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I. Enquadramento 

Num momento de incerteza quanto à evolução da pandemia da doença COVID 19, o 

Agrupamento de Escolas da Batalha (AEB) deve garantir a continuidade do trabalho dos 

professores com os(as) seus/suas alunos(as), com o objetivo de encontrar as respostas 

mais adequadas para “chegar a todas as crianças e a todos os alunos, bem como a boa 

prossecução dos objetivos estabelecidos no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória e nas Aprendizagens Essenciais, recorrendo aos meios necessários para tal.” 

Tendo em consideração as orientações da Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares 

(DGEstE), da Direção Geral de Educação (DGE) e da Direção-Geral da Saúde (DGS) para a 

organização do ano letivo 2020/2021, bem como o Despacho Normativo 6906-B/2020, de 3 

de julho, que determina a aprovação dos calendários para o ano letivo de 2020/2021, o 

Despacho Normativo 10-B/2018, de 06 de julho, que estabelece as regras a que deve 

obedecer a organização do ano letivo, com as especificidades constantes da resolução do 

Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, de 20 de julho, o AEB deve considerar, enquanto 

regimes do processo de ensino e aprendizagem, o presencial, que constitui o regime regra, 

o misto e o não presencial. 

O AEB deve elaborar um plano flexível e adaptável à evolução da pandemia COVID-19, 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". A transição entre os regimes previstos está dependente 

da autorização da DGEstE e da Autoridade de Saúde. 

 

II. Comunicação no AEB 

1. Sempre que possível, privilegiar a via digital para todos os procedimentos 
administrativos. 

2. Os serviços administrativos continuarão com atendimento ao público só com marcação 
prévia, via telefone, para o número 244 769 290, ou email, para 
secretariasec.batalha@gmail.com  

3. Aos/Às alunos(as)/encarregados(as) de educação (EE) será atribuído um email 
institucional, para comunicação com a escola; a conta e a password devem ser 
conservadas de forma a que possam ser consultadas sempre que necessário porque 
todas as informações, seja de caráter administrativo, pedagógico, ou educativo serão 
transmitidas preferencialmente através dessa via. 

4. As Educadoras, as(os) Professoras(es) Titulares de Turma e as(os) Diretores de Turma 
devem privilegiar a via digital ou telefónica no contacto com os(as) EE. Sempre que for 
necessário reunir presencialmente, as reuniões devem ser individuais ou em pequeno 
grupo, previamente agendadas, mantendo as medidas de higiene e distanciamento. 

5. Os(As) alunos(as)/EE são inscritos pelo Agrupamento no Moodle, plataforma de apoio 
ao processo de ensino e aprendizagem com recursos e atividades organizadas por 
turma e disciplina. 

6. Horários de funcionamento da Escola-sede e contactos 

Serviços de Administração Escolar (atendimento): das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 
17h00 

Contactos telefónicos: 244769290 / 244769180 

mailto:secretariasec.batalha@gmail.com
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Contactos por email: Serviços Administração Escolar (secretariasec.batalha@gmail.pt) 

Direção (es3batalha@gmail.com) 

Website (esbatalha.ccems.pt) 

Facebook (www.facebook.com/aebatalha/) 

7. A comunicação entre a Direção e os(as) docentes, sempre que possível, deve ser 
realizada utilizando o email institucional do AEB. 

III. Equipa de Apoio Pedagógico 

1. No sentido de agilizar o processo de decisão e a concretização das ações previstas, a 
equipa de apoio pedagógico é constituída pelo Diretor, Subdiretor, Adjuntas do Diretor, 
Coordenadores de Departamento, Psicólogos e Coordenadora da EMAEI.  

2. O apoio dos(as) psicólogos(as) e dos(as) professores(as) que trabalham com alunos(as) 
no apoio tutorial específico deve ser solicitado sempre que o Conselho de Turma / PTT 
entender necessário, na sequência do acompanhamento permanente dos(as) 
alunos(as), das suas dificuldades, das suas necessidades e anseios e do atraso nas 
aprendizagens decorrente do período de encerramento das escolas no ano letivo 
anterior. 

3. No regime não presencial, os Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) disponibilizarão 
atendimentos a distância, previamente agendados e articulados entre os(as) 
Técnicos(as) do SPO, os(as) alunos(as) e os(as) EE. 

4. Os SPO devem manter, em moldes necessariamente adaptados à realidade existente, o 
trabalho de orientação vocacional dos(as) alunos(as), em particular dos(as) que 
frequentam o 9.º ano, de modo a ajudá-los(as) a realizar escolhas sólidas e conscientes 
no que diz respeito aos percursos do Ensino Secundário. 

IV. Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) 

A EMAEI tem um papel central no plano de atuação para a recuperação/consolidação das 
aprendizagens, fazendo, em articulação com os(as) docentes, o acompanhamento das 
crianças e alunos(as) em situação de maior vulnerabilidade. 

Sendo a EMAEI uma estrutura que monitoriza todo o tipo de respostas às necessidades de 
apoio às aprendizagens, deve: 

 Monitorizar o Apoio Tutorial Específico e Tutorias com caráter preventivo; 

 Acompanhar e monitorizar a aplicação de medidas de suporte à aprendizagem; 

 Prestar aconselhamento aos/às docentes na implementação de práticas pedagógicas 
inclusivas;  

 Gerir as medidas de apoio educativo nos diferentes ciclos e níveis de ensino; 

 Acompanhar o funcionamento do Centro de Apoio à Aprendizagem;  

 Disponibilizar apoio no âmbito do Português Língua Não Materna; 

 Apoiar as ações estratégicas de ensino, de acordo com o planeamento curricular definido 
ao nível do departamento/grupo, com especial incidência na articulação interdisciplinar; 

 Articular com as equipas de Intervenção Precoce na Infância; 

 Analisar, em articulação com as Educadoras/Professores(as) Titulares de 
Turma/Diretores(as) de Turma, as situações de necessidade de apoio social específico e 
acompanhamento aos agregados familiares em maior situação de fragilidade e/ou risco; 

mailto:secretariasec.batalha@gmail.pt
mailto:es3batalha@gmail.com
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A EMAEI, em articulação com as Educadoras/Professores(as) Titulares de Turma/Diretores 
de Turma, deve proporcionar às crianças/alunos(as) os meios e as condições necessárias à 
sua segurança, formação, educação, bem-estar e desenvolvimento integral. 

V. Lideranças intermédias  

As lideranças intermédias têm um papel importante na definição e concretização das 
orientações pedagógicas. 

Compete aos Coordenadores de Departamento/Grupo 

1. Colaborar na construção do atual Plano de regime presencial, misto e não presencial. 

2. Colaborar e apoiar os(as) professores(as) do departamento na implementação do plano, 
promovendo a interdisciplinaridade.  

3. Assegurar a coordenação de procedimentos e formas de atuação nos domínios da 
aplicação de estratégias de diferenciação pedagógica e da avaliação das aprendizagens.  

4. Identificar necessidades de formação dos(as) docentes.  

5. Analisar e refletir sobre as práticas de ensino em cada um dos regimes e o seu 
contexto. 

VI. Equipa de Apoio Tecnológico 

1. De forma a superar algumas dificuldades que os(as) professores(as) possam ter na 
utilização da plataforma Moodle, ou outras, deve ser solicitada a colaboração/apoio 
através do email: equipapte@aebatalha.ccems.pt .  

2. Após o envio do email, um(a) dos(as) docentes do grupo 550 entrará em contacto para 
articular/definir o apoio a realizar. 

3. De forma a superar algumas dificuldades que os(as) alunos(as)/EE possam ter na 
utilização das TIC, o AEB disponibiliza o apoio de um(a) docente de informática. O apoio 
deve ser solicitado através do(a) Diretor(a) de Turma/Professor(a) Titular de Turma. 

4. O AEB irá desenvolver tutoriais de ajuda para a utilização das ferramentas estabelecidas 
para realizar a comunicação com os(as) alunos(as)/EE e com os(as) docentes. 

5. Realização de sessões de capacitação/esclarecimento, destinada a todos os(as) 
docentes do AEB, para abordar os seguintes temas, relativos à plataforma Moodle: 

- Criar e gerir um fórum (adicionar tópicos e posts no fórum). 

- Adicionar uma atividade para recolha dos trabalhos dos(as) alunos(as). 

- Fazer download dos trabalhos dos(as) alunos(as). 

- Publicar recursos/atividades para os(as) alunos(as). 

- Criar um diário e dar feedback aos/às alunos(as). 

- Criar questionários de escolha múltipla. 

- Outras questões que se considerem pertinentes. 

6. O Centro de Formação RCA disponibiliza um conjunto de formações em formato E-
Learning, das quais foi dado conhecimento a todos os(as) docentes através do email 
institucional. 

mailto:equipapte@aebatalha.ccems.pt
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VII. Regime presencial 

O plano do regime presencial prevê o seguinte: 

1. Cumprir com rigor todas as normas de etiqueta respiratória e cívicas emanadas pela 
DGEstE, DGE e DGS: 

a) Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão ou com solução antisséptica de 
base alcoólica (SABA), designadamente aquando da entrada no estabelecimento 
de educação, antes e após as refeições, antes e após a ida à casa de banho, e 
sempre que regressem do espaço exterior; 

b) Quando espirrar ou tossir, tapar o nariz e a boca com o antebraço ou com um lenço de 
papel;  

c) Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de seguida;  

d) Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;  

e) Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido e não para as mãos; 

f) Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com 
secreções respiratórias; 

g) Não partilhar material escolar, comida ou outros bens pessoais (por ex. telemóvel);  

h) Obrigatório o uso de máscara de proteção individual para acesso e permanência nos 
estabelecimentos de ensino, pelo pessoal docente e não docente, pelos(as) alunos(as) 
a partir do 2.º ciclo do ensino básico, e ainda EE, fornecedores e outros elementos 
externos; 

i) Ao entrar e sair das escolas, todos devem desinfetar as mãos com SABA, 
disponibilizada à entrada e saída.  

2. A Higiene do Ambiente Escolar será realizada com a regularidade necessária, de acordo 
com o Plano de Contingência do AEB. 

3. Nas escolas do Pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico as crianças/alunos(as) devem 
ser entregues à porta do estabelecimento de educação pelo(a) seu/sua encarregado(a) 
de educação, ou por pessoa por ele designada, e recebidas por um(a) profissional 
destacado(a) para o efeito, evitando assim a circulação de pessoas externas no interior 
do recinto. 

Na Educação Pré-Escolar 

4. Na educação pré-escolar, o horário de funcionamento letivo é, no período da manhã, das 
9h às 12h e, no período da tarde, das 13h30 às 15h30.  

5. As crianças devem ser entregues à porta do estabelecimento de educação pré-escolar 
pelo(a) seu/sua encarregado(a) de educação, ou pessoa por ele designada, e recebidas 
por um(a) profissional destacado(a) para o efeito, evitando a circulação de pessoas 
externas no interior do recinto. 

6. As crianças devem higienizar o calçado num tapete para desinfeção e limpeza de 
calçado, colocado à entrada de cada estabelecimento de ensino. Os(As) profissionais 
dos JI devem cumprir as mesmas orientações.  

7. Os sacos e as lancheiras para entrada e saída diária dos estabelecimentos de ensino 
deverão ser de material facilmente lavável para que seja possível a sua rápida 
higienização e desinfeção. 

8. As crianças não poderão trazer brinquedos ou outros objetos não necessários de casa 
para o JI; 

9. Devem ser definidos circuitos de entrada e saída da sala de aula para cada grupo, de 
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forma a impedir um maior cruzamento de pessoas; 

10. Cada sala de aula será exclusiva do mesmo grupo de crianças; 

11. Remover, das salas, todos os acessórios não essenciais à prática das atividades 
pedagógicas. 

12. Sempre que possível, e que tal não comprometa a segurança das crianças, de forma a 
permitir uma melhor circulação do ar, deve manter-se as janelas e/ou as portas das 
salas abertas 

13. Maximizar o distanciamento físico das crianças, sem comprometer o funcionamento das 
atividades. 

14. Privilegiar as atividades que decorram no exterior, em regime rotativo de crianças. 

15. A permanência dos diferentes grupos de crianças no recreio será desfasada por forma a 
evitar aglomerados.  

16. Os equipamentos do recreio serão higienizados após a utilização de cada grupo. 

17. Durante o período de refeições as medidas de distanciamento e higiene devem ser 
mantidas.  

18. A deslocação para a sala de refeições deve ser desfasada para evitar o cruzamento de 
crianças ou, quando tal não for possível, em alternativa, deve considerar-se fazer as 
refeições na sala de atividades;  

19. Antes do consumo das refeições, as crianças devem lavar as mãos e ser ajudadas para 
a sua realização de forma correta;  

20. Os lugares a ocupar na sala de refeições devem estar marcados, de forma a assegurar o 
máximo de distanciamento físico possível entre crianças;  

21. Deve ser realizada a adequada descontaminação das superfícies utilizadas entre trocas 
de turno. 

 

No 1.º Ciclo do Ensino Básico (CEB)  

22. No 1.º CEB, o horário de funcionamento letivo é, no período da manhã, das 9h às 12h e, 
no período da tarde, das 13h30 às 17h30, havendo flexibilidade de horário, conforme as 
necessidades das atividades de enriquecimento curricular (AEC) e as indicações da 
DGS. As AEC são desenvolvidas diariamente, sempre que possível, às 13h30, às 15h30 
ou às 16h30. 

23. Os alunos devem ser entregues à porta do estabelecimento de ensino pelo(a) seu/sua 
encarregado(a) de educação, ou pessoa por ele designada, e recebidas por um(a) 
profissional destacado(a) para o efeito, evitando a circulação de pessoas externas no 
interior do recinto. 

24. Os alunos devem higienizar o calçado num tapete para desinfeção e limpeza de calçado, 
colocado à entrada de cada estabelecimento de ensino. Os(As) profissionais das 
Escolas do 1.º CEB devem cumprir as mesmas orientações. 

25. Devem ser definidos circuitos de entrada e de saída da sala de aula para cada turma, de 
forma a impedir um maior cruzamento de pessoas; 
 

26. Sempre que possível, cada turma utiliza uma única sala, devendo os(as) alunos sentar-
se sempre na mesma cadeira, utilizar sempre a mesma secretária/mesa, não sendo este 
mobiliário partilhado com mais nenhum dos(as) alunos(as). 

27. Sempre que possível, e que tal não comprometa a segurança dos(as) alunos(as), de 
forma a permitir uma melhor circulação do ar, deve manter-se as janelas e/ou as portas 
das salas abertas 
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28. Todas as atividades dinamizadas nas escolas deverão obedecer a critérios de redução 
de contacto e de distanciamento físico, de acordo com as orientações das autoridades 
de saúde. 

29. As atividades desportivas devem ser planificadas de acordo com as orientações da 
autoridade de saúde. 

30. Os intervalos e a hora de almoço nas turmas do 1.º CEB devem, em cada uma das 
escolas, ser desencontrados, de forma a diminuir a aglomeração de alunos(as). 

31. A permanência das diferentes turmas no recreio será desfasada, por forma a evitar 
aglomerados.  

32. Durante o período de almoço, a deslocação para a sala de refeições, deve ser 
desfasada para evitar o cruzamento de alunos(as) ou, quando tal não for possível, em 
alternativa, deve considerar-se fazer as refeições na sala de atividades;  

33. No Refeitório de cada escola, os(as) alunos(as) devem ocupar os lugares previamente 
determinados e seguir as orientações das assistentes operacionais.  

34. Antes do consumo das refeições, os(as) alunos(as) devem lavar as mãos e ser 
ajudados(as) para a sua realização de forma correta;  

35. Os lugares devem estar marcados, de forma a assegurar o máximo de distanciamento 
físico possível entre alunos(as);  

36. Deve ser realizada a adequada descontaminação das superfícies utilizadas entre trocas 
de turno. 

37. No início do ano letivo, as primeiras cinco semanas de aulas preveem, de acordo com o 
plano de trabalho elaborado pelos departamentos disciplinares e em consonância com 
as reais necessidades dos(as) alunos(as), o desenvolvimento e consolidação dos 
conhecimentos, capacidades e atitudes cujo trabalho foi prejudicado no ano letivo 
2019/2020. 

38. Todos os apoios no âmbito da educação inclusiva devem ser desenvolvidos nos termos 
da legislação em vigor. 

39. Para que todos(as) os(as) alunos(as) alcancem as competências previstas no Perfil dos 
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, foram atribuídos ao 1.º CEB quatro 
professores de apoio. 

 

Nos 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário 

40. A carga horária definida, para cada ano de ensino e para cada disciplina consta do Plano 
Curricular do AEB. 

41. Os trajetos de entrada e saída dos estabelecimentos de ensino, sempre que possível, 
devem ser diversificados e identificados com recurso ao uso de sinalética, devendo ser 
mantido o distanciamento físico. 

42. Os alunos devem higienizar o calçado num tapete para desinfeção e limpeza de calçado, 
colocado à entrada de cada estabelecimento de ensino. Os(As) profissionais da Escola 
Básica e Secundária da Batalha devem cumprir as mesmas orientações. 

43. Não é permitida a aglomeração de alunos(as) pelo que, na escola-sede, após a entrada 
na escola, os(as) alunos(as) deverão dirigir-se para a sua sala de aula. 

44. As salas de aulas estarão equipadas apenas com o número de secretárias e de cadeiras 
correspondentes ao número de alunos(as) de cada turma.  

45. Sempre que possível, cada turma utiliza uma única sala, devendo os(as) alunos(as) 
sentar-se sempre na mesma cadeira, utilizar sempre a mesma secretária, não sendo 
este mobiliário partilhado com mais nenhum dos(as) alunos(as). 
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46. Os horários das turmas dos 2.º e 3.º CEB e ensino secundário, seguem a organização 
que consta na tabela abaixo, que poderá ser alterada de acordo com as orientações do 
Ministério da Educação, a legislação em vigor e a rede de transportes escolares. 

 

MANHÃ (Alunos com 
aulas nos Blocos A / C /D) 

MANHÃ (Alunos com aulas 
nos Blocos B / E / F) 

TARDE 

08:30 - 09:20 08:30 - 09:20 13:40 - 14:30 

09:25 - 10:15 09:25 - 10:15 14:35 - 15:25 

10:25 - 11:15 10:20 - 11:10 15:35 - 16:25 

11:20 - 12:10 11:20 - 12:10 16:30 - 17:20 

12:15 - 13:05 12:15 - 13:05 17:25 - 18:15 

 

47. Na escola-sede as aulas funcionam nos Bloco C para o 1.ºCEB, nos blocos A, B, C, D, 
E, F, I e J, para o 2.º e 3.º CEB e ensino secundário, de acordo com o mapa I em anexo. 

48. Cada aluno(a) deverá seguir impreterivelmente um percurso específico até ao seu bloco 
e à sua sala de aula, de acordo com o mapa II em anexo. 

49. Na escola-sede, os intervalos têm a duração de 5 minutos e 10 minutos, de acordo com 
o quadro apresentado, devendo os(as) alunos(as) permanecer, em regra, dentro da sala, 
estando autorizados(as) a ingerir os seus lanches simples, devendo manter limpo o 
respetivo lugar. No intervalo de 10 minutos os alunos podem sair da sala de aula, sendo 
apenas permitida a deslocação junto ao Bloco associado à sala de aula de cada turma.  

50. Todas as atividades dinamizadas nas escolas deverão obedecer a critérios de redução 
de contacto e de distanciamento físico, de acordo com as orientações das autoridades 
de saúde. 

51. As aulas de Educação Física e as atividades desportivas devem ser planificadas e 
realizadas de acordo com as orientações da DGE/DGS. 

52. De acordo com as orientações da DGE e da DGS os alunos devem utilizar calçado 
exclusivo no acesso às instalações desportivas. 

53. As portas dos vários recintos e, eventualmente, as janelas, devem manter-se abertas, 
sempre que possível, para evitar toques desnecessários em superfícies e manter os 
espaços arejados. 

54. Os cacifos não poderão ser utilizados pelos(as) alunos(as). 

55. Tendo em consideração as orientações da DGEstE-ME, por deliberação do Conselho 
Geral, o serviço de bufete/bar encontra-se encerrado. Quem desejar, deve trazer um 
pequeno lanche para o meio da manhã ou da tarde. 

56. O serviço de Reprografia deve ser reduzido ao estritamente essencial, devendo 
privilegiar-se o envio de trabalhos ou documentos a copiar/imprimir para o email da 
Reprografia, com pelo menos 48 horas úteis de antecedência.  

57. Durante o período de refeições, a deslocação para a sala de refeições deve ser 
desfasada, para evitar cruzamento de alunos(as), devendo ocupar os lugares 
previamente marcados. A fim de evitar aglomerações, os(as) alunos(as) só devem 
dirigir-se à fila de entrada no refeitório quando a sua turma aparecer no sistema que irá 
controlar os acessos com indicação de que deve dirigir-se à fila de entrada. 

58. No Refeitório da escola-sede os(as) alunos(as) estão obrigados ao cumprimento das 
normas de distanciamento, devendo ocupar os lugares previamente determinados e 
seguir as orientações das assistentes operacionais. Os(as) alunos(as) que não tenham 
aulas no período da tarde podem optar pelo regime de takeaway.  
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59. Cada turma terá definido um período de almoço, com desfasamento entre turmas, de 
forma a evitar a concentração de alunos, sendo a lotação máxima de 96 lugares e 
obrigatória a utilização de máscara durante toda a permanência no interior do refeitório, 
exceto durante o momento de consumo da refeição. 

60. A biblioteca vê reduzida para um terço a sua lotação máxima e irá dispor de sinalética 
que indique os lugares que podem ser ocupados, garantindo as regras de 
distanciamento físico. Sempre que necessário será acionado o Plano da Biblioteca 
Escolar@Distância com atendimento síncrono e assíncrono a 
professores/alunos/encarregados de educação. 

61. No regime presencial o processo de ensino e aprendizagem é desenvolvido num 
contexto em que os(as) docentes e os(as) alunos(as) se encontram fisicamente no 
mesmo local. 

62. No início do ano letivo, as primeiras cinco semanas de aulas preveem, de acordo com o 
plano de trabalho elaborado pelos departamentos disciplinares e em consonância com 
as reais necessidades dos(as) alunos(as), o desenvolvimento e a consolidação dos 
conhecimentos, capacidades e atitudes cujo trabalho foi prejudicado no ano letivo 
2019/2020. 

63. Dada a impossibilidade de distribuir os(as) alunos(as) por turnos, devido à falta de 
transportes escolares, nos 2.º e 3.º CEB e ensino secundário a distribuição dos tempos 
letivos deve assegurar a concentração máxima das atividades escolares da turma num 
só turno do dia, pelo que os horários estão concentrados no período da manhã, 
distribuindo os restantes tempos letivos pelo menor número de tardes possível, de forma 
a possibilitar a saída dos(as) alunos(as) o mais cedo possível.  

64. Todos os apoios no âmbito da educação inclusiva devem ser desenvolvidos nos termos 
da legislação em vigor. 

65. Para que todos(as) os(as) alunos(as) desenvolvam as competências previstas no Perfil 
dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, foi atribuído(a), em cada nível de 
ensino, a diferentes disciplinas do currículo, um(a) professor(a) coadjuvante, tal como 
consta no mapa III. 

66. Em caso de ausência de professor(a), os(as) alunos(as) permanecerão na sala de aula 
em trabalho autónomo, monitorizado por um(a) docente coadjuvante ou por um(a) 
docente de serviço na Sala de Apoio Disciplinar (SAD). 

67. O trabalho autónomo é aquele que é definido pelo(a) docente e realizado pelo(a) 
aluno(a) sem a presença ou intervenção do(a) docente. 

68. É dada a prioridade na frequência de aulas presenciais aos/às alunos(as) até ao final do 
2.º CEB e àqueles a quem não seja possível assegurar o acompanhamento pelos(as) 
professores(as) quando se encontrem em regime não presencial. 

 

VIII. Regime misto 

O regime misto, quando necessário, é aplicado preferencialmente aos/às alunos(as) do 3.º 

CEB e do Ensino Secundário, podendo alargar-se aos restantes ciclos em função da 
evolução da pandemia. Este regime combina atividades presenciais com sessões síncronas 
e com trabalho autónomo. 

No caso dos(as) alunos(as) beneficiários(as) da ação social escolar identificados pela escola 
em risco ou perigo, sinalizados pelas comissões de proteção de crianças e jovens, e para os 
quais a escola considere ineficaz a aplicação dos regimes misto e não presencial, as 
atividades a realizar são efetuadas presencialmente nas escolas. De referir ainda que o 
apoio aos/às alunos(as) para quem foram mobilizadas medidas seletivas e adicionais, de 
acordo com plano de trabalho a estabelecer pela EMAEI, em articulação com o(a) diretor(a) 
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de turma do(a) aluno(a), deve ser assegurado em regime presencial, salvaguardando-se as 
orientações das autoridades de saúde. 

 

O plano do regime misto prevê as seguintes normas: 

1. Divisão das turmas do 3.º CEB e Ensino Secundário em dois turnos, para que, 
semanalmente, apenas esteja presente metade da turma, trocando a cada semana. 

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

3. Alternância semanal de atividades presenciais com sessões síncronas e trabalho 
autónomo, por cada um dos turnos das turmas. 

4. As sessões síncronas a realizar durante a semana, em cada turma, têm um 
acompanhamento de um(a) docente em diferentes disciplinas, de acordo com o mapa III 
em anexo. 

5. A plataforma a utilizar para as sessões síncronas é Cisco Webex Meetings, mantendo a 
interação entre professor(a) e alunos(as) a distância. 

6. Na plataforma Moodle foi criada uma área para cada uma das turmas, na qual serão 
disponibilizados aos/às alunos(as)/EE em trabalho autónomo os materiais e recursos 
pedagógicos para cada uma das disciplinas. 

7. O trabalho autónomo a realizar durante a semana é aquele que é definido pelo(a) 
docente e realizado pelo(a) aluno(a) sem a presença ou intervenção do(a) docente. 

8. Na disciplina de Educação Física, os(as) alunos(as) que permanecem à distância, no 
regime misto, realizarão trabalho autónomo. 

9. Os(As) docentes da turma, sob coordenação do(a) DT devem adaptar as planificações e 
a execução das atividades letivas e formativas, incluindo as medidas de apoio definidas, 
de forma a garantir as aprendizagens de cada aluno(a). 

10. Os(As) docentes devem realizar um registo semanal das aprendizagens desenvolvidas e 
das tarefas realizadas no âmbito das sessões síncronas e do trabalho autónomo, com 
recolha de evidências da participação e do trabalho realizado pelos(as) alunos(as). 

11. Quanto aos deveres dos(as) alunos(as), é aplicável o disposto no Estatuto do Aluno e 
Ética Escolar e demais legislação em vigor, bem como no regulamento interno do 
agrupamento, estando os(as) alunos(as) obrigados ao cumprimento de todos os deveres 
neles previstos, designadamente o dever de assiduidade nas sessões síncronas e o de 
realização das atividades propostas. 

12. No âmbito dos cursos profissionais, a formação em contexto de trabalho, prevista nas 
matrizes curriculares dos cursos, pode ser realizadas através de prática simulada. 

13. Devem ser assegurados presencialmente os apoios prestados no Centro de Apoio à 
Aprendizagem, na valência de unidade especializada, bem como os apoios prestados 
por técnicos, relativamente aos/às alunos(as) para os quais foram mobilizadas medidas 
adicionais. 

14. Nos casos em que, por motivos devidamente justificados, o(a) aluno(a) se encontre 
impossibilitado(a) de participar nas sessões síncronas, deve a escola disponibilizar o 
conteúdo das mesmas. 

15. Compete aos/às Diretores(as) de Turma (DT): 

a) Garantir a articulação eficaz entre os(as) docentes da turma, tendo em vista o 
acompanhamento e a coordenação do trabalho a realizar pelos(as) alunos(as), 
promovendo o acesso equitativo às aprendizagens; 

b) Garantir que todos os(as) alunos(as)/EE têm acesso aos materiais pedagógicos 
disponibilizados por cada um(a) dos(as) docentes na disciplina criada para o efeito na 
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plataforma Moodle. Caso existam alunos(as) que não consigam aceder a alguma 
aplicação, deverá o DT articular com os(as) professores(as) da turma formas 
alternativas para a realização das tarefas, tentando adaptá-las a outras bases de 
trabalho; 

c) Assegurar, com os(as) docentes do Conselho de Turma, a adoção de estratégias 
coordenadas relativamente aos/às alunos(as) da turma, de forma a não haver 
sobrecarga do trabalho, promovendo a realização de atividades interdisciplinares; 

d) Coordenar o processo de avaliação formativa das aprendizagens, garantindo a sua 
regularidade e diversidade, o seu caráter globalizante e integrador, solicitando, se 
necessário, a participação dos outros intervenientes na avaliação; 

e) Promover, orientar e monitorizar a conceção e implementação de medidas que 
garantam o sucesso escolar de todos(as) os(as) alunos(as);  

f) Coordenar e monitorizar as medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, em 
articulação com a Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI); 

g) Promover um acompanhamento individualizado dos(as) alunos(as), divulgando junto 
dos(as) professores(as) da turma a informação necessária à adequada orientação 
educativa dos(as) discentes e fomentando a participação dos pais e encarregados(as) 
de educação na concretização de ações para orientação e acompanhamento; 

h) Alertar o diretor, no caso de haver dificuldades de contacto com os(as) alunos/EE, de 
forma a prevenir situações de isolamento de alunos(as). 

16. O conselho pedagógico deve definir as regras de registo de assiduidade. 

IX. Regime não presencial 

Na situação de suspensão das atividades letivas e formativas presenciais, as aprendizagens 
são desenvolvidas em regime não presencial, com sessões síncronas e assíncronas. 

A sessão assíncrona é desenvolvida em tempo não real, em que os(as) alunos(as) 
desenvolvem trabalho autónomo, acedendo a recursos educativos e formativos e a outros 
materiais curriculares disponibilizados na plataforma Moodle, bem como a ferramentas de 
comunicação que lhes permitem estabelecer interação com os seus pares e docentes. 

A sessão síncrona é desenvolvida em tempo real e permite aos/às alunos(as) interagirem 
online com os(as) seus/suas docentes e com os seus pares para participarem nas 
atividades letivas, esclarecerem as suas dúvidas ou questões e apresentarem trabalhos. 

O regime não presencial, quando necessário, é aplicado preferencialmente aos/às 
alunos(as) do 3.º CEB e do Ensino Secundário, podendo alargar-se aos restantes ciclos em 
função da evolução da pandemia. Este regime combina atividades presenciais com sessões 
síncronas e com trabalho autónomo. 

No caso dos(as) alunos(as) beneficiários(as) da ação social escolar identificados pela escola 
em risco ou perigo, sinalizados pelas comissões de proteção de crianças e jovens, e para os 
quais a escola considere ineficaz a aplicação do regime não presencial, as atividades a 
realizar são efetuadas presencialmente nas escolas. De referir ainda que o apoio aos/às 
alunos(as) para quem foram mobilizadas medidas seletivas e adicionais, de acordo com 
plano de trabalho a estabelecer EMAEI, em articulação com o(a) diretor(a) de turma do(a) 
aluno(a), deve ser assegurado em regime presencial, salvaguardando-se as orientações das 
autoridades de saúde. 

Devem ainda assegurar-se em regime presencial as respostas especializadas dos apoios 
prestados no âmbito do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância. 
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1. No Pré- Escolar  

1.1 - Compete às Educadoras (ED) 

a) Coordenar a implementação do plano de ensino a distância;  

b) A ED deve comunicar e receber feedback de todos as crianças e respetivas famílias, de 
forma regular, através do canal acordado com o grupo ou, se este falhar, por telefone. 
Essa comunicação é importante para garantir que as crianças estão bem, não sofrem de 
isolamento, estão a compreender a situação atual e que podem expressar as suas 
dúvidas, dificuldades, etc. junto da ED. 

c) Garantir que todos os(as) EE têm acesso aos materiais pedagógicos disponibilizados por 
cada ED na disciplina criada para o efeito na plataforma Moodle. Caso existam EE que 
não conseguem aceder a alguma aplicação, deverá a ED articular com os(as) EE do 
grupo formas alternativas para a realização das tarefas, tentando adaptá-las a outras 
bases de trabalho. 

d) Assegurar, com os(as) EE, a adoção de estratégias coordenadas relativamente às 
crianças do grupo, de forma a não haver sobrecarga do trabalho. 

e) Promover, orientar e monitorizar a conceção e implementação de medidas que garantam 
o acompanhamento de todas as crianças.  

f) Coordenar e monitorizar as medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, em 
articulação com Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI). 

g) Promover um acompanhamento individualizado das crianças, fomentando a participação 
dos pais e encarregados de educação na concretização de ações para orientação e 
acompanhamento. 

h) Alertar o diretor, no caso de haver dificuldades de contacto com os(as) Encarregados de 
Educação, de forma a prevenir situações de isolamento de crianças. 

 

1.2  - Modelo de E@D no Pré-Escolar 

a) Na plataforma Moodle foi criada uma área para cada um dos grupos, na qual serão 
disponibilizados aos/às EE todo os materiais e recursos pedagógicos organizados por 
tema. 

b) Os recursos a disponibilizar às crianças podem ter um formato PDF, DOCx, PPTx, TXT 
ou vídeo, com as instruções para as crianças executarem as tarefas propostas (ter em 
atenção o tamanho dos ficheiros – limite de 32 MB)  

c) Os(As) EE são inscritos(as) pelo AEB em cada um dos seus grupos, devendo a ED 
comunicar aos/às EE a forma de aceder à sua disciplina no Moodle. 

d) É definida para cada grupo uma nova mancha horária semanal em função do nível de 
ensino, para desenvolvimento de trabalho síncrono com as crianças e os seus EE. 

e) A ED deve comunicar aos EE a nova mancha horária estabelecida para o trabalho online 
à distância.  

f) Cada ED deve planificar as atividades síncronas e assíncronas a realizar pelas crianças 
durante semana, em articulação com os(as) restantes docentes do Departamento, de 
forma a não haver sobrecarga de trabalhos para as crianças.  

g) As metodologias de ensino a distância deverão ser diversificadas, enquadradoras, 
propiciar a apresentação de exemplos e fomentar a autorreflexão e o trabalho autónomo, 
tendo em conta que as atividades e métodos a desenvolver dependem do papel e 
competências dos(as) encarregados de educação, considerando as suas diferentes 



 

 

13 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA BATALHA 

160301 

  

possibilidades e capacidades.  

h) As sessões síncronas são realizadas recorrendo ao Cisco Webex Meetings. 

i) Todas as segundas-feiras, às 9.30 horas (com a possibilidade de ajustar o horário à 
realidade das famílias), a ED tem uma sessão síncrona com as crianças/EE do grupo, 
onde apresenta e explica as tarefas que constam do plano semanal. As tarefas 
semanais deverão ser de caracter holístico, transversais às diferentes áreas de 
conteúdos e respetivos domínios e subdomínios. As tarefas semanais não devem 
ultrapassar os 30 minutos diários a ser executadas.  

j) As sessões síncronas devem ser desenvolvidas nos horários estabelecidos, num tempo 
pré estabelecido de 40 minutos, devendo as atividades realizadas ter uma duração 
máxima de 20 minutos, conforme a faixa etária. Em cada um dos grupos do Pré-
Escolar a sessão poderá ser dinamizada num outro horário que resulte da articulação 
entre a Educadora e os(as) EE, desde que haja consenso entre todos os envolvidos.  

k) Os objetivos das sessões síncronas devem ser definidos de forma clara, criando 
condições para articular com os(as) EE as atividades a desenvolver pela criança 
durante a semana.  

l) O trabalho assíncrono deve ser baseado na realização de atividades propostas na 
planificação semanal, tendo por base materiais e recursos disponibilizados para a 
plataforma Moodle e/ou outros a pesquisar pelo(a) EE.  

m) Para cada uma das atividades propostas às crianças deve ser dada uma orientação 
educativa, de forma que fique claro o que se pretende com cada tarefa. 

n) Os(As) docentes devem dar feedback formativo frequente às crianças.  

o) Cada docente deverá enviar para a coordenadora de Departamento a planificação 
semanal do plano de E@D.  

p) Até ao final do 3º período, a coordenadora de departamento reajusta as planificações 
do departamento ao plano de E@D. 

 

2. No Ensino Básico e Ensino Secundário 

2.1 - Compete aos/às Diretores(as) de Turma (DT) / Professores(as) Titulares de 
Turma (PTT): 

i) Coordenar a implementação do plano de ensino a distância;  

j) O(A) DT/PTT deve comunicar e receber feedback de todos(as) os(as) alunos(as) e/ou 
respetivas famílias, de forma regular, através do canal acordado com a turma ou, se 
este falhar, por telefone. Essa comunicação é importante para garantir que as crianças 
e jovens estão bem, não sofrem de isolamento, estão a compreender a situação atual 
e que podem expressar as suas dúvidas, dificuldades, etc. junto do DT/PTT; 

k) Garantir que todos os(as) alunos(as)/EE têm acesso aos materiais pedagógicos 
disponibilizados por cada um(a) dos(as) docentes na disciplina criada para o efeito na 
plataforma Moodle. Caso existam alunos(as) que não consigam aceder a alguma 
aplicação, deverá o(a) DT/PTT articular com os(as) professores(as) da turma formas 
alternativas para a realização das tarefas, tentando adaptá-las a outras bases de 
trabalho; 

l) Assegurar, com os(as) docentes do Conselho de Turma/Departamento, a adoção de 
estratégias coordenadas relativamente aos/às alunos(as) da turma, de forma a não 
haver sobrecarga do trabalho, promovendo a realização de atividades 
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interdisciplinares; 

m) Coordenar o processo de avaliação formativa das aprendizagens, garantindo a sua 
regularidade e diversidade, o seu caráter globalizante e integrador, solicitando, se 
necessário, a participação dos outros intervenientes na avaliação; 

n) Promover, orientar e monitorizar a conceção e implementação de medidas que 
garantam o sucesso escolar de todos(as) os(as) alunos(as);  

o) Coordenar e monitorizar as medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, em 
articulação com a Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI); 

p) Promover um acompanhamento individualizado dos(as) alunos(as), divulgando junto 
dos(as) professores(as) da turma a informação necessária à adequada orientação 
educativa dos(as) discentes e fomentando a participação dos pais e encarregados de 
educação na concretização de ações para orientação e acompanhamento; 

q) Alertar o diretor, no caso de haver dificuldades de contacto com os(as) alunos(as)/EE, 
de forma a prevenir situações de isolamento de alunos(as). 

2. Modelo de E@D no Ensino Básico e no Ensino Secundário 

a) Na plataforma Moodle foi criada uma área para cada uma das turmas, na qual serão 
disponibilizados aos/às alunos(as)/EE todo os materiais e recursos pedagógicos 
organizados por disciplinas. 

b) Os recursos a disponibilizar aos/às alunos(as) podem ter um formato PDF, DOCx, 
PPTx, TXT ou vídeo, com as instruções para os(as) alunos(as) executarem as tarefas 
propostas (ter em atenção o tamanho dos ficheiros – limite de 32 MB)  

c) Os(As) alunos(as)/EE são inscritos(as) pelo AEB em cada uma das suas turmas, 
devendo o(a) DT / PTT comunicar ao/à aluno(a)/EE a forma de aceder à sua disciplina 
no Moodle. 

d) É definida para cada turma uma nova mancha horária semanal das disciplinas / turma 
em função do nível de ensino, para desenvolvimento de trabalho síncrono com os(as) 
alunos(as), numa percentagem a definir por membro do governo responsável pela 
área da educação. 

e) O(A) DT/ PTT deve comunicar aos/às alunos(as)/EE a nova mancha horária 
estabelecida para o trabalho online a distância.  

f) Os(As) docentes do conselho de turma devem, em conjunto, planificar as atividades 
síncronas e assíncronas a realizar pelos(as) alunos(as) durante a semana, por 
disciplina, com a Coordenação do(a) DT/PTT, de forma a não haver sobrecarga de 
trabalhos para os(as) alunos(as).  

g) As sessões síncronas são realizadas recorrendo ao Cisco Webex Meetings, podendo, 
no caso das turmas que já utilizam o Teams recorrer a esta ferramenta.  

h) Todas as segundas-feiras, às 9.30 horas, o(a) Diretor(a) de Turma/Professor Titular de 
Turma tem uma sessão síncrona com os(as) alunos(as) da turma, onde apresenta e 
explica as tarefas que constam do plano semanal. As tarefas semanais (por disciplina) 
não devem ultrapassar os 50 minutos a ser executadas.  

i) No plano semanal, os(as) alunos(as) ficam a saber o que terão de realizar para cada 
disciplina e como é avaliado o seu trabalho. É fundamental que cada aluno(a) se 
mostre responsável, execute a tarefa e reflita sobre a aprendizagem que está a 
realizar. 

j) As metodologias de ensino no regime não presencial deverão ser diversificadas, 
enquadradoras, propiciar a apresentação de exemplos e fomentar a autorreflexão e o 
trabalho autónomo, tendo em conta que as atividades e métodos a desenvolver não 
podem depender do papel e competências dos(as) encarregados(as) de educação, 
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considerando as suas diferentes possibilidades e capacidades, respeitando os 
diferentes ritmos de aprendizagem dos(as) alunos(as). 

k) As sessões síncronas devem ser desenvolvidas nos horários estabelecidos, num 
tempo pré-estabelecido de 45 minutos, devendo as atividades realizadas com os(as) 
alunos(as) ter a duração máxima de 30 minutos, conforme a faixa etária. A sessão 
deverá coincidir com a hora do novo horário da turma, que deverá ser respeitada.  

l) Os objetivos das sessões síncronas devem ser definidos de forma clara, criando 
atividades de desenvolvimento, concluindo a sessão com uma síntese, com debates 
e/ou questionários de avaliação formativa.  

m) O trabalho assíncrono deve ser baseado na realização de atividades propostas na 
planificação semanal da turma, tendo por base materiais e recursos disponibilizados 
para a plataforma Moodle e/ou outros a pesquisar pelo(a) aluno(a).  

n) As sessões síncronas e assíncronas devem respeitar os diferentes ritmos de 
aprendizagem dos(as) alunos(as), promovendo a flexibilidade na execução das tarefas 
a realizar, com vista à prossecução das áreas de competências inscritas no Perfil dos 
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e à promoção do sucesso escolar de 
todos(as) os(as) alunos(as); 

o) Para cada uma das atividades propostas aos/às alunos(as) deve ser dada uma 
orientação educativa, de forma que fique claro o que se pretende com cada tarefa, de 
que modo podem colaborar com os(as) colegas, ou onde podem pesquisar informação 
adicional, como autorregular o seu trabalho, por exemplo, através de um portefólio ou 
outros.  

p) Os(As) docentes devem dar feedback formativo frequente aos/às alunos(as).  

q) Os(As) docentes devem registar semanalmente as aprendizagens desenvolvidas e as 
tarefas realizadas nas sessões síncronas e assíncronas, recolhendo evidências da 
participação dos(as) alunos(as) tendo em conta as estratégias, os recursos e as 
ferramentas utilizadas pela escola e por cada aluno(a); 

r) Os instrumentos de avaliação a utilizar pelos(as) docentes devem de ser diversificados 
(projetos, portefólios, questionários de correção automática …).  

s) Cada docente deverá enviar para o(a) coordenador(a) de grupo/disciplina a 
planificação semanal do regime não presencial.  

t) Até ao final do 3º período, cada coordenador(a) de grupo/disciplina envia para o(a) 
coordenador(a) de departamento as planificações reajustadas ao regime não 
presencial de cada disciplina. 

 

X. Reuniões das equipas pedagógicas / conselhos de turma 

1. Neste momento de rápidas mudanças e de muita incerteza, a partilha e colaboração 
entre os(as) docentes é muito importante.  

2. De forma a dar continuidade ao trabalho cooperativo e colaborativo e ao espírito de 
grupo, as equipas pedagógicas/conselhos de turma reúnem semanalmente, de forma a 
conceber um plano de trabalho semanal para cada turma, sob a orientação do(a) 
DT/PTT.  

3. Cada docente tem previamente definido um horário com a indicação do trabalho em 
regime presencial, em regime misto e não presencial.   

4. No regime não presencial o trabalho assíncrono é flexível devendo ser gerido por cada 
um(a) dos(as) docentes em função das necessidades de apoio aos/às alunos(as) e de 
articulação com os(as) docentes. 
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XI. Acompanhamento e Monitorização 

No sentido de permitir a monitorização e a regulação do plano relativamente aos regimes 
misto e não presencial, será criada uma equipa de monitorização, que realizará a consulta 
aos/às alunos(as), EE e docentes. 

Na monitorização serão tidos em consideração indicadores de qualidade e de quantidade: 

i) Indicadores de qualidade: 

 monitorização do grau de satisfação dos(as) docentes, dos(as) alunos(as) e dos(as) 
pais/EE. 

 acompanhamento da qualidade do feedback dado a alunos(as), visando a 
monitorização das aprendizagens.  

 Implementação: formulários a aplicar aos diferentes intervenientes. 
 

ii) Indicadores de quantidade: 

 taxa de concretização das tarefas propostas pelos(as) professores(as).  
 número de tarefas enviadas pelos(as) professores(as), em função do plano de 

trabalho elaborado.  

 disponibilização de meios tecnológicos de E@D.  

 apoio ao desenvolvimento de competências digitais de professores(as) e de 
alunos(as). 

 desenvolvimento de mecanismos de apoio, dirigidos aos/às alunos(as) sem 
computador e/ou sem ligação à internet em casa. 

 Implementação: formulários a serem preenchidos pelos(as) professores(as). 

Nota: De acordo com o artigo 16.º, da Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto, o AEB solicita aos/às 
Encarregados de Educação com filhos de idade inferior a 13 anos, o consentimento para a 
inscrição dos(as) seus/suas educandos(as) em aplicações e plataformas de apoio ao 
desenvolvimento de atividades letivas online, devido à suspensão das atividades letivas 
presenciais, e de acordo com as instruções emanadas pelo Ministério da Educação. 

O consentimento é concedido através do preenchimento online de um formulário. 

 

O presente plano poderá sofrer alterações no decorrer da sua implementação e de acordo 
com novas orientações recebidas do Ministério da Educação e da DGS. 

 


