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INTRODUÇÃO 
 
 

Com o objetivo de garantir que todas as crianças e todos os alunos continuam a aprender no presente 

contexto, o Agrupamento de Escolas do levante da Maia procurou, no presente documento, integrar 

respostas adequadas à sua Comunidade Educativa, potenciadoras do sucesso educativo dos alunos, 

valorizar o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, as Aprendizagens Essenciais bem como 

os princípios existentes no desenho de Medidas Universais, Seletivas e Adicionais adotadas no âmbito 

da educação inclusiva. 

 
 

ENQUADRAMENTO LEGAL 
 
 

A organização e a gestão dos currículos seguem os seguintes normativos: 

- decreto-lei n.º 55/2018, de 6 de julho, (com exceção 4º ano); 

- decreto-lei nº 176/2014, de 12 de dezembro (pré-escolar); 

- despacho n.º 9180/2016, de 19 de julho (pré-escolar); 

- decreto-Lei n.º 70/2013 de 23 de maio (EMRC); 

- decreto-lei n.º 139/2012, de 5 de julho, alterado pelo decreto-lei n.º 91/2013, de 10 de julho, para o 

4.º ano curricular; 

- portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto (ofertas educativas do ensino básico); 

- despacho normativo n.º 10 – A/2018, de 19 de junho, com as alterações do despacho 

normativo nº 16/2019, de 4 de junho (regime de constituição de grupos e turmas e período de 

funcionamento dos estabelecimentos escolares); 

- despacho normativo n.º 5/2020, de 21 de abril (procedimentos de matrícula); 

- despacho normativo n.º 10 - B/2018, de 8 de julho (organização do ano letivo); 

- portaria 275/2019, de 27 de agosto (alunos desportistas UAARE); 

- despacho n.º 6906-B/2020, de 3 de julho (calendário escolar para o ano letivo de 2020/2021); 

- decreto-lei n.º14-G/2020, de 13 de abril (medidas excecionais e temporárias); 

- orientações para a organização do ano letivo 2020/2021 – DGEstE, de 03/07/2020; 

- orientações 2020/2021 – DGS, de 03/07/2020; 

- resolução do conselho de ministros n.º 53-D/2020, de 20 de julho; 

- orientações para a recuperação e consolidação das aprendizagens, ao longo do ano letivo de 

2020/2021, ME, de agosto de 2020. 
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DEFINIÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E LIDERANÇA 

 
1. ARTICULAÇÃO COM O PROJETO EDUCATIVO 

 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Inclusão 

Garantir que os alunos reúnem condições para aceder à informação 
enviada pela escola e pelos professores. 

Garantir um apoio mais personalizado na realização das tarefas aos 
alunos com algumas dificuldades de aprendizagem. 

 

 
Dinâmicas de trabalho a 

distância 

Realizar trabalhos com metodologia de ensino apelativas e 
mobilizadoras de ação e potenciadoras de sucesso. 

Otimizar o   uso   das   plataformas   digitais,   enquanto   recursos 
educativos e organizacionais. 

Promover a partilha de práticas pedagógicas e o trabalho 
colaborativo. 

Gestão do tempo de trabalho 
dos alunos 

Determinar tempos síncronos e assíncronos para a realização das 
tarefas propostas 

 
Organização e comunicação 

Estabelecer o tipo de meios de comunicação com os alunos a 
utilizar. 

Atenuar desigualdades na possibilidade de acesso à informação. 

 

2. ORIENTAÇÕES GERAIS 

- Organizar estratégias comuns de atuação centralizadas no âmbito da coordenação dos 

diretores de turma; 

- Desenvolver todos os esforços de forma a garantir que os alunos se mantenham integrados no 

processo de ensino-aprendizagem; 

- Mobilizar os recursos pedagógicos disponíveis de forma a diversificar estratégias conducentes 

ao processo de ensino aprendizagem; 

- Desencadear as diferentes possibilidades de comunicação e informação entre professores e 

alunos; 

- Adaptar os recursos e as estratégias aos diferentes contextos em que se encontram os 

alunos; 

- Promover o envolvimento dos Pais e Encarregados de Educação como potenciais mediadores 

do processo de ensino e aprendizagem dos alunos. 



5  

3. GUIA DE BOAS PRÁTICAS 

- Definir claramente os objetivos de aprendizagem e as metas que pretende; 

- Esclarecer como podem os alunos e os encarregados de educação observar aprendizagem; 

- Apostar em suportes visuais apelativos; 

- Fomentar a aprendizagem por projeto, dando orientações e estruturando o processo; 

- Focar na promoção da responsabilidade e autonomia; 

- Organizar uma agenda com tempos de trabalho curtos; 

- Escolher as ferramentas tecnológicas mais fáceis de usar; 

- Estruturar a aprendizagem em módulos; 

- Evitar exposições longas. 

- Dar feedback relativamente às tarefas realizadas; 

- Envolver as famílias no processo. 
 

 

Aprendizagens 
O que vais aprender? 
Descreva de forma clara e simples as aprendizagens. 

 
 

Tarefas 

Como vais aprender? 
Devem ser indicadas orientações claras para o aluno realizar o 
trabalho. Consultar páginas de manuais, leituras, pesquisas, modos 
de colaborar com os colegas ou outro tipo de recomendações, 
prazos e modo como devem ser entregues as tarefas. 

Recursos 
O que te pode ajudar? 
Manual, manuais digitais, sites, aplicações, ebooks, entre outros. 

 

Forma de apoio | Feedback 

Como te posso ajudar? 
Apoio síncrono e assíncrono, definindo horas e formas de 
comunicação para o estabelecimento de rotinas, conferindo 
segurança aos alunos. 

 
 

4. EQUIPAS DE APOIO NO QUADRO E@D 
 

EQUIPA DE APOIO CONSTITUIÇÃO 

 

Decisões pedagógicas 
Diretora / Direção 
Coordenadores de Departamento 
Coordenadora dos Diretores de Turma 

 

Ao nível tecnológico 
1. º CEB - Álvaro Batos / Jorge Jesus 
2. º CEB – Francisco Cavaleiro / Ana Fernandes 
3. º CEB – Jorge Inácio / Vítor Sérgio 

Às estruturas de coordenação e às 
funções docentes. 

Docentes sem componente letiva e/ou com horas de 
atividades que não se podem desenvolver (Clubes, Projetos) 
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PLANO DE ATUAÇÃO PARA A RECUPERAÇÃO|CONSOLIDAÇÃO DAS 

APRENDIZAGENS 

A fim de diluir as situações de desigualdade geradas no contexto de E@D e de nortear o 

desenvolvimento do ensino e aprendizagem ao longo do ano letivo de 2020/2021, com enfoque nas 

reuniões de departamento/ áreas disciplinares e equipas educativas são dedicadas à elaboração de um 

plano de atuação para a recuperação/ consolidação das aprendizagens, tendo em consideração a 

integração e sequencialidade de saberes. Este trabalho será continuado e ajustado ao longo do ano 

letivo numa lógica de documento aberto e em construção. 

Na planificação da recuperação/ consolidação de aprendizagens são tidos em conta os seguintes 

objetivos: 

- A promoção do bem-estar dos alunos; 

- A identificação dos conhecimentos, capacidades e atitudes não realizados/não consolidados 

impeditivos de progressão; 

- O alinhamento das respostas curriculares e pedagógicas com as situações diagnosticadas, em função 

de cada contexto; 

- A focalização no que é estruturante para garantir o sucesso educativo através da seleção das 

aprendizagens/componentes não realizadas ou desenvolvidas que se assumem como fundamentais 

para o acesso a aquisição de novas aprendizagens, 

- O diagnóstico e desenvolvimento das competências digitais, considerando o currículo previsto e, 

essencialmente, a preparação dos alunos para a utilização das ferramentas que serão necessárias na 

eventualidade de ser acionado o regime de ensino misto e/ou o regime não presencial, 

- A abordagem interdisciplinar das aprendizagens a desenvolver. 
 
 
 

1. REGIME PRESENCIAL 
 
 

Tendo em vista a otimização das condições que salvaguardem a segurança e permanência do 

funcionamento em regime presencial, aplicam-se as seguintes medidas: 

 
- reorganização dos horários escolares em todos os ciclos de ensino, permanecendo sem alteração o 

horário de funcionamento do pré-escolar; 

- funcionamento das turmas do 2.º ciclo e Ensino Secundário com acomodação total da carga horária da 

matriz curricular no turno da manhã, acrescida de uma tarde por semana em turno complementar, os 

tempos excedentários; 

- funcionamento das turmas  do 3.º CEB com acomodação  quase total da carga  horária da matriz 
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curricular no turno da tarde, acrescida de uma manhã por semana em turno complementar, os tempos 

excedentários; 

- Distribuição das aulas ao longo de todo o dia e toda a semana, de forma equilibrada / desfasamento 

dos horários de entrada e saída das turmas de forma a eliminar a concentração de alunos; 

- redução do tempo de duração dos intervalos nos 2.º, 3.º ciclos e Ensino Secundário e consequente 

permanência dos alunos nos espaços especificados; 

- desfasamento dos horários dos intervalos; 

- criação de turnos para os almoços nas cantinas; 

- atribuição a cada turma de uma sala única, à exceção das disciplinas específicas; 

- disposição das mesas com a mesma orientação para que os alunos não fiquem de frente uns para os 

outros; 

- distanciamento possível entre os vários alunos da turma, atendendo às áreas das salas a fim de 

facilitar, sempre que possível, o distanciamento social; 

- a ocupação de espaço no pavilhão gimnodesportivo não pode ter mais de duas turmas de forma a 

respeitar-se o distanciamento exigido; 

- preferência dos espaços exteriores para a prática da Educação Física, sendo a partilha de material 

desaconselhada; 

- continuidade das atividades de enriquecimento curricular (AEC) do ano transato no 1.º CEB. 

- Em caso de isolamento profilático por parte de um ou mais alunos da turma, os docentes deverão 

adotar as medidas integradas no Plano de E@D do Agrupamento, nomeadamente enviar o Plano 

Semanal de Trabalho e acompanhar os alunos na sua progressão. 

 

 
1.1. Turnos do Pré-Escolar e do 1.º CEB 

 

 Entrada 
manhã 

Intervalo manhã Almoço 
Entrada 

tarde 
Intervalo 

tarde 
Saída 

Pré-escolar 9:00 h 10:00 h - 10:30 h 12:00 h 14: 00 h -------------- 15:30 h 

1º 2º anos 9:00 h 10:00 h - 10:30 h 12:15 h 14:15 h 16h - 16:30 h 17:30 h 

 

3º 4º anos 
 

9:15 h 
 

10:30 h - 11:00 h 
 

12:30 h 
 

14:30 h 
 

16:15 h -16:45h 
 

17:45 h 
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1.2. Turnos do 2.º CEB 
 

Turno da manhã: Turno da tarde: 

t 5.º ANO 6.º ANO t 5.º ANO 6.º ANO 

1 8:00 h - 8:50 h 8:00 h às 8:50 h 7 13:30 h -14:20 h 13:30 h -14:20 h 

2 8:50 h - 9:40 h 8:50 h - 9:40 h 8 14:20 - 15:10 h 14:20 - 15:10 h 

3 9:50 h - 10:40 h 9:45 h - 10:35 h 9 15:20 - 16:10 h 15:20 - 16:10 h 

4 10:40 h - 11.30 h 10:45 h -11:35 h 10 16:10 h - 17:00 h 16:10 h - 17:00 h 

5 11:35 h - 12:25 h 11:35 h - 12:25 h 11 17:10 h - 18:00 h 17:10 h - 18:00 h 

6 12:30h - 13:20 h 12:30h - 13:20 h 12 18:00 h - 18:50 h 18:00 h - 18:50 h 

 
 

1.3. Turnos do 3.º CEB 
 

Turno da manhã: Turno da tarde: 

t 7.º ANO 8.º ANO t 7.º ANO 8.º ANO 

1 8:00h - 8:50h 8:00h - 8:50h 7 13:30h -14:20h 13:35h -14:25h 

2 8:50h - 9:40h 8:50h - 9:40h 8 14:20h - 15:10h 14:25h - 15:15h 

3 9:40h - 10:30h 9:40h - 10:30h 9 15:15h - 16:05h 15:20h- 16:10h 

4 10:40h - 11.30h 10:4h - 11.30h 10 16:15h - 17:05h 16:10h - 17:00h 

5 11:35h - 12:25h 11:35h - 12:25h 11 17:05h - 17:55h 17:10h - 18:00h 

6 12:25h - 13:15h 12:25h - 13:15h 12 18:00h - 18:50h 18:00h - 18:50h 

 
 
 

 

Turno da manhã: Turno da tarde: 

t 9.º ANO t 9.º ANO 

1 8:00h - 8:50h 7 13:30h - 14:20h 

2 8:50h - 9:40h 8 14:20h - 15:10h 

3 9:40h - 10:30h 9 15:15h - 16:05h 

4 10:4h - 11.30h 10 16:05h - 16:55h 

5 11:35h - 12:25h 11 17:05h - 17:55h 

6 12:25h - 13:15h 12 17:55h - 18:45h 
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1.4. Turnos do Ensino Secundário 
 

Turno da manhã: Turno da tarde: 

t 10.º ANO| 11.º ANO | 12.º ANO t 10.º ANO| 11.º ANO | 12.º ANO 

1 8:00h - 8:50h 7 13:30h - 14:20h 

2 8:50h - 9:40h 8 14:20h - 15:10h 

3 9:40h - 10:30h 9 15:15h - 16:05h 

4 10:4h - 11.30h 10 16:05h - 16:55h 

5 11:35h - 12:25h 11 17:05h - 17:55h 

6 12:25h - 13:15h 12 17:55h - 18:45h 

 
 
 
 

2. REGIME MISTO 

As orientações da DGEstE referem que “Há lugar à adoção do 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 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. (…) O processo de 

ensino e aprendizagem deve desenvolver-se através da combinação entre atividades presenciais, sessões 

síncronas e trabalho autónomo.” Este regime só será adotado mediante autorização das autoridades de 

saúde. 

 

Nestes termos aplicam-se as seguintes medidas: 
 

- os alunos dividem-se em dois turnos que alternam semanalmente entre as atividades presenciais e o 

trabalho autónomo; 

- durante a semana de trabalho autónomo os alunos realizam os trabalhos definidos pelo professor 

titular/professor de cada disciplina, podendo ter o apoio não presencial dos docentes de apoio e/ou 

coadjuvantes; 

- adequação dos apoios e coadjuvações ao acompanhamento do trabalho autónomo dos alunos, 

preconizado no mesmo horário de funcionamento do apoio e/ou coadjuvação à aula, através de 

telefone, chat ou videoconferência, de acordo com os recursos humanos existentes; 

- possibilidade de realização de apoios fora do horário da aula, se tal se justificar e de acordo com os 

recursos humanos existentes; 

- revisão e ajustamento do plano curricular, tendo em conta os decretos lei n.º 54 e n.º 55/2018, de 6 de 

julho, o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e as aprendizagens; 

- salvaguardando-se as orientações das entidades de saúde, assegura-se em regime presencial, dando 

continuidade ao horário estabelecido; 
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- apoio aos alunos para quem foram mobilizadas medidas seletivas e adicionais; 

- acompanhamento dos alunos que, comprovadamente, não reúnam condições para realizarem trabalho 

autónomo em casa, motivadas por fatores de risco e/ou vulnerabilidades passíveis de comprometer o 

seu percurso de aprendizagem. 

 

 
3. REGIME NÃO PRESENCIAL 

O regime não presencial corresponde ao processo de ensino e aprendizagem que ocorre em ambiente 

virtual, com separação física entre professores e alunos, aplicando-se apenas com a autorização das 

autoridades de saúde, podendo abranger apenas um grupo, uma escola, ou todas as escolas do 

agrupamento, conforme a gravidade da manifestação da doença Covid-19. 

De acordo com os documentos orientadores, aplicam-se as seguintes medidas: 

- repercussão da carga horária semanal da matriz curricular no planeamento semanal das sessões 

síncronas e assíncronas; 

- na educação pré-escolar ocorrerá uma atividade síncrona diária com a duração de uma hora, 

complementada por uma proposta de trabalho autónomo em família, enviado pelo educador, via email; 

- no ensino básico ocorrerá a realização de pelo menos 70% de sessões síncronas em relação ao total da 

carga horária semanal; 

- realização de pelo menos 50% das sessões síncronas em videoconferência e dos restantes tempos em 

“chat” ou em outras formas de comunicação síncronas; 

- orientação do trabalho autónomo dos alunos a realizar nos tempos assíncronos; 

- acompanhamento, pelo professor titular/professor da disciplina, do trabalho autónomo realizado, na 

sessão síncrona seguinte ou em sessão assíncrona, através de envio de materiais digitais com feedback 

professor-aluno, de acordo com a orientação do professor; 

- continuidade dos apoios educativos no 1.º CEB, em articulação com o PTT; 

- apoio aos alunos para quem foram mobilizadas medidas seletivas e adicionais. 
 
 
 

3.1. Horário semanal das sessões síncronas e de trabalho autónomo 
 

De forma a permitir continuidade no processo de desenvolvimento das práticas de ensino- 

aprendizagem, cada grupo turma do Pré-escolar e 1º CEB / conselho de turma / equipa pedagógica deve 

seguir o modelo que melhor responda pela defesa da equidade e equilibro dos processos pedagógicos. 

 
 

3.1.1. Pré-Escolar 

Horário semanal com, pelo menos, uma atividade síncrona de videoconferência diária. 
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3.1.2. 1.º CEB 
 

1.º ANO | 2.º ANO 

 
 
 

DISCIPLINA 

 

 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

(MINUTOS) 

 
ATIVIDADES SÍNCRONAS 

(70% DA CARGA SEMANAL EM MINUTOS) 

 
 

TRABALHO 

AUTÓNOMO (30% DA 

CARGA SEMANAL EM 

MINUTOS) 
VIDEOCONFERÊNCIA 

(50% DAS ATIVIDADES 

SÍNCRONAS) 

“CHAT” E OUTROS 

(50% DAS ATIVIDADES 

SÍNCRONAS) 

PORTUGUÊS 7 x 60 = 420 150 145 125 

MATEMÁTICA 7 x 60 = 420 150 145 125 

ESTUDO DO MEIO 3 x 60 = 180 65 60 55 

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA / 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
2,5 x 60 = 150 55 50 45 

INGLÊS 1 x 60 = 60 25 20 15 

APOIO AO ESTUDO 2 x 60 = 120 45 40 35 

 

 

3.º ANO | 4.º ANO* 

 
 
 

DISCIPLINA 

 

 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

(MINUTOS) 

 
ATIVIDADES SÍNCRONAS 

(70% DA CARGA SEMANAL EM MINUTOS) 

 
 

TRABALHO 

AUTÓNOMO (30% DA 

CARGA SEMANAL EM 

MINUTOS) 
VIDEOCONFERÊNCIA 

(50% DAS ATIVIDADES 

SÍNCRONAS) 

“CHAT” E OUTROS 

(50% DAS ATIVIDADES 

SÍNCRONAS) 

PORTUGUÊS 6 x 60 = 360 125 125 110 

INGLÊS 2 x 60 = 120 45 40 35 

MATEMÁTICA 6 x 60 = 360 125 125 110 

ESTUDO DO MEIO 3 x 60 = 180 70 60 50 

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA / 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
2,5 x 60 = 150 55 50 45 

MAIA DAS ORIGENS À 

ATUALIDADE - OFICINA DE 

SABERES 

 
1 x 60 = 60 

 
25 

 
20 

 
15 

APOIO AO ESTUDO 2 x 60 = 120 45 40 35 

 
 

* Aprovado em Conselho Pedagógico de 07-07-2021 
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NOTAS: 

- O horário de atividades síncronas semanal deve ser elaborado pelo professor titular de turma para todo o 

período de ensino não presencial e dado a conhecer aos encarregados de educação. 

- As atividades de videoconferência devem ser distribuídas ao longo da semana de forma equilibrada, respeitando 

o horário da turma e promovendo a articulação interdisciplinar. 

 
 
 

 
3.1.3. 2.º CEB 

5.º ANO | 6.º ANO 

 
 
 

DISCIPLINA 

 

 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

(MINUTOS) 

 
ATIVIDADES SÍNCRONAS 

(70% DA CARGA SEMANAL EM MINUTOS) 

 
 

TRABALHO 

AUTÓNOMO (30% DA 

CARGA SEMANAL EM 

MINUTOS) 
VIDEOCONFERÊNCIA 

(50% DAS ATIVIDADES 

SÍNCRONAS) 

“CHAT” E OUTROS 

(50% DAS ATIVIDADES 

SÍNCRONAS) 

PORTUGUÊS 4 x 50 = 200 70 70 60 

INGLÊS 3 x 50 = 150 55 50 45 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

DE PORTUGAL 
3 x 50 = 150 55 50 45 

MATEMÁTICA 4X50 = 250 70 70 60 

CIÊNCIAS NATURAIS 3 x 50 =150 55 50 45 

EDUCAÇÃO VISUAL 2 x 50 = 100 35 35 30 

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 2 x 50 = 100 35 35 30 

EDUCAÇÃO MUSICAL 2 x 50 = 100 35 35 30 

EDUCAÇÃO FÍSICA 3 x 50 = 150 55 50 45 

TIC 0,5 x 50 =25 10 7 8 

EXPRESSÕES 2 x 50 = 100 35 35 30 

APOIO AO ESTUDO 2 x 50 = 100 35 35 30 

E. M. R. C. 1 x 50 = 50 20 15 15 
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3.1.4. 3.º CEB 

7.º ANO | 8.º ANO | 9.º ANO 

 
 
 

DISCIPLINA 

 
 
 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL (MINUTOS) 

 
ATIVIDADES SÍNCRONAS 

(70% DA CARGA SEMANAL EM MINUTOS) 

 
 

TRABALHO 

AUTÓNOMO (30% 

DA CARGA SEMANAL 

EM MINUTOS) 
VIDEOCONFERÊNCIA 

(50% DAS ATIVIDADES 

SÍNCRONAS) 

“CHAT” E OUTROS 

(50% DAS ATIVIDADES 

SÍNCRONAS) 

PORTUGUÊS 4 x 50 = 200 70 70 60 

 

INGLÊS 

2 X50= 100 (7.º Ano) 35 35 30 

3 x 50 = 150 
(8.º | 9.º Anos) 

55 50 45 

 

LINGUA ESTRANGEIRA II 

3 x 50 = 150 
(7.º Ano) 

55 50 45 

2 X50= 100 (8.º | 9.º 
Anos) 

35 35 30 

 

HISTÓRIA 

3 x 50 = 150 
(7.º | 9.º Anos) 

55 50 45 

2 X50= 100 (8.º Ano) 35 35 30 

 
GEOGRAFIA 

2x50 =100 (7.º e 9.º 
Anos) 

35 35 30 

3 x 50 = 150 (8.º Ano) 55 50 45 

MATEMÁTICA 4 x 50 = 200 70 70 60 

 

CIÊNCIAS NATURAIS 

 
125m (7.º Ano) 

150m (8º e 9.º Anos) 

 
45 
55 

 
40 
50 

 
40 
45 

 

FÍSICO-QUÍMICAS 

 
125m (7.º Ano) 

150m (8º e 9.º Anos) 

 
45 
55 

 
40 
50 

 
40 
45 

EDUCAÇÃO VISUAL 2 x 50 = 100 35 35 30 

CIDADANIA E 
DESENVOLVIMENTO 

0,25 x 50 = 25 10 7 8 

TIC 0,25x 50 = 25 10 7 8 

EDUCAÇÃO FISICA 3 x 50= 150 
55 50 45 

E. M. R. C. 1 x 50 = 50 20 15 15 
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3.1.5. Ensino Secundário 

10.º ANO | 11.º ANO | 12.º ANO 

 
 
 

DISCIPLINA 

 

 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

(MINUTOS) 

 
ATIVIDADES SÍNCRONAS 

(70% DA CARGA SEMANAL EM MINUTOS) 

 
 

TRABALHO 

AUTÓNOMO (30% DA 

CARGA SEMANAL EM 

MINUTOS) 
VIDEOCONFERÊNCIA 

(50% DAS ATIVIDADES 

SÍNCRONAS) 

“CHAT” E OUTROS 

(50% DAS ATIVIDADES 

SÍNCRONAS) 

 

PORTUGUÊS 

4 x 50 = 200 
(10.º | 11.º Anos) 

70 70 60 

5 x 50= 250 
(12.º Ano) 

90 85 75 

INGLÊS 
3x50= 150 

55 50 45 

FILOSOFIA 3 x 50 = 150 55 50 45 

EDUCAÇÃO FÍSICA 3 x 50 = 150 55 50 45 

 

MATEMÁTICA 

5 x 50 = 250 
(10.º | 11.º Anos) 

90 85 75 

6 x 50 = 300 
(12.º Ano) 

105 105 90 

 

HISTÓRIA 

5x50= 250 
(10.º Ano) 

90 85 75 

6x50= 250 
(11.º | 12.º Anos) 

105 105 90 

BIOLOGIA E GEOLOGIA 7x50= 350 125 120 105 

FÍSICO QUÍMICA 7x50= 350 125 120 105 

GEOGRAFIA 6x50= 300 105 105 90 

MACS | FRANCÊS 6x50= 300 105 105 90 

BIOLOGIA | PSICOLOGIA 3x50= 150 55 50 45 

APLICAÇÕES 
INFORMÁTICAS 

3x50= 150 55 50 45 

 
 
 

3.2. Alunos em isolamento profilático e epidemiológico - Regime Não Presencial 
 

 
A evolução da situação epidemiológica tem obrigado vários alunos a períodos de isolamento frequente. Sempre que para 

um ou mais alunos não seja possível, por motivos relacionados com a COVID-19, assistir presencialmente às atividades 

letivas, aplica-se o Plano de Regime Não Presencial, nos moldes seguintes: 

  

1. As aulas devem ser síncronas, online através da plataforma Zoom, devendo os docentes enviar antecipadamente o 

convite a todos alunos que não possam assistir presencialmente. 
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2. O Diretor de Turma deve dar conhecimento ao conselho de turma dos alunos que estiverem nestas condições.  

3. Na eventualidade de estas aulas online não serem possíveis,  por questões técnicas ou outras, deve ser enviado um 

plano de trabalho.  

a) O plano pode ser enviado previamente se a impossibilidade da aula online for conhecida com 24 horas de 

antecedência.  

b) O plano pode ser enviado posteriormente no prazo de 24 horas, se não houver conhecimento prévio da 

impossibilidade. 

4. Nas áreas de Expressões e Educação Física, os docentes devem adequar as estratégias para que sejam exequíveis no 

ensino não presencial. 

 5. Na educação pré-escolar, a educadora deve disponibilizar o link de acesso aos encarregados de educação para as 

crianças  assistirem a um momento da aula diária (no máximo 1 hora), em tempo a definir pela educadora.  

6. Os docentes devem utilizar o equipamento fornecido pelo programa Escola Digital. No caso de não ser possível, devem 

requisitar, com antecedência, um computador na direção.  
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          ESTRATÉGIAS E CIRCUITO DE COMUNICAÇÃO 

Ao estabelecer um circuito de comunicação eficaz, dirigido a todos os intervenientes da comunidade 

escolar, todas as ações e atividades de comunicação deverão: 

a) nortear-se por uma mensagem central; 

b) adequar-se aos destinatários; 

c) seguir uma estratégia; 

d) ser transmitidas nos momentos e através dos meios/canais mais adequados: 
 
 
 
 

 
 

ZOOM 

Permite fazer videoconferência, permitindo ainda a partilha de tela. 
Deve ser avisado o aluno para proceder à instalação do programa. 
Nota: nas turmas do Ensino Articulado, não ocupar os tempos 
estabelecidos nos horários dos alunos para trabalho com os 
professores do Conservatório de Música. 

 
MOODLE 

O professor regista as tarefas a propor aos alunos com as orientações 
essenciais. Os alunos fazem consultas, realizam as tarefas e anexam os 
documentos com os trabalhos realizados, na mesma plataforma, 
quando se verificar essa orientação do professor. 

 
OUTRAS PLATAFORMAS 

Utilização preferencial, pelas diferentes disciplinas, das plataformas 
correspondentes aos manuais escolares adotados, com gestão e 
monitorização do PTT/DT, a fim de evitar a dispersão e 
confusão/dificuldade de organização das tarefas por parte dos alunos. 

 
 

GOOGLE FORMS 

Os formulários da Google permitem a aferição de conhecimentos 
através de questionários simples e obtenção de análise de resultados 
globais ou individuais, e ainda a recolha de informação por grupos ou 
turmas. Esta ferramenta simplifica o feedback e a receção de 
informação pelo professor, evitando a receção de múltiplos emails. 
Os professores também podem receber os trabalhos produzidos pelos 
alunos através destes formulários. 

E-MAIL Informação aos encarregados de educação; informação adicional, 
colocação de dúvidas e respostas ao aluno. 

 

TELEMÓVEL | TELEFONE 
Acompanhamento dos alunos, especialmente, dos que não têm 
outros meios de acesso à distância, se não for possível a sua 
permanência na escola. Colocação de dúvidas e respostas ao aluno. 

 
 

CORREIO 

FÍSICO|TRADICIONAL (CTT) 

Ensino não presencial dos alunos sem outros meios, se não for 
possível a sua permanência na escola, quando houver necessidade de 
enviar documentos. 
Possibilidade de imprimir os documentos na escola e de serem 
levantados no PBX em horários predefinidos. 
Possibilidade de fazer chegar documentos em suporte de papel 
através de instituições ou de voluntários. 
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MEDIDAS | PROJETOS DE CONTINUIDADE 

É dada continuidade às medidas e projetos abaixo apresentados, salvaguardando-se a possibilidade de 

alterar o funcionamento de alguns ou de suspendê-los, se o contexto da pandemia o exigir, ou ainda de 

acordo com a decisão de continuidade ou de suspensão pelas entidades parceiras que as dinamizam. 

1. Medidas de promoção do sucesso escolar 

2. Medidas no âmbito da Equipa Multidisciplinar - EMAEI 

3. Projetos em parceria com a Câmara Municipal 

4. Projetos / clubes dinamizados pelo Agrupamento 

5. Projeto de mentorias / Cidadão do Levante 
 
 
 
 

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 
 

 

EQUIPA DE AVALIAÇÃO INTERNA 
Definição de indicadores de qualidade e quantidade, da 
periocidade da recolha de informações e elaboração de 
questionários a docentes, alunos e encarregados de educação. 

COORDENADORES DE DIRETORES DE 

TURMA|COORDENADORES DE 

ESCOLA 

 
Consulta e articulação regular de informações disponibilizadas 
pelos directores de turma. 

DIRETORES DE TURMA|PROFESSORES 

TITULARES DE TURMA 
Recolha regular de informações por parte de docentes, alunos 
e encarregados de educação. 

 
 

 
Escola Básica e Secundária do Levante da Maia, 22 de outubro de 2020 

A Presidente do Conselho Pedagógico, Mª da Conceição Costa Carneiro 

 
 
 
 

Atualizado em 20.01.22 
 

O Presidente do Conselho Pedagógico, Álvaro Nuno Claro Moura Bastos 


