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PLANO DE FUNCIONAMENTO DOS REGIMES PRESENCIAL, MISTO 

E NÃO PRESENCIAL 

 

O presente Plano, que se constitui como implementação das Orientações da 

DGEstE para a organização do ano letivo 2020/2021, assume-se como projeto de 

intenções, uma vez que é a evolução da doença COVID-19 que ditará as condições e o 

regime a adotar para o funcionamento das Escolas do Agrupamento. Este Plano 

segue, na medida do possível e com implícito carácter prescritivo, as Orientações 

específicas de funcionamento, regras de higiene, etiqueta respiratória e 

distanciamento físico emanadas em documento conjunto da DGEstE e da DGS. 

Mantém-se inalterável, porque atualizado, o Plano de Contingência elaborado 

previamente. Além das medidas constantes, outras poderão vir a ser tomadas, se 

adequadas a situações menos ponderáveis. 

 

 Definiu o Ministério da Educação que a implementação do regime presencial 

é considerado como regra, isto é, o que se assume como preferencial, garantindo, 

assim, a normalidade de funcionamento do sistema de ensino. Por outro lado, são 

exceções os regimes misto e não presencial, a aplicar se a pandemia o determinar. 

  

 Referências legislativas: 

  Decreto-Lei nº 54/2018, de 6 de julho, na sua redacção atual 

  Decreto_lei nº 55/2018, de 6 de julho 

  Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

  Aprendizagens Essenciais 

 

REGIME PRESENCIAL 

 

 Educação Pré-Escolar, 1º e 2º Ciclos 

 3º Ciclo e Ensino Secundário 

 

Constrangimentos 

 

 Utilização de sala por turma 

 Distanciamento físico de, pelo menos, 1 metro – Impossibilidade de o garantir 

em salas: 

1º Ciclo - de 25 metros quadrados em turmas que podem ser constituídas por, até, 26 

alunos 

2º e 3º Ciclos - de 40 metros quadrados em turmas que podem ser constituídas por, 

até, 28 alunos (EB Santa Clara) 
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3º Ciclo e Ensino Secundário - de 56 metros quadrados em turmas que podem ser 

constituídas por, até, 29 alunos (ES Severim de Faria) 

 Funcionamento das turmas em turnos de meio dia, acomodando a carga 

horária da matriz curricular 

 Circulação e concentração de alunos, se a ocupação for plena. 

 

 

Recursos e dispositivos logísticos 

 

 Utilização de espaços de maior dimensão para ministrar aulas (pode incluir 

laboratórios, auditório, outros, de acordo com a situação específica de cada Escola)) 

 Disposição de mesas em salas de aula que melhor se adequem ao preconizado 

distanciamento 

 Implementação, mesmo com viabilidade reduzida, de desfasamento horário de 

intervalos, por turma ou ano de escolaridade, bem como de turnos de refeições. 

 Alargamento da mancha horária, se tal solução se revelar adequada. 

 Possibilidade de dissociar, por período do dia, disciplinas de índole teórica de 

disciplinas de natureza mais prática em anos de escolaridade, cujos curricula o 

permitam e de acordo com a capacidade logística e física de cada Escola. 

 Ponderação sobre a não aplicação das AEC(s) ou aplicação de forma 

condicionada 

 

TRANSIÇÃO DE REGIMES A SOLICITAR À DGESTE 

 

 

REGIME MISTO 

 

A implementar devido à situação epidemiológica causada pela COVID-19 e por 

impossibilidade de manutenção plena do regime presencial. 

 

Recursos 

 

Adoção de plataforma TEAMS DO MICROSOFT OFFICE 365 

Formação de docentes 

Atribuição a todos os docentes e alunos de mail institucional 

Dotação, no âmbito do Plano de transição digital na Educação, de 

equipamento informático, garantindo-se a satisfação das necessidades inerentes a 

todos os alunos, como forma, igualmente, de atenuar, no contexto educativo, 

desigualdades sociais 

 

Operacionalização 

 

Definição, por Departamento e disciplinas nele integradas, de metodologias 

consideradas adequadas  
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Revisão e ajustamento do plano curricular 

Repartição da carga horária de cada disciplina/UFCD por atividades 

presenciais, sessões síncronas e trabalho autónomo, privilegiando a interacção direta 

entre alunos e professores 

 Organização interna por turma e coordenação de Diretor de Turma no âmbito 

das sessões síncronas e trabalho autónomo 

 

REGIME NÃO PRESENCIAL 

 

A implementar nas situações de suspensão das atividades letivas e formativas 

 

Recursos 

 

Adoção de plataforma TEAMS DO MICROSOFT OFFICE 365 

Formação de docentes 

Atribuição a todos os docentes e alunos de mail institucional 

Dotação, no âmbito do Plano de transição digital na Educação, de 

equipamento informático, garantindo-se a satisfação das necessidades inerentes a 

todos os alunos, como forma, igualmente, de atenuar, no contexto educativo, 

desigualdades sociais 

 

Operacionalização 

 

Elaboração de Plano de ensino à distância 

Implementação, acompanhamento e monitorização deste plano assegurado 

pelo Conselho Pedagógico 

Planeamento semanal de sessões síncronas e assíncronas no respeito pela 

carga horária da matriz curricular 

Organização interna por turma e coordenação de Diretor de Turma no âmbito 

das sessões síncronas e assíncronas 

 

 

Desenvolvimento 

 

Este Plano concretiza-se com um conjunto de anexos que se constituem como 

desenvolvimento dos aspetos essenciais decorrentes das já citadas Orientações para a 

organização do ano letivo 2020/2021, a saber, entre outros: 

: 

  

 Apoio a alunos no âmbito da educação inclusiva 

 Planeamento e Gestão Curricular 

 Apoio Tutorial Específico (ATE) 

 Programa de Mentoria 
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ANEXO 1 – REGIME PRESENCIAL 

Organização e funcionamento das Atividades letivas e formativas 

 

Medidas de natureza logística 

2 grelhas horárias, desfazando entradas e saídas e promovendo turnos melhor 

diferenciados no refeitório e intervalos (não grelha no 1º ciclo no que respeita a 

entradas e saídas) 

Atribuição maioritária de salas exclusivas a turmas 

Entradas e saídas diferenciadas (3), privilegiando os circuitos mais curtos (EBSC e 

ESSF) 

Alteração de intervalos (10m) 

Suspensão temporária de toques até avaliação da medida 

No 1ºCiclo, definição de espaços de acordo com as turmas 

Definição de capacidade máxima de permanência em diversos serviços: 

     Bar –  

     Reprografia/Papelaria –  

     Refeitório –  

     Serviços Administrativos -  

     SASE –  

     Biblioteca -  

 

Medidas de natureza sanitária 

Indicações relativas a: - uso obrigatório de máscara a partir do 2º ciclo 

    Circulação, sempre que possível, pela direita 

     Lavagem de mãos / gel desinfectante 

      Etiqueta respiratória 

       Distanciamento físico 


