estabelecimento de Ensino, de acordo com o Plano de Continngência e adotados 

todos os procedimentos nele definidos. 

 

Desinfeção: 

- Ao entrar na escola, todos (alunos e professores) têm de desinfetar os pés num tapete que 

se encontra à entrada do edifício escolar e desinfetar as mãos com gel que se encontra 

também nas entradas.  

- Os percursos dentro das escolas estão todos assinalados com sinalética adequada e 

esclarecedora dos percursos. 

- Incutir nos alunos o hábito de circular sempre pela direita, inclusive nas escadas; 

- Entrar na sala de aula, desinfetar as mãos com gel e sentar no lugar ordeiramente. No final 

da aula. Voltam a desinfetar as mãos à saída. 

REGIME NÃO PRESENCIAL 

2.ºCICLO/ 3.ºCICLO E SECUNDÁRIO 

DISTRIBUIÇÃO DE CADA 

TEMPO DE 50 MIN 

Sessão  

Síncrona 

Sessão 

 Assíncrona 

35 min 15 min 

35 min 15 min 
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As salas são desinfetadas sempre que há mudança de turma e entre o turno da manhã e da 

tarde. Todos os espaços serão higienizados de acordo com as normas emanadas pela DGS. 

 

Devido à situação de pandemia, os alunos não podem permanecer na escola após o términus 

das atividades letivas. 

Estas alterações decorrem da situação de pandemia, das orientações recebidas, julgam-se 

temporárias (para este ano letivo) e carecem de ajustes de acordo com o evoluir da situação. 

 

O agrupamento tem noção dos eventuais inconvenientes e constrangimentos causados 

pelos horários a implementar, no entanto, também sabemos que a comunidade escolar 

entende a importância de todos cumprirmos as regras, evitando assim situações que 

podem levar a contágios indesejados. 

 

A Diretora 

 

Luísa Carvalho 


