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Enquadramento 

 

 

Na atual situação relacionada com o COVID-19, as Autoridades de Saúde 

Nacionais determinam, a todos os serviços ou estabelecimentos, a elaboração 

de planos de contingência que minimizem o risco de contágio e permitam o 

bom funcionamento das atividades essenciais. 

A Direção-Geral de Saúde (DGS) emitiu um conjunto de informações e 

orientações, das quais se destacam a INFORMAÇÃO 005/2020 de 27/02/2020 e 

a ORIENTAÇÃO 006/2020 de 26/02/2020, que são atualizadas pela DGS de 

acordo com a evolução da situação. 

 

Na sequência destas diretrizes e dos normativos legais para preparação e 

organização do ano letivo 20-21, o Agrupamento de Escolas Manuel da Maia 

estabelece um conjunto de procedimentos que visam garantir a segurança de 

todos os que utilizam o Agrupamento no dia-a-dia e ainda o normal 

desenvolvimento das atividades letivas e não letivas. 

 

Estas regras e procedimentos aplicam-se na sua maioria na escola sede, uma vez 

que o pré-escolar e 1º ciclo não sofrem grandes alterações. 

 

1 – Organização das atividades na Escola Manuel da Maia (do 5.º ao 9.º ano) 

 

O ano letivo inicia-se com um sistema totalmente presencial, em todos os anos 

de todos os ciclos. 

 

Caso seja detetado surto/contágio, e depois da autorização da DGS e do 

Ministério da Educação, entramos num sistema misto, em que parte das 

atividades letivas e não letivas se desenvolve à distância. Estas actividades, que 

ocorrerão remotamente, são aquelas que sobram do turno principal de cada 

turma. Uma turma com as aulas presenciais de manhã, terá todas as atividades 

da tarde num regime à distância. Uma turma com as aulas presenciais de tarde 

terá todas as atividades da manhã da mesma forma. 

Esta regra aplica-se a todos os alunos, podendo no entanto haver exceções para: 
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- Alunos de Português e PLNM das turmas 7.º C e 8.º C – sempre presencial 

- Alunos com apoios e tutorias – analisado caso a caso 

- Alunos inscritos nos clubes – analisado caso a caso 

- Alunos com Apoio Tutorial Específico (ATE) – analisado caso a caso 

 

No ano lectivo 20-21 os 7.º e 8.º anos farão parte do turno da tarde (em que a 

maior parte das atividades se realizam de tarde) e os 5.º, 6.º e 9.º anos farão 

parte do turno da manhã (em que a maior parte das atividades se realizam de 

manhã) 

 

Se for necessário utilizar um sistema misto, criam-se assim condições para 

que os grupos não se cruzem diminuindo muito a interação entre turmas. O 

Diretor informará a comunidade do dia exato em que se passará para este 

sistema, caso haja necessidade. 

 

As atividades letivas e não letivas que se realizarão remotamente, na 

eventualidade de se passar para um sistema misto, poderão ser organizadas de 3 

formas diferentes: 

 

a) Síncronas com videoconferência (aplicação ZOOM) 

b) Aulas assíncronas com tarefas agendadas 

c) Trabalho autónomo 

 

Compete ao professor responsável escolher o tipo de organização, que pode 

variar de aula para aula, tendo em conta as condições técnicas disponíveis para 

os alunos e professores, o tipo de atividade/disciplina ou a frequência com que 

ocorre. 

 

O professor deve informar os alunos do grupo ou turma, na aula presencial 

anterior, de que forma vai ser organizada a aula seguinte inserida no regime à 

distância. 
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 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

8H15 – 9H05      

9H15 – 10H05      

10H25 – 11H15      

11H25 – 12H15      

12H25 – 13H15       

13H25 – 14H15      

14H25 – 15H15      

15H35 – 16H25      

16H35 – 17H25      

17H35 – 18H15      

Exemplo de organização de uma turma da manhã em sistema misto  

(5.º, 6.º e 9.º) 

Verde – aulas presenciais 

Amarelo – Aulas à distância 

 

 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

8H15 – 9H05      

9H15 – 10H05      

10H25 – 11H15      

11H25 – 12H15      

12H25 – 13H15       

13H25 – 14H15      

14H25 – 15H15      

15H35 – 16H25      

16H35 – 17H25      

17H35 – 18H15      

Exemplo de organização de uma turma da tarde em sistema misto  

(7.º e 8.º anos) 

Verde – aulas presenciais 

Amarelo – Aulas à distância 
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Pode haver também necessidade de encerrar toda uma escola ou várias em 

simultâneo. Nestes casos aplicam-se as regras do sistema misto a todas as aulas 

de todas as disciplinas, passando a(s) escola(s) envolvidas para um sistema 

totalmente à distância 

 

 

2 – Regras para a realização das aulas à distância 

 

Os direitos e deveres dos alunos mantêm-se inalterados independentemente do 

tipo de aula. No entanto, e dada a especificidade deste tipo de ensino criam-se 

algumas regras para cada tipo de aula: 

 

a) Aula síncrona com videoconferência 

 

- Aula realizada via ZOOM com os alunos e o professor a interagir no momento, 

sempre que toda a turma tenha condições para tal. 

- O professor deve agendar estas aulas sem alterar o horário base da turma 

- Todos os intervenientes devem ter a câmara ligada e o microfone sempre que 

intervenham 

- Os alunos têm falta sempre que não comparecerem. 

 

b) Aula assíncrona com tarefas agendadas 

 

- Cada professor agenda uma tarefa para a aula à distância que deve ser 

entregue na plataforma a indicar pelo Agrupamento. 

- O aluno tem falta se não entregar a tarefa no prazo 

 

c) Trabalho autónomo 

 

- O aluno realiza trabalho autónomo, na hora da aula ou em qualquer outra hora 

- O aluno não tem falta em todas as aulas marcadas neste registo 
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3– Refeições nas escolas 

 

As refeições continuam a ser servidas, em todas as escolas, para todos os que 

necessitem. 

O refeitório da Escola Manuel da Maia vai estar disponível para refeições devendo 

os alunos do 2.º e 3.º ciclo ter atenção ao horário do mesmo: 

 

- Alunos do turno da manhã – almoçam entre as 13H25 e as 14H15 

- Alunos do turno da tarde – almoçam entre as 12H25 e 13H15 

- Alunos de Vale de Alcântara – almoçam às 11H30/12H00/12H30 

 

Só poderão entrar no refeitório os alunos que disponham de senha de refeição. 

Não serão fornecidas sopas nem quaisquer outros alimentos fora do período de 

almoço. 

 

4 – Bar de alunos 

 

Os bares são locais onde o contágio pode levantar maiores problemas, pelo que 

o bar estará encerrado. Sugere-se que os alunos tragam de casa um lanche para 

comer na escola. Para os alunos que têm escalão A da ASE, o bar da Escola 

Manuel da Maia fornecerá um pack com comida que pode ser levantado antes do 

início de cada turno. (às 8h e às 13h10m). Os EE interessados no lanche deverão 

preencher o impresso entregue pelos DT no dia da receção dos alunos e devolvê-

-lo o mais depressa possível para que o(s) seu(s) educando(s) comece(m) a 

usufruir do lanche. O aluno perderá o direito ao lanche após o 3.º incumprimento 

injustificado. 

 

5 – Aulas práticas ou de carácter prático 

 

A Escola Manuel da Maia organizou-se para que, na maior parte dos casos, as 

aulas de Educação Física sejam lecionadas apenas a uma turma de cada vez. 

Os balneários foram adaptados para que os alunos se equipem com 

distanciamento, devendo para isso respeitar as marcas aí colocadas. Devem, de 

igual forma, respeitar as marcas de distanciamento colocadas nos cacifos. 
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Nas restantes aulas práticas, os alunos não podem partilhar material, devendo 

por isso ser portadores do seu próprio material necessário às aulas (Ed. Visual, 

Ed. Tecnológica, etc.). Os alunos com dificuldades em possuir todo o material 

individual necessário, devem referir esse facto ao respetivo DT e professor da 

disciplina. 

 

6 – Fornecimento de equipamento de proteção individual (EPI) 

 

A cada aluno do 5º ao 9º ano do Agrupamento, será fornecido um conjunto de 3 

máscaras por período. Estas máscaras, laváveis e reutilizáveis, devem ser usadas 

em todo o espaço escolar, mesmo nos espaços abertos e ao ar livre. 

 

7– Gabinete de Apoio ao Aluno (GAA) 

 

O GAA continua a oferecer os seus serviços com um horário ligeiramente 

modificado para poder chegar a todos os públicos mas com a possibilidade do 

atendimento ser realizado à distância. 

 

8- Alunos pertencentes a grupos de risco  

 

A situação dos alunos com impossibilidade de assistir às actividades lectivas 

presenciais, está regulamentada pelo Despacho Nº 8553-A/2020. 

Compete aos pais requerer junto do Agrupamento, a mobilização das medidas 

previstas no despacho, estando dependente da apresentação de declaração 

médica para o efeito. 
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9– Normas comportamentais no recinto escolar 

 

Para além do cumprimento do que está previsto no estatuto do aluno, toda a 

comunidade escolar deve observar e cumprir as seguintes determinações: 

 

a) Passar álcool gel nas mãos sempre que entrar no recinto escolar; 

b) Utilizar a máscara sempre que se encontre dentro do recinto escolar - 

alunos do 2.º e 3.º ciclo, professores, assistentes operacionais, assistentes 

técnicos, encarregados de educação e fornecedores; 

c) Lavar as mãos antes e após as refeições, antes e após o uso da casa de 

banho e sempre que necessário; 

d) Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, 

maçanetas, interruptores, etc.; 

e) Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e 

nunca para as mãos; 

f) Usar lenços de papel, de utilização única, para assoar, deitá-los num 

caixote do lixo depois de utilizados e lavar as mãos, de seguida; 

g) Utilizar somente os percursos assinalados bem como entradas e saídas 

dos locais; 

h) Manter sempre o mesmo lugar, na sala de aula, durante todo o ano; 

i) Não realizar aglomerados de pessoas com mais de 10 indivíduos; 

j) Nos intervalos, utilizar apenas as áreas definidas para cada ano de 

escolaridade por cada escola; 

 

O Agrupamento considerará comportamento grave, qualquer ocorrência 

voluntária e intencional que ponha em risco a segurança dos membros da 

comunidade, tais como tirar a máscara a outra pessoa, não circular pelos 

caminhos definidos ou ocupar espaços vedados. 
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10 – Encerramento do estabelecimento, de turmas ou de uma ou mais zonas 

da escola. 

 

A autoridade de saúde pode determinar, além das medidas individuais a adotar 

pelos contactos, outras medidas coletivas a aplicar pelo Agrupamento: 

 

- Encerramento de uma ou mais turmas 

- Encerramento de uma ou mais zonas das escolas 

- Encerramento de todo o Agrupamento ou de toda uma Escola 

 

No caso de uma ou mais turmas serem encerradas, todo o ensino passa a ser à 

distância, utilizando-se as regras previstas no ponto 1 para as aulas à distância. 

 

11 – Plataforma para o ensino à distância 

 

Sempre que seja necessário realizar ensino à distância, a plataforma a utilizar 

continua a ser o EDMODO, sem prejuízo de se utilizarem também outros meios 

de contacto como o email, SMS, whatsapp ou ZOOM. 

 

Gradualmente o Agrupamento alterará a sua plataforma de ensino à distância 

para o MOODLE e preparará a comunidade para o efeito. 

 

 

Lisboa, 14 de Setembro de 2020 

 

 

                                                                                 O Diretor 

                                                                                  Luís Mocho 

                                                                          ____________________ 

                                                                                       (Luís Mocho) 


