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1. Introdução 

A resolução do conselho de ministros n.º53-D/2020, de 20 de julho, determina que cada estabelecimento 

de educação e de ensino deve elaborar um plano de ensino e aprendizagem para o ano letivo de 2020/2021 

que preveja o protocolo e os mecanismos de ação necessários à implementação dos regimes do processo 

de ensino e de aprendizagem presencial, misto e à distância, considerando que o regime presencial 

constitui o regime regra, enquanto os regimes misto e à distância apenas se aplicam em função do 

agravamento da pandemia  da doença COVID-19. 

A implementação das medidas previstas neste diploma legal tem em conta os princípios que a seguir se 

transcrevem:  

a. O reforço dos mecanismos de promoção da igualdade e equidade, concebendo respostas escolares 

específicas que mitiguem as desigualdades, com vista a que todos os alunos alcancem as 

competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO). 

b. A afirmação do regime presencial como regime de regra e do caráter excecional e temporário dos 

regimes misto e não presencial. 

c. A flexibilização na transição entre os regimes presencial, misto e não presencial. 

d. A prioridade na frequência de aulas presenciais pelos alunos até ao final do 2.º ciclo e àqueles a quem 

não seja possível assegurar o acompanhamento pelos professores quando se encontrem em regime 

não presencial. 

e. A valorização da experiência adquirida em contexto de emergência de saúde pública, na planificação 

e concretização de ensino em regime não presencial e na preparação dos espaços escolares. 

f. O reconhecimento da importância da escola, enquanto suporte e condição para o funcionamento 

normal da vida familiar, profissional e económica do país. 

Na definição da organização e do funcionamento de cada escola, importa dar prioridade à prevenção da 

doença e à minimização do risco de transmissão do novo coronavírus, garantindo condições e adotando 

medidas que permitam a adequada deteção, gestão e mitigação de eventuais casos suspeitos, evitando 

fatores de perturbação e constrangimento do funcionamento das atividades letivas presenciais.  

Nestes termos, ouvido o conselho pedagógico e o conselho geral do agrupamento, o plano de contingência 

e o plano de ensino e de aprendizagem, conjugados, refletem o objetivo prioritário de assegurar uma 

aprendizagem de qualidade, garantindo a aquisição das competências previstas no perfil dos alunos à saída 

da escolaridade obrigatória e de assegurar um ambiente promotor do bem-estar de todos e do sucesso 

educativo dos alunos, considerando o contexto do Agrupamento de Escolas João de Meira, nomeadamente 

a elevada taxa de ocupação dos espaços em cada uma das escolas. 
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Ao longo do ano letivo estarão em foco a recuperação e consolidação das aprendizagens e o 

desenvolvimento de novas aprendizagens e competências, com destaque para a utilização generalizada de 

ferramentas digitais, de forma a aprofundar a habilitação dos alunos na área da informação e comunicação, 

que, no atual contexto, se tornou requisito de base necessário para assegurar o desenvolvimento da ação 

educativa nos regimes mistos e não presencial, caso venham a ser acionados.  

Além do sistema de comunicação oficial entre a escola e a família/encarregado de educação, a utilizar em 

qualquer um dos regimes de ensino e aprendizagem previstos, assegurado através do e-mail institucional 

com o domínio @aejoaodemeira, está estabelecida em regulamento interno a utilização da 

videoconferência na realização de sessões síncronas, a fim de precaver a utilização da imagem e o 

cumprimento da assiduidade quando utilizado este formato nas sessões.  

Tendo em conta a expressão de um número significativo de pais e encarregados de educação (inquérito de 

satisfação – 2019/2020), bem como as orientações do ministério da educação e o seu compromisso com a 

distribuição de equipamentos informáticos de base, o regime não presencial prevê uma percentagem de 

70% de sessões síncronas e de 30% de trabalho autónomo, tendo-se decidido que, neste agrupamento, 

pelo menos 50% das sessões síncronas são realizadas por videoconferência, tendo-se procedido à inclusão 

no regulamento interno das normas  que regem esta modalidade.   

2. 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); 
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 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; 

3. Articulação com o Projeto Educativo 

 

Os pilares do PE do AEJM são a qualidade, através da construção gradual da autonomia e flexibilidade, a inclusão, 

garantindo o direito de todos à aprendizagem e ao sucesso escolar, e o bem-estar de todos. 

Destacam-se as áreas de intervenção e estratégias constantes do plano de ação do projeto educativo do 

agrupamento: 

 

Áreas de 

Intervenção 
Metas Estratégias 

Qualidade do 

ensino 

/aprendizagem 

Manter os índices de sucesso e 

de qualidade do sucesso 

próximos de 100% e acima de 

72%, respetivamente. 

Estruturar, planificar, pelo 

menos, 20% do currículo em 

trabalho de projeto. 

Pedagogia centrada no aluno. 

Prevenção precoce do insucesso. 

Diferenciação pedagógica nas atividades e na 

avaliação. 

Inovação pedagógica. 

Diversificação dos instrumentos de avaliação. 

Integração das aprendizagens significativas, 

operacionalizadas em todos os contextos de 

aprendizagem, na avaliação dos alunos. 

Ambientes de 

Aprendizagem 

Aumentar o bem-estar de todos 

os intervenientes na ação 

educativa. 

Dinamização sistemática e intencional de atividades 

promotoras do convívio e bem-estar de todos (…) 

Dinamização sistemática e intencional de atividades 

de natureza inclusiva. 
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Renovação / melhoramento de equipamentos, 

recursos educativos e espaços (…). 

Envolvimento dos encarregados de educação na 

dinamização de atividades/projetos. 

Formação e reflexão Envolver 25% dos docentes e 

não docentes em pelo menos 

uma atividade de formação por 

ano. 

Tornar constante a ação reflexiva 

e o trabalho colaborativo / 

cooperativo. 

Elaboração do plano de formação em parceria com o 

centro de formação Martins Sarmento. 

Dinamização de momentos de reflexão para alunos, 

encarregados de educação e pessoal não docente. 

Dinamização de momentos de partilha de saberes 

entre docentes. 

Realização de reuniões sistemáticas e periódicas de 

docentes. 

Articulação e 

interdisciplinaridade 

Aumentar o número de projetos 

e de atividades que aglutinem 

aprendizagens das diferentes 

disciplinas. 

Desenvolver o trabalho dos 

projetos e clubes em plena 

articulação com o currículo. 

Existência de projetos, clubes e atividades em plena 

articulação com o currículo e em consonância com a 

estratégia de educação para a cidadania. 

Candidaturas a projetos nacionais e internacionais. 

Marcação de tempos comuns semanais no horário 

docente. 

Realização de reuniões intra e inter disciplinares para 

planificação e implementação de atividades. 

Estabelecer parcerias com escolas, museus, 

bibliotecas e outras entidades. 

Comunicação Maior visibilidade dos projetos/ 

atividades desenvolvidos pelo 

agrupamento.  

Tornar mais célere e eficaz a 

comunicação com os EE e entre 

as diferentes estruturas 

educativas. 

Divulgação dos projetos/atividades desenvolvidos 

pelo agrupamento. 

Divulgação dos documentos estruturantes / modelos 

oficiais. 

Divulgação dos recursos educativos existentes. 

Definição de procedimentos de comunicação. 
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Uniformização de documentos e procedimentos. 

Proximidade com as APEE para colaboração mútua. 

Constituição de uma equipa responsável pela 

divulgação das atividades / projetos / recursos 

educativos. 

 

4. 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 na atuação das primeiras 

semanas, as reuniões de departamento, subdepartamento e equipas educativas, essencialmente conselhos 

de ano, que antecipam o início das aulas, são dedicadas à elaboração de um plano de atuação para a 

recuperação/ consolidação das aprendizagens, por ano curricular, 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. A promoção do bem-estar dos alunos. 

b. A identificação dos conhecimentos, capacidades e atitudes não abordados/não consolidados 

impeditivos de progressão. 

c. O alinhamento das respostas curriculares e pedagógicas com as situações diagnosticadas, em 

função de cada contexto. 

d. 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. 

e. 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. 

f. A abordagem interdisciplinar das aprendizagens a desenvolver. 

g. O desenvolvimento das competências previstas no PASEO. 
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5. 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:  

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

horário de funcionamento do pré-escolar; 

b. funcionamento das turmas do 1.º ciclo com mancha horária igual ao ano letivo transato e com 

desfasamento de horário de entrada, intervalos e almoço; 

c.  funcionamento das turmas do 2.º ciclo com acomodação total da carga horária da matriz curricular 

no turno da manhã; 

d. funcionamento das turmas do 7.º ano e do 8.º ano com acomodação quase total da carga horária da 

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

para 2 tempos de educação física; 

e. funcionamento das turmas do 9.º ano com acomodação parcial da carga horária da matriz curricular 

no turno da manhã, acrescida de duas tardes por semana em turno complementar, para aulas de 

educação física e mais três tempos de outras disciplinas; 

f. no turno da manhã, na EB2/3 Prof. João de Meira, horários de entrada, de intervalos e de saída da 

escola com desfasamento de 15 e 35 minutos entre ciclos e/ou anos curriculares; 

g. redução do tempo de duração dos intervalos nos 2.º e 3.º ciclos; 

h. períodos de almoço desfasados entre turmas/anos curriculares; 

i. alargamento do horário de funcionamento das escolas no período de entrada dos alunos do 1.º ciclo 

e no horário de entrada e de saída dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos de ensino; 

j. atribuição, no 2.º e 3.º ciclos, de uma sala, a cada turma até 21 alunos, e de duas salas, a funcionar 

em espelho, para as turmas com mais de 21 alunos, a fim de facilitar, sempre que possível, o 

distanciamento físico; 

k. disposição das mesas em fila, a fim de evitar ter alunos virados de frente uns para os outros; 

l. passagem de todas as disciplinas em regime semestral para o regime anual; 

m. disciplina de educação física com duas aulas a ocorrer no pavilhão gimnodesportivo e uma aula na 

sala de aula da turma, devido à elevada ocupação do pavilhão; 

n. continuidade das atividades de enriquecimento curricular (AEC) do ano transato: 1.º, 2.º e 3.º anos: 

artes performativas; 1º, 2º 3º e 4º anos: atividade física e desportiva; 
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5.1.1. Turnos 
 

Manhã:  

 2º Ciclo: 8:00h – 13:20h  

9º Ano: 8:15h – 12:45h (educação física no turno da tarde + 3 tempos de outras disciplinas) 

 

Tarde:  

7.º e 8.º anos: 13:30h – 18:50h (2 tempos de educação física no turno da manhã) 

 

5.1.2. Horário de Funcionamento do pré-escolar  
 

Componente curricular 

Início Fim 

9:00h 12.30h 

14:00h 15:30h 

 
Atividades de Animação e Apoio à Família 

Início Fim 

7:30 – 9:00h 15:30 - 19:00h 
 

5.1.3. Horário de Funcionamento do 1.º Ciclo 
 

HORÁRIO 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

08:45h – 09:45h 08:45h – 09:45h 09:00h – 10:30h 09:00h – 10:30h 

Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo 

10:15h – 11:45h 10:15h – 11:45h 11:00h – 13:00h 11:00h – 13:00h 

Almoço Almoço Almoço Almoço 

13:20h – 15:20h 13:20h – 15:20h 14:30h – 15:30h 14:30h – 15:30h 

15:30h – 16:30h –

AEC/TB 

15:30h –1 6:30h –

AEC/TB 

15:30h – 16:30h –

AEC/TB 

15:30h – 16:30h –

AEC/TB 

16:30h – 17:30h –

AEC/TB 
16:30h – 17:30h –

AEC/TB 
16:30h – 17:30h –

AEC/TB 
16:30h – 17:30h –

AEC/TB 

* O 4.º ano termina a atividade letiva às 16:30h em dois dias da semana. 

Intervalos 
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Manhã: 

09:45h – 10:15h – 1.º e 2.º anos; 

10:30h – 11:00h – 3.º e 4.º anos. 

Almoço: 

12:00h – 12:30h – 1.º ano; 

12:30h – 13:00h – 2.º ano; 

13:00h – 13:30h – 3.º ano; 

13:30h – 14:00h – 4.º ano. 

Tarde: 

15:20h – 15:30h – 1.º e 2.º anos. 

 
 

 
 

 

5.1.4. Horário de Funcionamento do 2.º e do 3.º Ciclo 
 

Turnos, componente curricular, intervalos 

2.º Ciclo 7.º e 8.º Anos 9.º Ano 

08:00 – 08:50   

08:50 – 09:40  08:15 – 09:05 

  09:05 – 09:55 

09:50 – 10:40   

10:40 – 11:30 10:30 – 12:10 – E.F. 10:05 – 10:55 

  10:55 – 11:45 

11:40 – 12:30   

12:30 – 13:20  11:55 – 12:45 

ALMOÇO 

 13:30 – 14:20  

 14:20 – 15:10 14:20 – 15:10 

   

 15:20 – 16:10 15:20 – 16:10 

 16:10 – 17:00 16:10 – 17:00 

   

 17:10 – 18:00  

 18:00 – 18:50  

Horário de funcionamento de CAF /ATL – 1º ciclo 

Início Fim 

7:30 – 8:45 / 9:00 17:30 - 19:00 
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6. 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: 

a. as turmas dividem-se em dois turnos que alternam semanalmente entre as atividades presenciais e 

o trabalho autónomo. 

b. 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. 

c. 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. 

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

recursos humanos existentes. 

e. revisão e ajustamento do plano curricular, tendo em conta os decretos lei n.º 54 e n.º55/2018, de 6 

de julho, o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e as aprendizagens essenciais. 

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

continuidade ao horário estabelecido: 

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

II. apoio prestado aos alunos no centro de apoio à aprendizagem, na valência de unidade 

especializada, e apoios prestados por técnicos. 

III. 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.  
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7. 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: 

a. repercussão da carga horária semanal da matriz curricular no planeamento semanal das sessões 

síncronas e assíncronas; 

b. na educação pré-escolar ocorrerá uma atividade síncrona diária complementada por uma proposta 

de trabalho autónomo em família;  

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

da carga horária semanal; 

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

em “chat” ou em outras formas de comunicação síncronas; 

e. manutenção do horário semanal da turma com aplicação da percentagem de 70% de sessões 

síncronas; 

f. no 1.º ciclo, a cada aula de 60 minutos correspondem 42 minutos de sessão síncrona. Nos restantes 

18 minutos ou em horário a escolher pelo aluno, este realiza trabalho autónomo; 

g. nos 2.º e 3.º ciclos, a cada aula de 50 minutos correspondem 35 minutos de sessão síncrona. Nos 

restantes 15 minutos ou em horário a escolher pelo aluno, este realiza trabalho autónomo; 

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

i. 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; 

j. revisão e ajustamento do plano curricular, tendo em conta os decretos lei n.º54 e n.º55/2018, de 6 

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

k. educação para a cidadania assegurada em 100% através de sessões síncronas por videoconferência 

pelo professor titular de turma, no 1.º ciclo, e pelo diretor de turma, nos restantes ciclos, com 

enfoque na orientação e acompanhamento do regime não presencial; 

l. adequação dos apoios e coadjuvações ao acompanhamento do trabalho autónomo dos alunos; 

m.  salvaguardando-se as orientações das entidades de saúde, assegura-se em regime presencial: 

I. apoio aos alunos para quem foram mobilizadas medidas seletivas e adicionais; 
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II. apoio prestado aos alunos no centro de apoio à aprendizagem, na valência de unidade 

especializada, e apoios prestados por técnicos; 

III. 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. 

 

7.1. Horário semanal das sessões síncronas 

7.1.1. Pré- escolar 

Horário semanal com, pelo menos, uma atividade síncrona de videoconferência 

diária.  

7.1.2. 1.º Ciclo 

1.º e 2.º ANOS 

Disciplina Carga horária 
semanal 

(min.) 

Atividades síncronas 
(70% da carga semanal em min.) 

Trabalho autónomo 
(30 % da carga semanal 

em min.) Videoconferência 
(50% das atividades 
síncronas) 

Chat e outros 
(50% das 
atividades 
síncronas) 

Português 7 x 60 = 420 147 147 126 

Matemática 7 x 60 = 420 147 147 126 

Estudo do Meio 3 x 60 = 180 63 63 54 

Expressão Artística 1,5 x 60 = 90 31,5 31,5 27 

Educação Física 1,5 x 60 = 90 31,5 31,5 27 

Oferta Complementar 1,5 x 60 = 90 31,5 31,5 27 

Apoio ao Estudo 1 x 60 = 60 21 21 18 

E. M. R. C. 1 x 60 = 60 21 21 18 
 

3.º ANO 

Disciplina Carga horária 
semanal 

(min.) 

Atividades síncronas 
(70% da carga semanal em min.) 

Trabalho autónomo 
(30 % da carga semanal 

em min.) Videoconferência 
(50% das atividades 
síncronas) 

Chat e outros 
(50% das 
atividades 
síncronas) 

Português 6 x 60 = 360 126 126 108 

Inglês 2 x 60 = 120 42 42 36 

Matemática 6 x 60 = 360 126 126 108 

Estudo do Meio 3,5 x 60 = 210 73,5 73,5 63 

Expressão Artística 1,5 x 60 = 90 31,5 31,5 27 

Educação Física 1,5 x 60 = 90 31,5 31,5 27 

Oferta Complementar 1 x 60 = 60 21 21 18 
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Apoio ao Estudo 1 x 60 = 60 21 21 18 

E. M. R. C. 1 x 60 = 60 21 21 18 
 

4.º ANO 

Disciplina Carga horária 
semanal 

(min.) 

Atividades síncronas 
(70% da carga semanal em min.) 

Trabalho autónomo 
(30 % da carga semanal 

em min.) Videoconferência 
(50% das atividades 
síncronas) 

Chat e outros 
(50% das 
atividades 
síncronas) 

Português 7 x 60 = 420 147 147 126 

Inglês 2 x 60 = 120 42 42 36 

Matemática 7 x 60 = 420 147 147 126 

Estudo do Meio 3 x 60 = 180 63 63 54 

Expressão Artísticas e 
Físico-Motoras 

3 x 60 = 180 63 63 54 

Oferta Complementar 1 x 60 = 60 21 21 18 

Apoio ao Estudo 1,5 x 60 = 90 31,5 31,5 27 

E. M. R. C. 1 x 60 = 60 21 21 18 
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. 

 Os tempos definidos para atividades síncronas (70%) e atividades síncronas por videoconferência 

(50%) correspondem aos tempos mínimos por disciplina.   

 As atividades de videoconferência devem ser distribuídas ao longo da semana de forma 

equilibrada, respeitando o horário da turma e promovendo a articulação interdisciplinar. 

  

7.1.3. 2.º Ciclo 

5.º e 6.º ANOS 

Disciplina Carga horária 
semanal 

(min.) 

Atividades síncronas 
(70% da carga semanal em min.) 

Trabalho autónomo 
(30 % da carga semanal 

em min.) 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 52,5 52,5 45 

História e Geografia de 
Portugal 

3 x 50 = 150 52,5 52,5 45 

Matemática 5 x 50 = 250 
(5.º Ano) 

87,5 
 

87,5 
 

75 
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4 x 50 = 200 
(6.º Ano) 

70 70 60 

Ciências Naturais 2 x 50 = 100 
(5.º Ano) 

35 35 30 

3 x 50 =150 
(6.º Ano) 

52,5 52,5 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 52,5 52,5 45 

TIC 0,5 x 50 =25 8,75 8,75 7,5 

Oficina de Teatro 0,5 x 50 =25 8,75 8,75 7,5 

E. M. R. C. 1 x 50 = 50 17,5 17,5 15 
NOTAS: 

 O horário de atividades síncronas semanal deve ser elaborado pelo conselho de turma para todo 

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

 Os tempos definidos para atividades síncronas (70%) e atividades síncronas por videoconferência 

(50%) correspondem aos tempos mínimos por disciplina.   

 As atividades de videoconferência devem ser distribuídas ao longo da semana de forma 

equilibrada, respeitando o horário da turma, promovendo a articulação interdisciplinar e não 

excedendo as 3 videoconferências diárias. 

 Devido à carga horária semanal, algumas disciplinas poderão ter necessidade de agendar as 

atividades síncronas por videoconferências em periodicidade quinzenal ou mensal (ex.: EMRC, 

Oficina de Teatro, TIC…). 

 

7.1.4. 3.º Ciclo 

7.º, 8.º 9.º ANOS 

Disciplina Carga horária 
semanal 

(min.) 

Atividades síncronas 
(70% da carga semanal em min.) 

Trabalho autónomo 
(30 % da carga semanal 

em min.) 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 
(7.º e 9.º Anos) 

52,5 52,5 45 

2 x 50 = 100 
(8.º Ano) 

35 35 30 

2 x 50 = 100 35 35 30 
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(9.º H) 

Língua Estrangeira II 2 x 50 = 100 
(7.º e 9.º Anos) 

35 35 30 

3 x 50 = 150 
(8.º Ano) 

52,5 52,5 45 

2 x 50 = 100 
(8.º H) 

35 35 30 

História 2 x 50 = 100 
(7.º e 8.º Anos) 

35 35 30 

3 x 50 = 150 
(9.º Ano) 

52,5 52,5 45 

2,5 x 50 = 125 
(9.ºH) 

43,75 43,75 37,5 

Geografia 3 x 50 = 150 
(7.º Ano) 

52,5 52,5 45 

2 x 50 = 100 
(8.º e 9.º Anos) 

35 35 30 

 2 x 50 = 100 
(7.ºG) 

35 35 30 

Matemática 4 x 50 = 200 70 70 60 

Ciências Naturais 2,5 x 50 = 125 
(7.º Ano) 

43,75 43,75 37,5 

3 x 50 =150 
(8.º e 9.º Anos) 

52,5 52,5 45 

2 x 50 = 100 
(7.ºG e 9.ºH) 

35 35 30 

Físico-Química 2,5 x 50 = 125 
(7.º Ano) 

43,75 43,75 37,5 

3 x 50 =150 
(8.º e 9.º Anos) 

52,5 52,5 45 

2 x 50 = 100 
(7.ºG e 8.ºH) 

35 35 30 

Educação Visual 2 x 50 = 100 35 35 30 

Educação Tecnológica 
/Oficina de Teatro 

1 x 50 = 50 
(7.º e 8.º Anos) 

17,5 17,5 15 

TIC 1 x 50 = 50 
(7.º e 8.º Anos) 

17,5 17,5 15 

Educação Física 3 x 50 = 150 52,5 52,5 45 

2 x 50 = 100 
(9.ºH) 

35 35 30 

E. M. R. C. 1 x 50 = 50 17,5 17,5 15 
NOTAS: 

 O horário de atividades síncronas semanal deve ser elaborado pelo conselho de turma para todo 

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



 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOÃO DE MEIRA 
 

 

Página | 21 de 22 

 

 Os tempos definidos para atividades síncronas (70%) e atividades síncronas por videoconferência 

(50%) correspondem aos tempos mínimos por disciplina.   

 As atividades de videoconferência devem ser distribuídas ao longo da semana de forma 

equilibrada, respeitando o horário da turma, promovendo a articulação interdisciplinar e com 3 

ou 4 videoconferências diárias. 

 Devido à carga horária semanal, algumas disciplinas poderão ter necessidade de agendar as 

atividades síncronas por videoconferências em periodicidade quinzenal (ex.: EMRC, Oficina de 

Teatro, TIC…). 

 

7.2. Meios de comunicação oficial entre docentes e alunos em regime não presencial 

 

Plataforma INOVAR Através do menu SUMÁRIOS, o professor numera as lições, regista os sumários e as faltas 

dos alunos. 

Através do mesmo menu, essencialmente no que respeita ao trabalho autónomo, o 

professor regista as tarefas a propor aos alunos com as orientações essenciais (de acordo 

com o guião disponibilizado no ponto 8.), anexa documentos de trabalho e indica as 

plataformas e/ou links que o aluno deve consultar.  

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. 

A organização e monitorização do processo de ensino e aprendizagem do aluno deve ser 

coordenada pelo PTT (1.º Ciclo) ou pelo DT (2.º e 3.º Ciclos). 

Os documentos a anexar devem ser, preferencialmente, nos formatos de Word, Excel, 

Powerpoint ou PDF. Outros ficheiros multimédia devem ser evitados e apenas indicados por 

apontadores para os locais da internet onde estejam disponíveis. 

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. 
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Email 

@aejoaodemeira.pt 

Informação aos encarregados de educação. 

Informação adicional, colocação de dúvidas e respostas ao aluno. 

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. 

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.  

Esclarecimento de dúvidas. 

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.  

Videoconferência 

e/ou chat com a 

turma/grupo ou 

individual 

Através das plataformas  Meet (Hangouts) da Google.  

Nota: nas turmas do Ensino Articulado, não ocupar os tempos estabelecidos nos horários 

dos alunos para trabalho com os professores do Conservatório de Música. 

 

 

 

 

8. Guião de orientação das atividades 

 

A fim de garantir a clareza das propostas de trabalho enviadas aos alunos, apresenta-se o seguinte guião de 

orientação das atividades, que deverá estar subjacente à orientação de qualquer atividade proposta, 

designadamente, às atividades propostas através da plataforma INOVAR ALUNOS, no menu SUMÁRIOS: 
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Aprendizagens  O que vais aprender Descrever de forma clara e simples as aprendizagens.  

Tarefas  O que deves fazer Descrever de forma clara e simples o que o aluno tem de fazer, 

enumerando, os vários passos, se necessário.  

Orientações de 

Estudo  

Como vais aprender Devem ser indicadas orientações claras para o aluno realizar o 

trabalho: consulta de páginas de manuais, leituras, pesquisas ou outro tipo de 

recomendações.  

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

Prazo Definir o tempo de realização e de conclusão da tarefa. 

Forma de apoio  

/feedback  

Como te posso ajudar  

Apoio síncrono, apoio assíncrono, definindo horas e formas de comunicação.  

Como deve ser entregue a atividade (plataformas, emails, etc…)  

 

 

8.1. Orientações práticas gerais 

 

Definir claramente os objetivos de aprendizagem e as metas que pretende. 

Esclarecer como podem os alunos e os encarregados de educação observar a aprendizagem: 

disponibilizar grelhas de avaliação, propostas de demonstração de conhecimento e/ou outros registos 

que estabeleçam o feedback próprio da avaliação contínua e formativa. 

Apresentar materiais visualmente 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. 

Desenvolver projetos interdisciplinares que permitam a transferência de saberes entre diferentes 

disciplinas. 

Escolher as ferramentas tecnológicas mais fáceis de usar, acessíveis e democráticas. 

Envolver as famílias no processo. 
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9. Medidas/ projetos de continuidade  

 

Dá-se 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. 

 

9.1. Medidas de promoção do sucesso 

a. Sinalização, no início do ano letivo e no final de cada período, dos alunos em risco de retenção para 

prevenção precoce do insucesso, e no próprio momento em que são detetadas dificuldades, no caso 

dos alunos UAARE. 

b. Coadjuvação de caráter científico, realizada por docente da mesma disciplina, ou de caráter 

comportamental, realizada por docente de qualquer disciplina ou ciclo. 

c. Atribuição prioritária de coadjuvações a turmas com alunos que beneficiam de medidas seletivas, a 

turmas com alunos que beneficiam de medidas adicionais e a turmas de 9º ano nas disciplinas de 

português e matemática, bem como aos alunos UAARE que revelam dificuldades. 

d. Tutorias individuais ou em pequenos grupos (não existe apoio tutorial específico nos termos do 

decreto lei n.º 55/2018, de 6 de julho, em virtude de não existirem alunos com retenção). 

e. Domínios de autonomia curricular – integração e sequencialidade de saberes.  

f. Desenvolvimento de pedagogias ativas, centradas no aluno, como o trabalho por tarefas, a pesquisa, 

aula invertida, trabalho de projeto.  

g. Desenvolvimento de práticas de autorregulação e de educação para a autonomia. 

 

9.2. Projetos em parceria com a Câmara Municipal e a CIM do Ave 

 Hypatiamat – 1ºciclo 

 Escolas empreendedoras IN.Ave – 2º,3º e secundário 

 Plataforma + Cidadania – 1ºciclo 

 Litteratus – 1ºciclo 

 Ter ideias para mudar o Mundo – pré-escolar e 1º ciclo 

 Curtir Ciência  

 mais três – pré e 1ºciclo 

 (Re)conhecer Guimarães – 1º e 2º ciclos: 

       1.ºano – Castelo 
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       2.ºano – Paço dos Duques de Bragança 

       3.ºano – Ciência Viva 

       4.ºano – Centro histórico e Museu Alberto Sampaio 

       5.ºano – Citânia e Museu Castreja 

       6.ºano – Casa da Memória e CIAJG 

 Pergunta ao tempo  

 Pegadas  

 Educabicla – 6.ºano 

 D.escolar – 1.ºciclo 

 Orçamento Participativo das Escolas – Câmara Municipal 

 Eco Parlamento 

 Cantânia – 1.º e 2.º ciclos 

 Soletrar ciência – 3.º ciclo 

 Elogio da leitura – todas as bibliotecas 

 

9.3. Projetos / clubes dinamizados pelo agrupamento: 

 Desporto Escolar: patinagem, BTT, ténis de mesa, xadrez 

 Clube de Xadrez Federado 

 Clube de Robótica 

 Orçamento Participativo – Ministério da Educação 

 Eco-escolas (Todas as escolas do agrupamento com galardão atribuído) 

 Parlamento jovem 

 Educação para a saúde 

 Heróis da fruta 

 UAARE (Unidade de apoio ao alto rendimento escolar) 

 10 minutos a ler  

 M2S – Mindfulness students success 

 Previnte – Prevenção da violência  

 Tu e eu – alicerces do bem-estar 
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9.4. Equipas multidisciplinares 

a. Ajustamento da metodologia de trabalho das equipas EMAEI e Equipa MAIS; 

b. EMAEI – Equipa multidisciplinar constituída nos termos do art.º 12º do decreto-lei n.º 54/2018, de 6 

de julho. 

c. Equipa de Mentoria, Apoio e Integração para o Sucesso – Equipa MAIS – constituída por docentes, 

psicóloga, representantes das 3 associações de pais e encarregados de educação, 2 elementos da 

direção, representante dos assistentes operacionais, um representante dos alunos (pertencente à 

associação de estudantes); atua com vista à ultrapassagem de dificuldades do aproveitamento e do 

comportamento, designadamente através da sinalização precoce dos alunos em risco, fazendo o seu 

acompanhamento, e funciona articulando o apoio ao aluno, a educação para a saúde e o serviço de 

psicologia. 

 
 
9.5. Trabalho Colaborativo 

9.5.1. Constituição de equipas educativas:  

a. 1.º ciclo: reunião quinzenal de conselho de ano. 

b. 2.º e 3.º ciclos: conselhos de turma constituídos com os mesmos docentes, por ano 

curricular, com reuniões quinzenais de conselho de ano. 

9.5.2. Marcação de um tempo semanal coincidente por ano curricular no horário de todos os 

professores para trabalho colaborativo quinzenal. 
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