
PENSAR A ESCOLA… 
AJUDAR A CRESCER! 

 

 

 

 

  

 

      

      

      

 

 

 

 

 

PLANO DE AÇÃO 

ANO LETIVO 2020_2021 

AGRUPAMENTO D.ANTÓNIO FERREIRA GOMES 



 
 

Plano de Ação | Ano Letivo 2020/ 2021                                                                                                   Página 1 | 10 
 

 

1. NOTA INTRODUTÓRIA 

 

De acordo com os normativos legais que orientam o sistema educativo português e as orientações 

da Direção Geral de Saúde, estabelece-se através do presente documento as principais diretrizes e 

estratégias de ação do Agrupamento na retoma das atividades letivas e não letivas em condições 

de segurança, salvaguardando o direito de todos à educação no ano letivo 2020/2021.  

 

Este documento tem por base as regras de organização do ano letivo para a educação pré-escolar 

e para o ensino básico, regulamentando-se pelos normativos legais e documentos orientadores: 

 

 Decreto-Lei nº 14-G de 13 de abril de 2020 - Estabelece as medidas excecionais e 

temporárias na área da educação, no âmbito da pandemia da doença COVID-19; 

 Despacho Normativo nº 10-B/2018 - estabelece as regras a que deve obedecer a 

organização do ano letivo nos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos ensinos 

básico e secundário; 

 Decreto-Lei nº 54/2018 de 6 de julho - Estabelece o regime jurídico da educação inclusiva; 

 Decreto-Lei nº 55/2018 de 6 de julho - estabelece o currículo dos ensinos básico e 

secundário, os princípios orientadores da sua conceção, operacionalização e avaliação das 

aprendizagens, de modo a garantir que todos os alunos adquiram os conhecimentos e 

desenvolvam as capacidades e atitudes que contribuem para alcançar as competências previstas 

no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória;  

 Orientações Pedagógicas para a Educação Pré-Escolar; 

 Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; 

 Aprendizagens Essenciais; 

 Estatuto do Aluno; 

 Roteiro E@D: Oito Princípios Orientadores para a Implementação do Ensino à Distância, 

E@D, nas Escolas; 

 Documento “Orientações para o Ano Letivo 2020/2021 de 03 de julho; 

 Resolução do Conselho de Ministros nº 53-D/2020 de 20 de julho - Estabelece medidas 

excecionais e temporárias para a organização do ano letivo 2020/2021, no âmbito da pandemia da 

doença COVID-19; 

 Orientações para a realização em regime presencial das aulas práticas de Educação Física 

de 1 de setembro de 2020.  
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2. PRINCÍPIOS ORIENTADORES 

 

Atendendo à emergência de saúde pública de âmbito internacional, declarada pela Organização 

Mundial de Saúde, bem como à classificação da covid-19 como uma pandemia, o XXII Governo 

Constitucional, através do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, aprovou um conjunto de 

medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo coronavírus que 

têm vindo a ser ajustadas ao longo do último ano letivo. Valorizando-se a experiência nele 

adquirida na planificação e concretização nas diferentes intervenções e quadros de atuação 

implementados (preparação dos espaços escolares, atividades letivas e não letivas em regime não 

presencial, urge, agora, programar o ano letivo 2020/2021, num contexto de imprevisibilidade de 

funcionamento das escolas, encarando a possibilidade da existência de diferentes cenários e a 

flexibilização na transição entre trabalho presencial, misto e não presencial, bem como as 

condições exigidas para fundamentar a transição entre estes diferentes regimes de trabalho. É 

neste pressuposto que se apresentam as seguintes prioridades, não invalidando todos os outros 

fatores críticos para o sucesso da ação do Agrupamento.  

 O reforço dos mecanismos de promoção da igualdade e equidade, diferenciando respostas 

que mitiguem as desigualdades e salvaguardando o direito de todos às aprendizagens essenciais e 

à aquisição das competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; 

 A identificação dos grupos de alunos para quem é considerado essencial a frequência de 

aulas presenciais; 

 A recuperação e consolidação das aprendizagens não adquiridas por força dos 

constrangimentos do passado ano letivo, num trabalho de diagnose sistemático e contínuo, com 

reforço de recursos humanos e intervenção sobre os currículos; 

 A planificação e concretização de atividades, programas e projetos científicotecnológicos, 

artísticos e culturais, contemplando regimes presenciais e à distância e contribuindo para a 

consolidação e reforço da cultura humanista, respeitando o lema deste Agrupamento. 

Tendo como princípios norteadores da nossa ação estas diretrizes, tomaremos como regra que o 

ensino à distância deverá ser sempre entendido numa lógica de complemento ao ensino 

presencial, salvaguardando a prioridade deste regime nos 1º e 2º ciclos de ensino e em todos os 

casos em que se verifique que os alunos sejam prejudicados pelo distanciamento do professor/a, 

pelos alunos da educação inclusiva indicados pela equipa EMAEI, pelos alunos em situação de 

risco sinalizados pela CPCJ e pelos alunos beneficiários da Ação Social Escolar. 
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3. EIXOS DE INTERVENÇÃO 

 

Serão vários os eixos de intervenção para a organização e funcionamento das escolas, 

promovendo uma resposta educacional ágil, eficaz e flexível:  

 Identificar opções e tempos para recuperar aprendizagens (além das cinco primeiras 

semanas do ano letivo estipulado como um período de revisão/consolidação de aprendizagens); 

deverá, também, ser utilizado este período de aulas em regime presencial para preparar 

tecnologicamente e apoiar os alunos com os recursos tecnológicos para o possível tempo que as 

escolas funcionem em regime misto ou não presencial; 

 Definir claramente os papéis e expectativas dos professores para orientar e apoiar 

eficazmente os alunos em cada uma das modalidades de ensino (presencial, misto e não 

presencial);  

 Adaptar os critérios de avaliação dos alunos aos diferentes regimes de funcionamento das 

escolas (presencial, misto e não presencial);  

 Prestar orientações aos alunos e famílias sobre o uso seguro da internet e das ferramentas 

online, de forma a preservar o bem-estar e a saúde mental dos alunos, bem como oferecer 

proteção contra possíveis ameaças online a menores;  

 Regulamentar e readaptar as regras de assiduidade às diferentes circunstâncias de 

frequência escolar, bem como as regras em matéria disciplinar e de ética comportamental, a 

constar numa adenda ao Regulamento Interno do Agrupamento. 

 

4. ESTRATÉGIA E CIRCUITO DE COMUNICAÇÃO 
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5. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO E DO AGRUPAMENTO 

 

Serão criadas as condições (materiais, tecnológicas, formativas e psicológicas) para que os 

professores se mantenham comprometidos e conectados com os alunos e as famílias ao longo do 

ano letivo, independentemente das condições do seu funcionamento, reconhecendo a sua 

importância enquanto suporte e condição para o funcionamento normal da vida familiar, profissional 

e económica das famílias. Para isso, será garantida a disponibilização de plataformas digitais de 

comunicação a distância (ZOOM e EDMODO), os recursos tecnológicos necessários, formação e 

apoio tecnológico.  

A equipa de Educação para a Saúde, o serviço de Psicologia e Orientação e a equipa EMAEI serão 

reforçados, dando resposta ao enorme desafio que se coloca de promover a saúde mental e 

emocional de alunos e suas famílias, professores e funcionários, prestando o apoio imprescindível 

em situações de crise e de adaptação a diferentes circunstâncias ocasionadas pela possibilidade 

de agravamento da situação epidemiológica pela COVID-19.  

As refeições serão realizadas em duas modalidades: em regime de take away preferencialmente e, 

quando tal não for possível, nos refeitórios escolares, sempre com limitação de utilizadores e em 

horários desfasados. Os bufetes escolares terão, também, regras de utilização definidas, sendo 

condicionada a permanência de alunos nestes espaços. 

O Plano de Contingência do Agrupamento será amplamente divulgado e de cumprimento 

obrigatório.  

Só será permitida a entrada nos recintos escolares dos elementos afetos à organização (alunos, 

professores, funcionários e fornecedores). O atendimento presencial será feito, obrigatoriamente, 

sob marcação prévia.  

O atendimento aos encarregados de educação será feito via ZOOM, em hora marcada pelo Diretor 

de Turma e/ou através da plataforma EDMODO. Só em casos excecionais será feito o atendimento 

presencial e sempre sob marcação prévia. 

 

6. REORGANIZAÇÃO DOS TEMPOS E ESPAÇOS ESCOLARES 

 

Considerar, enquanto regimes do processo de ensino e aprendizagem, o presencial (regime regra), 

o misto e o não presencial, determinando-se as condições da transição de um regime a outro (que 
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poderá acontecer numa turma, numa escola ou em todo o Agrupamento), após serem ouvidas as 

autoridades competentes (DGESTE e DGS). 

 

8. 1.º CENÁRIO: REGIME PRESENCIAL 

 

O processo de ensino e aprendizagem é desenvolvido num contexto em que alunos e docentes 

estão em contacto direto, encontrando-se fisicamente nas escolas. Este regime será sempre 

considerado prioritário para todos os alunos até ao 3.º ciclo, para os alunos beneficiários da Ação 

Social Escolar que são identificados pelo Agrupamento e pelos alunos considerados em risco e 

sinalizados pela CPCJ, pela equipa EMAEI e pelos professores coordenadores dos Programas de 

Tutoria e Mentoria.  

PRÉ-ESCOLAR: o horário de funcionamento será das 9H às 12H e das 13H30 às 15H30, 

utilizando espaços diferenciados de recreio e de utilização do refeitório e aplicando-se as regras 

estipuladas para este nível de ensino no Plano de Contingência do Agrupamento. 

 1º CICLO: procede-se ao desfasamento de horários, da seguinte forma:  

1º e 2º anos de escolaridade: das 9h às 10.30h (intervalo) 11.00h às 12.00h  

                                                Almoço das 12.00h às 13.30h  

                                                Das 13.30h às 15.30h (intervalo) 16.00h às 17h AEC`s (2.ª e 

6.ªFeira) 

                                                Das 13.30h às 15.30h (intervalo) 16.00h às 17h (3.ª e 

4.ªFeira) 

                                                Das 13.30h às 15.30h AEC`s (intervalo) 16.00h às 17h AEC`s 

(5.ªFeira) 

 

 

 3º e 4º anos de escolaridade: das 8.30h às 10.00h (intervalo) 10.30h às 11.30h  

                                                Almoço das 11.30h às 13.00h  

                                                Das 13.00h às 15.00h (intervalo) 15.30h às 16.30h (2.ª, 4.ª e 

6.ªFeira) 

Das 13.00h às 14.00h e das 14.00h às 15.00h AEC`s 

(intervalo) 15.30h às 16.30h AEC`s (3.ªFeira) 

Das 13.00h às 15.00h (intervalo) 15.30h às 16.30h AEC`s 

(5.ªFeira) 
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NOTAS: alteração da logística das salas, com mesas dispostas em fila, estando os alunos de 

costas uns para os outros e preservando, quando possível, pelo menos 1m de distanciamento 

entre eles. É obrigatório o uso de máscara a partir do 5.º ano, e a ocupação dos espaços será feita 

desencontradamente pelos alunos.  

Os alunos do 1º e 2º ano irão entrar com horários desfasados dos alunos do 3º e 4º anos, à 

exceção da hora do almoço que terão uma hora de presença comum nas escolas (se não forem 

almoçar a casa) mas, neste caso, serão encaminhados para espaços diferentes evitando a partilha 

de espaços.  

 

2º e 3º CICLOS: funcionando das turmas do 2.º ciclo decorrem no turno da manhã, com o 

desdobramento de uma tarde e as turmas do 3.º ciclo de decorrem no turna da tarde, com 

desdobramento de duas manhãs. 

 

NOTAS A CONSIDERAR:  

 Sempre que possível, atribuir uma única sala por turma (excetuam-se aulas em salas 

específicas); 

 Será feita a higienização dos espaços diversas vezes ao longo do dia;  

 O tempo destinado ao trabalho relativo à Direção de Turma passará a ser realizado à 

distância;  

 Será privilegiado o funcionamento num só turno com desdobramento de uma tarde no 2.º 

ciclo e de duas manhãs no 3.º ciclo; 

 Alteração da logística da sala, com disposição das mesas duplas em linha, com alunos de 

costas uns para os outros, sendo obrigatório o uso de máscara durante todo o período de 

permanência no espaço escolar a partir do 2º ciclo. 

 

9. 2.º CENÁRIO: REGIME MISTO 

 

O processo de ensino e aprendizagem combina atividades presenciais com sessões síncronas e 

com trabalho autónomo.  

A passagem para este regime de funcionamento das escolas ocorrerá sempre que se verifique um 

agravamento da situação epidemiológica causada pela doença COVID-19 e haja a impossibilidade 

de as escolas manterem as turmas em regime presencial, mesmo com as adaptações realizadas 

nos horários escolares e na gestão dos espaços escolares. Para fundamentar esta decisão serão 

consultadas a DGESTE e a Direção Geral de Saúde. 
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Manter-se-ão em regime presencial os alunos do ensino pré-escolar, do 1º e 2º ciclo e todos os 

alunos beneficiários da Ação Social Escolar que são identificados pelo Agrupamento, os alunos 

considerados em risco e sinalizados pela CPCJ, pela equipa EMAEI e pelos professores 

coordenadores dos Programas de Tutoria e Mentoria.  

O processo de ensino e aprendizagem irá realizar-se através da combinação entre atividades 

presenciais, sessões síncronas e trabalho autónomo utilizando diferentes possibilidades:  

a) Reorganização dos horários escolares, repartindo a carga horária de cada disciplina entre 

atividades presenciais, sessões síncronas e trabalho autónomo;  

b) Opção pela frequência em regime presencial dos anos de escolaridade com avaliação 

externa;  

c) Tendo em consideração a natureza das disciplinas, optar pela frequência em regime 

presencial ou a distância;  

d) Divisão das turmas em três partes: a primeira, constituída pelos alunos que são 

sinalizados como tendo que permanecer em regime presencial; a segunda e a terceira alternando 

entre si, semanalmente, o trabalho presencial e as sessões síncronas e trabalho autónomo (para 

este efeito, todas as salas terão que ser equipadas com câmara de forma a que o professor leciona 

para duas partes da turma presencialmente e a terceira parte assiste sincronamente em casa)  

No Curso de Educação e Formação (CEF), a formação prática ou a formação em contexto de 

trabalho poderá ser realizada através da prática simulada, com exceção das disciplinas de 

natureza prática e a formação em contexto de trabalho que não seja possível fazê-lo por 

requererem a utilização de espaços, instrumentos ou equipamentos específicos. 

 

10. 3.º CENÁRIO: REGIME NÃO PRESENCIAL 

 

O processo de ensino e aprendizagem ocorre em ambiente virtual, com separação física entre 

professores e alunos.  

A passagem para este regime de funcionamento das escolas ocorrerá sempre que se verifique um 

agravamento severo da situação epidemiológica pela doença COVID-19 e haja necessidade de 

suspender as atividades letivas e formativas presenciais e/ou mistas, salvaguardando todas as 

situações de alunos em situação de especial fragilidade que poderão permanecer em regime 

presencial.  
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Será implementado o Plano de Ensino à Distância (E@D) com recurso a sessões síncronas e 

assíncronas, adaptando a carga horária semanal das matrizes curriculares a um plano semanal ou 

quinzenal e respeitando os diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos e promovendo a 

flexibilidade na execução das tarefas a realizar, nas metodologias de ensino e aprendizagem, nos 

instrumentos de avaliação e na recolha de evidências da participação dos alunos tendo em conta 

as estratégias, os recursos e as ferramentas utilizadas pela escola e por cada aluno.  

Será, nestas circunstâncias especiais, criada uma equipa de docentes que coadjuvará os 

professores das respetivas disciplinas na concretização do trabalho autónomo, mediante as suas 

orientações.  

No CEF, a formação prática ou a formação em contexto de trabalho poderá ser realizada através 

da prática simulada, com exceção das disciplinas de natureza prática e a formação em contexto de 

trabalho que não seja possível fazê-lo por requererem a utilização de espaços, instrumentos ou 

equipamentos específicos. 

 

11. OUTRAS MEDIDAS A IMPLEMENTAR 

 

 Reforço da literacia digital e das competências digitais: em todos os níveis de ensino, 

nos alunos e professores, disponibilizando formação e ferramentas para esse efeito 

(computadores, conectividade e outros serviços conexos); 

  Elaboração de um plano de comunicação que potencie o contacto regular com as 

famílias; 

 Distribuição do serviço docente que garanta a inclusão de tempos presenciais e a 

distância na componente letiva; 

 Alargamento dos espaços utilizados para o ensino e aprendizagem: atividades ao ar 

livre e saídas de escola salvaguardando todas as condições de segurança e de saúde pública. 

 

12. ENSINO/ APRENDIZAGEM 

 

 Foco na avaliação formativa e no feedback; 

 Promoção do trabalho colaborativo e de reflexão entre os docentes com vista à partilha 

de boas práticas e à inovação pedagógica; 
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 Adaptação das modalidades de avaliação dos alunos às diferentes situações de ensino 

e aprendizagem, utilizando métodos e estratégias centrados nos alunos (aprendizagem baseada 

em projetos e/ou na resolução de problemas, técnicas de aula invertida, técnicas conducentes ao 

aumento da fiabilidade dos instrumentos de avaliação); 

 Promoção de formas de desenvolvimento da autonomia dos alunos na autorregulação 

das suas aprendizagens. 

 

13. MEDIDAS PRIORITÁRIAS PARA FAZER FACE ÀS NECESSIDADES SOCIAIS E DE 
APRENDIZAGEM 

 

Sabemos que o distanciamento social prolongado tem um impacto negativo severo na 

aprendizagem dos alunos, sobretudo nos mais fragilizados, seja pelas condições socioeconómicas, 

seja pela sua idade e pelo acompanhamento familiar de que dispõem, seja pelas necessidades de 

apoio educativo individualizado de que necessitam, seja pelas dificuldades em estabelecer e 

manter o contacto com alguns alunos. Sabemos, também, que o tempo passado na escola é um 

dos principais indicadores de oportunidades futuras e que uma interrupção prolongada nos estudos 

não só causa uma suspensão do tempo de aprendizagem, como também uma perda de 

conhecimentos e competências adquiridas; sabemos, ainda, que há diferenças entre os alunos no 

que diz respeito à sua resiliência, motivação e competências para aprender de forma autónoma e 

online, levando ao exacerbar das lacunas de oportunidades já existentes. Constitui-se, pois, como 

uma prioridade, desenvolver e implementar estratégias que mitiguem o impacto educacional da 

Pandemia estruturando uma intervenção focalizada e diversificada neste universo da nossa 

população escolar. Neste sentido, serão tomadas as seguintes medidas: 

 Repriorizar objetivos/competências curriculares dada a realidade de que a forma usual 

do seu desenvolvimento poderá ser em tempos e espaços diferenciados; 

 Promover a diferenciação pedagógica criando equipas de professores que permitam o 

funcionamento de aulas coadjuvadas; 

 Dar continuidade aos projetos iniciados no ano anterior e validados pelos órgãos 

pedagógicos; 

 Reforçar a carga curricular em todas as disciplinas/níveis de ensino que tenham sido 

assinaladas pelos grupos disciplinares no final do 3º período do ano letivo 2019/2020; 

 Criar e implementar o projeto de tutoria e mentoria; 

 Atribuir aulas de acompanhamento se possível no seguimento da hora curricular da 

disciplina e pelo mesmo docente e aulas de apoio individualizado. 
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14. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Assumindo como a nossa missão identitária proporcionar condições igualitárias de um serviço 

público educativo de qualidade, valorizando conhecimentos, capacidades e atitudes facilitadoras do 

prosseguimento de estudos, do acesso ao mercado de trabalho e da integração social plena, 

colocamos no centro do processo educativo a aprendizagem, exigimos a inclusão como uma 

prioridade e estabelecemos o desafio de contribuirmos para o desenvolvimento sustentável.  

Assumimos como referencial para as nossas decisões e opções, o documento matricial do Perfil 

dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, ao nível curricular, no planeamento, realização e 

avaliação do ensino aprendizagem.  

Preparamo-nos para um ano letivo que será marcado, inevitavelmente, pela imprevisibilidade. 

Neste contexto, sermos flexíveis e adaptarmo-nos rapidamente às circunstâncias ditadas pelas 

condições de saúde pública, será imprescindível.  

Mas, ainda que nos possamos mover em “terreno incerto”, não deixaremos nunca de nos guiar 

pela nossa principal missão enquanto educadores: 

“A ação educativa é, pois, compreendida como uma ação formativa especializada, fundada no 

ensino, que implica a adoção de princípios e estratégias pedagógicas e didáticas que visam a 

concretização das aprendizagens. Trata-se de encontrar a melhor forma e os recursos mais 

eficazes para todos os alunos aprenderem, isto é, para que se produza uma apropriação efetiva 

dos conhecimentos, capacidades e atitudes que se trabalharam, em conjunto e individualmente, e 

que permitem desenvolver as competências previstas no Perfil dos Alunos ao longo da 

escolaridade obrigatória”.  

Despacho nº 6478/2017, 26 de julho, pp. 29 

 

Penafiel, 10 de setembro 2020 

 

        A Diretora 

 

                             (Leonilde Coelho) 

 


