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Princípios orientadores
A abertura do ano letivo 2020-2021 em contexto de pandemia Covid-19, torna necessário a adoção de
um regime de funcionamento de forma a garantir o desenvolvimento das atividades educativas.
O presente documento define as normas internas a aplicar nos espaços e atividades, de acordo com o
disposto nos seguintes documentos:


perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória;



aprendizagens essenciais para cada ano de escolaridade/disciplina/área disciplinar;



documentos orientadores emanados pela Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares
(DGEstE), Direção Geral da Educação (DGE) e Direção Geral da Saúde (DGS);



Projeto Educativo;



Regulamento Interno;



Plano de Contingência;



Plano de Higienização;



Plano E@D.

As orientações para este ano letivo determinam que o regime presencial é a regra, mas também
preveem a possibilidade de adoção de um regime misto1 e não presencial2.
Tendo em conta as inúmeras variáveis envolvidas e na impossibilidade cobrir todas elas, o presente
documento é uma primeira versão e será revisto sempre que necessário.

I – Reorganização das Escolas
1. Organização e funcionamento das escolas
Todas as orientações e regras visam reduzir a possibilidade de contágio, nomeadamente através de
medidas para minimizar o contacto entre elementos da comunidade educativa:


Utilização obrigatória de máscaras para acesso e permanência na escola, pelo pessoal docente
e não docente, pelos alunos e, ainda, encarregados de educação, fornecedores e outros
elementos externos;



Os alunos do pré-escolar e do 1º ciclo e não estão obrigados ao uso da máscara, mas os alunos
do 1º ciclo podem usar se os Encarregados de Educação assim o desejarem;



Fixação dos grupos/turmas a uma sala;

1

«Regime misto», aquele em que o processo de ensino e aprendizagem combina atividades presenciais com
sessões síncronas e com trabalho autónomo
2
«Regime não presencial», aquele em que o processo de ensino e aprendizagem ocorre em ambiente virtual,
com separação física entre os intervenientes, designadamente docentes e alunos
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Reorganização de horários;



Cumprimento rigoroso de todas as normas de higiene e etiqueta respiratória constantes do
ponto 4.2 do Plano de contingência:



Processo de desinfeção e higienização de acordo com o Plano de Higienização;



Assegurar uma boa ventilação e renovação do ar nos diferentes espaços escolares;



Implementação de circuitos de circulação, sempre que possível, diferenciados e identificados
por sinalética adequada;



Redução dos intervalos devendo os alunos permanecer, tanto quanto possível, no exterior dos
edifícios, e não conviver com alunos de outras turmas;



Nos intervalos ou na eventualidade de uma aula não lecionada as turmas deverão permanecer
no espaço exterior mantendo o distanciamento social;



Os contactos entre os Encarregados de Educação e os Docentes Titulares / Diretores de Turma
devem ser feitos, através do telefone e do email institucional dos docentes. Sempre que se
revele imprescindível as reuniões presenciais as mesmas devem ser individuais ou em pequeno
grupo;



Sempre que não seja possível manter o distanciamento social, as reuniões de docentes podem
ser efetuadas em regime não presencial.

2. Horários – Regime presencial
De forma a manter o distanciamento físico e a evitar o cruzamento entre pessoas, procede-se às
seguintes alterações ao funcionamento dos horários da Educação Pré-escolar, do 1º Ciclo, dos 2º e 3º
Ciclos:

Pré-escolar
A partir do dia 17 de setembro os horários a cumprir por cada grupo são os que constam da seguinte
tabela:

Escola

Turma
1-P1

Horário de entrada
9:00h

Horário de almoço
11:45h – 12:45h

Horário de saída
15:00h

1-P2

9:00h

11:45h – 12:45h

15:00h

1-P3

9:00h

11:45h – 12:45h

15:00h

2-P1

9:00h

11:45h – 12:45h

15:00h

2-P2

9:00h

11:45h – 12:45h

15:00h

EB Nº6
Baixa da Banheira

6-P1

9:00h

11:45h – 12:45h

15:00h

EB Nº7

7-P1

9:00h

11:45h – 12:45h

15:00h

EB Nº1
Baixa da Banheira
EB Nº2
Baixa da Banheira
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Baixa da Banheira

7-P2

9:00h

11:45h – 12:45h

15:00h

O período de entrada e de saída, incluindo o horário de almoço, tem um período de tolerância de 15
minutos.

1º Ciclo
A partir do dia 17 de setembro os horários a cumprir por cada turma são os que constam da seguinte
tabela.
Escola

EB Nº1
Baixa da
Banheira

EB Nº2
Baixa da
Banheira

EB Nº6
Baixa da
Banheira

EB Nº 7
Baixa da
Banheira

Turma

Horário de entrada

1-1A

9:30h

Horário de
almoço
13:30h – 14:30h

1-1B

9:30h

1-2A

Horário de saída

AEC

15:30h

15:30h-18:30h

13:30h – 14:30h

15:30h

15:30h-18:30h

9:30h

13:30h – 14:30h

15:30h

15:30h-18:30h

1-2B

9:30h

13:30h – 14:30h

15:30h

15:30h-18:30h

1-2C

9:30h

13:30h – 14:30h

15:30h

15:30h-18:30h

1-3A

8:30h

12:30h – 13:30h

14:30h

14:30h-17:30h

1-3B

8:30h

12:30h – 13:30h

14:30h

14:30h-17:30h

1-3C

8:30h

12:30h – 13:30h

14:30h

14:30h-17:30h

1-4A

8:30h

12:30h – 13:30h

14:30h

14:30h-17:30h

1-4B

8:30h

12:30h – 13:30h

14:30h

14:30h-17:30h

1-4C

8:30h

12:30h – 13:30h

14:30h

14:30h-17:30h

1-4D

8:30h

12:30h – 13:30h

14:30h

14:30h-17:30h

2-1A

9:30h

13:30h – 14:30h

15:30h

15:30h-18:30h

2-2A

9:30h

13:30h – 14:30h

15:30h

15:30h-18:30h

2-3A

8:30h

12:30h – 13:30h

14:30h

14:30h-17:30h

2-4A

8:30h

12:30h – 13:30h

14:30h

14:30h-17:30h

2-4B

8:30h

12:30h – 13:30h

14:30h

14:30h-17:30h

6-1A

9:30h

13:30h – 14:30h

15:30h

15:30h-18:30h

6-2A

9:30h

13:30h – 14:30h

15:30h

15:30h-18:30h

6-3A

8:30h

12:30h – 13:30h

14:30h

14:30h-17:30h

6-4A

8:30h

12:30h – 13:30h

14:30h

14:30h-17:30h

7-1A

9:30h

13:30h – 14:30h

15:30h

15:30h-18:30h

7-2A

9:30h

13:30h – 14:30h

15:30h

15:30h-18:30h

7-2B

9:30h

13:30h – 14:30h

15:30h

15:30h-18:30h

7-3A

8:30h

12:30h – 13:30h

14:30h

14:30h-17:30h
Página 5 de 36

Agrupamento de Escolas Mouzinho da Silveira
Regime de Funcionamento – 2020-2021

7-3B

8:30h

12:30h – 13:30h

14:30h

14:30h-17:30h

7-4A

8:30h

12:30h – 13:30h

14:30h

14:30h-17:30h

O período de entrada e de saída, incluindo o horário de almoço, tem um período de tolerância de 15
minutos.

2º e 3º Ciclos
A partir do dia 17 de setembro os horários dos alunos a cumprir por cada ciclo são os que constam das
seguintes tabelas.
2º CICLO

Dias da semana
Horário
2ª feira

3ª feira

4ª feira

5ª feira

6ª feira

5ª feira

6ª feira

08.15h/09.00h
09.00h/09.45h
10 minutos
09.55h/10.40h
10.40h/11.25h
05 minutos
11.30h/12.15h
12.15h/13.00h
3º CICLO

Dias da semana
Horário
2ª feira

3ª feira

4ª feira

13.15h/14.00h
14.00h/14.45h
05 minutos
14.50h/15.35h
15.35h/16.20h
10 minutos
16.30h/17.15h
17.15h/18.00h
As turmas poderão ter alguns tempos letivos no turno oposto nas seguintes situações:
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Cumprimento da carga letiva prevista



Apoio Educativo
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3. Acesso ao espaço escolar
Em contexto de epidemia importa controlar e reduzir os riscos provenientes do exterior, assim:


é controlada a temperatura corporal à entrada da Escola;



é obrigatória a desinfeção das mãos:



será limitada a presença de pessoas exteriores à escola, sendo realizada mediante marcação e
com identificação obrigatória de contactos.

No sentido de prevenir o contacto entre alunos de várias turmas informa-se que só é possível a
permanência dos alunos na escola de acordo com o horário semanal da turma.

Escolas com Educação Pré-escolar e 1º ciclo
Apenas devem ter acesso ao espaço escolar
a) As crianças e os alunos
b) Os educadores/professores/docentes de Educação Especial
c) Terapeutas/psicólogas
d) As auxiliares das salas
e) As assistentes operacionais
f) A professora bibliotecária
g) A coordenadora da escola
h) Os funcionários de Refeitório
i) Os fornecedores
j) Os responsáveis pela manutenção
k) Outras pessoas mediante autorização da Diretora/Serviços da Câmara Municipal da Moita
O acesso das pessoas identificadas nas alíneas i), j) e k) deve cumprir as seguintes condições:
1. A entrada/saída deverá ser realizada através do portão B (anexo 1);
2. O acesso deve ser feito num horário diferente das entradas e saídas das crianças/alunos e
funcionários;
3. O acesso às salas de atividades/aulas só pode feito em caso de necessidade de manutenção e
sempre após o fim das atividades e antes da higienização do espaço;
4. Dentro da escola devem evitar circular pelos espaços utilizados pelas crianças (porta de
entrada/saída, espaços utilizados para o recreio, corredores de circulação);
5. É autorizado o acesso das autoridades de saúde pública, dos serviços de emergência,
autoridades policiais e dos Encarregados de Educação dos casos suspeitos.
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Escola Básica Mouzinho da Silveira
Apenas devem ter acesso ao espaço escolar:
a) Os alunos
b) Os professores
c) Os docentes de Educação Especial
d) A psicóloga
e) As assistentes operacionais
f) Os encarregados de educação com marcação prévia
g) Os funcionários de refeitório
h) Os fornecedores
i) Os responsáveis pela manutenção
j) Os elementos do Gabinete de Segurança das Escolas
k) Outras pessoas mediante autorização da Diretora ou com marcação prévia.
O acesso de toda a comunidade escolar à escola é feito por um única entrada e saída – a Portaria. As
regras de higiene e etiqueta, devem ser escrupulosamente cumpridas de forma a garantir a proteção,
segurança e bem-estar de todos.
É obrigatório a apresentação de um documento de identificação a qualquer pessoa exterior à escola,
para confirmar a sua identidade;
É autorizado o acesso das autoridades de saúde pública, dos serviços de emergência, autoridades
policiais e dos encarregados de educação dos casos doentes suspeitos.

4. Circuitos de circulação
4.1.


Entradas e saídas das Escolas com Educação Pré-escolar e 1º ciclo

O encarregado de educação, ou pessoa por ele designada deverá aguardar no exterior da escola.
Enquanto aguarda deverá manter-se na fila, respeitar distanciamento social e evitar todas as
formas de ajuntamento;



À chegada e saída, as crianças e os alunos são entregues/recebidas individualmente pelo seu
encarregado de educação, ou pessoa por ele designada, à porta do estabelecimento;



Os encarregados de educação, ou pessoa por ele designada, deverão respeitar o horário
estabelecido;



Após o horário de entrada definido para cada turma, não serão admitidas novas entradas, pelo
que as crianças terão que permanecer em casa;

Sempre que o encarregado de educação, ou pessoa por ele designada, se atrase no momento da saída,
terá que aguardar até que termine o processo da(s) restante(s) turma(s) para receber a criança/aluno.
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Em situações excecionais e mediante aviso prévio no dia anterior, os encarregados de educação
poderão solicitar através de contacto telefónico/email com o educador, a entrada/saída da criança
fora do horário estabelecido.

4.2.

Circulação no interior da Escola



Sempre que possível a circulação deve ser realizada pelo exterior dos edifícios;



A circulação deve ser realizada, sempre que possível, pela direita;



A circulação é orientada através da afixação de sinalética horizontal (chão) e vertical (paredes).

Escola Básica nº 1 da Baixa da Banheira
As entradas e saídas na escola são realizadas através do portão situado na rua Francisco Miguel.

Pré-escolar


As crianças são recebidas/entregues ao portão pelo educador e/ou pela auxiliar, circulando
pelo espaço do ATL até à respetiva sala.

1º Ciclo


Os alunos deslocam-se diretamente para as suas salas e acedem às mesmas de acordo com a
seguinte organização e circuito:

9:30h-15:30

8:30h-14:30

Turma

Entradas e Saídas

Turma

Entradas e Saídas

1-1A

Porta exterior

1-3A

Porta exterior

1-1B

Porta exterior

1-3 B

Porta exterior

1-2A

Porta interior

1-3 C

Porta interior

1-2B

Porta exterior

1-4 A

Porta exterior

1-2C

Porta exterior

1-4 B

Porta exterior

1-4C

Porta interior

1-4D

Porta exterior
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Escola Básica nº 2 da Baixa da Banheira
As entradas e saídas na escola são realizadas através do portão situado na rua dos Açores.

Pré-Escolar
 As crianças são recebidas/entregues ao portão pelo educador e/ou pela auxiliar, circulando-se
sempre pelo exterior do edifício entre o portão e a respetiva sala;
 As crianças do Pré-escolar entram e saem das respetivas salas através das portas para o exterior,
circulando apenas no interior do edifício para acederem à casa de banho ou ao refeitório. 2-P1 Página 11 de 36
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Entram e saem pela porta de acesso ao telheiro principal; 2- P2 – Entram e saem pela porta que
dá acesso ao telheiro lateral.

1º Ciclo
 Os alunos são recebidos/entregues ao portão e dirigem-se aos respetivos blocos das salas, onde
os professores aguardam e as encaminham por ordem às salas, circulando-se sempre pelo
exterior do edifício entre o portão e a respetiva sala, de acordo com orientações definidas e
afixadas.

Escola Básica nº 6 da Baixa da Banheira
As entradas e saídas na escola são realizadas através do portão situado na Estrada da Amizade.

Pré-escolar
 As crianças são recebidas ao portão pela auxiliar, circulando até à entrada do edifício, onde se
encontra a educadora que, no telheiro, as organizará para a mudança de calçado;
 As crianças seguem depois para a sala de atividades orientadas pela auxiliar e pela Educadora,
fazendo o percurso pelo interior do edifício;
 As crianças entram e saem das respetivas salas através das portas que dão acesso ao exterior,
circulando apenas no interior do edifício para acederem à casa de banho ou ao refeitório.

1º Ciclo
 Os alunos entram no espaço escolar, de acordo com orientações definidas e afixadas.

Escola Básica nº 7 da Baixa da Banheira
As entradas e saídas na escola são realizadas através do portão situado na rua Parque Estrela
Vermelha.

Pré-escolar
 As crianças são recebidas/entregues ao portão pelo educador e auxiliar;
 As crianças entram e saem das respetivas salas através das portas para o exterior, para
acederem à casa de banho ou ao refeitório.

1º Ciclo
 Os alunos são entregues ao portão e dirigem-se aos respetivos blocos das salas, onde os
professores aguardam e as encaminham por ordem às salas, circulando-se sempre pelo exterior
do edifício entre o portão e a respetiva sala.
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Em todas as escolas do 1º ciclo, os alunos com necessidades educativas específicas serão sempre
acompanhados pelas assistentes operacionais ou docentes de Educação Especial quando se
movimentam entre salas.

Escola Básica Mouzinho da Silveira
As entradas e saídas na escola são realizadas através do portão situado na rua Manuel da Fonseca. O
acesso é realizado através de uma Portaria com regras próprias (ver ponto 6.1.).
A circulação no interior da escola deve ser realizada de acordo com os seguintes circuitos:
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5. Acesso às salas de aula do Pré-escolar, do 1º, 2º e 3º Ciclos
Apenas devem ter acesso às salas do Pré-escolar e aos espaços partilhados (átrio, casas de banho):
a) As crianças
b) Os educadores
c) As auxiliares
d) As docentes especializadas da educação especial
e) A professora bibliotecária
f) A coordenadora da escola
Durante o processo de higienização e sempre que tal seja necessário, as assistentes operacionais
podem aceder aos espaços partilhados.
Apenas devem ter acesso às salas do 1º Ciclo e aos espaços partilhados (átrio, casas de banho):
a) Os alunos
b) Os professores
c) As assistentes operacionais
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d) Os professores de apoio educativo
e) Os professores de educação especial
f) A coordenadora da escola
g) Os técnicos AEC
h) A professora bibliotecária
Durante o processo de higienização e sempre que tal seja necessário, as assistentes operacionais
podem aceder aos espaços partilhados.
Apenas devem ter acesso às salas de 2 e 3º Ciclos e aos espaços partilhados:
a) Os alunos
b) Os professores
c) As assistentes operacionais
d) Os professores de Educação Especial
e) A psicóloga
f) A diretora
g) A subdiretora e os adjuntos
Durante o processo de higienização e sempre que tal seja necessário, as assistentes operacionais
podem aceder aos espaços partilhados e às salas de aula no período dos intervalos dos alunos.

6. Organização e funcionamento dos Espaços Escolares
Atendendo à incerteza quanto à evolução da pandemia da COVID-19 e de forma a minimizar o risco da
sua transmissão, torna-se obrigatório, que no início do ano letivo de 2020-2021, com o regresso às
atividades letivas presenciais, estejam reforçadas as condições de segurança e higiene da escola, de
modo a garantir a permanência e o desempenho de funções de toda a comunidade escolar (pessoal
docente, não docente e alunos).
Assim sendo, cabe a todos, com rigor e responsabilidade, cumprir as regras de conduta estabelecidas
para a utilização dos diferentes espaços escolares, de forma a contribuir para o bem-estar e segurança
de cada um de nós.

6.1.

Portaria (EBMS)

No acesso ao espaço devem ser cumpridas as seguintes regras:


Entrar, obrigatoriamente, com a máscara devidamente colocada;



Higienizar as mãos à entrada da escola;



Respeitar a proibição de permanecer junto à portaria, pelo que após a entrada na escola
deverão dirigir-se imediatamente para a sala de aula (após a última aula deve dirigir-se
imediatamente para o exterior do recinto).
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Apresentar, obrigatoriamente, o cartão eletrónico à entrada e saída (exceto no final do
turno 13:00h e 18:00).

No final de cada turno, e para evitar aglomerações, a saída far-se-á pelo portão grande.

6.2.

PBX (EBMS)

No acesso ao espaço devem ser cumpridas as seguintes regras:


Higienizar as mãos;



Evitar colocar as mãos em cima do balcão, mantendo distanciamento do mesmo;



Não solicitar chamadas telefónicas, diretamente à funcionária.

6.3.

Serviços Administrativos (EBMS)

O horário de atendimento ao público dos Serviços Administrativos da Escola sede do Agrupamento será
adaptado às necessidades de cada momento, privilegiando-se o atendimento através de telefone e
email: secretaria@aems.pt ou com marcação prévia através dos telefones 212026622 ou 212048849;

No acesso ao espaço devem ser cumpridas as seguintes regras:


Utilizar, obrigatoriamente, a máscara;



Manter o distanciamento social.

6.4.

Sala de Professores

Na utilização dos espaços devem ser cumpridas as seguintes regras:


Utilizar, obrigatoriamente, a máscara;



Higienizar as mãos antes de entrar na sala;



Manter a distância de pelo menos 2 metros em relação a outra pessoa;



Utilizar apenas os materiais pessoais e, não os partilhar com ninguém;



Higienizar o teclado e o rato antes e após a sua utilização (EBMS).

6.5.

Sala de Diretores de Turma (EBMS)

Na utilização dos espaços devem ser cumpridas as seguintes regras:


Utilizar, obrigatoriamente, a máscara;



Higienizar as mãos antes de entrar na sala;



Manter a distância de pelo menos 2 metros em relação a outra pessoa;



Utilizar apenas os materiais pessoais e, não os partilhar com ninguém;



Higienizar o teclado e o rato antes e após a sua utilização.
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6.6.

Salas de Aula

De acordo com os procedimentos adaptados à concretização das medidas excecionais definidas pela
tutela em articulação com as orientações da DGS para a organização do ano letivo, para a distribuição
de salas por turma em regime presencial, foi tido em conta o seguinte pressuposto:


Cada grupo/turma ficará a funcionar na mesma sala;



A atribuição de uma sala por turma implica algumas reestruturações nas disciplinas de Ciências
Naturais, Educação Visual, Educação Tecnológica, Educação Musical e Expressão Artística e
Tecnológica, os alunos terão que ser portadores dos materiais a utilizar e a trabalhar
individualmente em sala de aula.



Relativamente aos 2º e 3º ciclos, constituem-se como exceção as seguintes situações:
 na disciplina de TIC, pela sua especificidade, em que os alunos terão de se deslocar à sala

11;
 no caso dos alunos com PLNM, que saem das suas salas onde estariam a ter Português, para

irem ter PLNM noutra sala, com alunos de outras turmas;
 no desdobramento do bloco de Português e de Matemática do 2º Ciclo, em que metade da

turma de desloca neste caso, para a sala contígua ou em frente, de modo a que haja uma
deslocação mínima;
 na disciplina de Físico-Química, em que o grupo disciplinar decidiu que para manter o

desdobramento de um bloco, que é exclusivamente para a realização de trabalho prático
ou experimental, os alunos nesse bloco deslocam-se a uma das salas de FQ, onde a docente
apresenta o trabalho sem os alunos tocarem nos materiais.

Durante a permanência nas salas de aula devem ser cumpridas as seguintes regras:
Alunos


Utilizar, obrigatoriamente, a máscara durante a atividade letiva (exceto pré-escolar e 1º
ciclo);



Entrar de forma ordeira e utilizar sempre, o mesmo lugar/mesa da sala de aula;



Utilizar apenas os materiais escolares pessoais e, não os partilhar com ninguém;



Evitar tocar em superfícies, como mesas, bancadas de laboratórios, cadeiras, portas,
puxadores de janelas, maçanetas de portas, interruptores de luz, entre outros.

Docentes dos 2º e 3º Ciclos


Verificar o estado de limpeza geral da sala, antes de iniciar a atividade letiva;



Utilizar, obrigatoriamente, a máscara durante a atividade letiva;



Manter, sempre que possível, as janelas das salas abertas, de modo a permitir o arejamento
dos espaços;
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Restringir os movimentos no espaço escolar ao mínimo necessário, não efetuando atividades
que impliquem a movimentação de alunos (evitar que os alunos se desloquem ao quadro);



Diligenciar para que os alunos mantenham o espaço da sala limpo;



Higienizar o teclado e o rato instalados/requisitados antes de serem utilizados.
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Docentes do Pré-escolar e 1º Ciclo


Manter a mesma sala de atividades para cada grupo/turma, de forma a evitar a circulação
das crianças/alunos e profissionais;



Remover das salas, os acessórios não essenciais à prática das atividades pedagógicas, assim
como os de difícil higienização, reforçando a limpeza e desinfeção dos que lá permanecem.



Nas salas equipadas com ar condicionado, este deve ser utilizado em modo de extração.

6.7.

Laboratório de Físico-Química (EBMS – sala 42)

Na utilização do espaço devem ser cumpridas as seguintes regras:
 Entrar no laboratório um a um, por ordem numérica. Os primeiros alunos a entrar ocupam as
filas de mesas mais afastadas da porta e os seguintes deverão ir ocupando as filas
sucessivamente mais próximas da porta. A ordem de saída será inversa, saindo primeiro os
alunos das filas mais próximas da porta e em último os alunos das filas mais afastadas, para
garantir o distanciamento social;
 Ocupar, sempre os mesmos lugares, que foram atribuídos na primeira aula pela professora;
 Ajudar o professor a higienizar o lugar que ocupar, caso falte a funcionária;
 Realizar as atividades práticas/experimentais nas seguintes condições: cada atividade será
realizada por um único aluno, a título demonstrativo para os demais, garantindo a
rotatividade por todos os alunos ao longo do ano;
 Observar as demonstrações experimentais feitas pelo professor, sempre que não estejam
reunidas as condições para que as atividades práticas/experimentais sejam realizadas pelos
alunos;
 Utilizar os materiais específicos da disciplina de acordo com as orientações do professor;
 Higienizar as mãos sempre que manusear os produtos e materiais existentes no laboratório
(o material manuseado pelo aluno será previamente desinfetado);
 O material de vidro e restante material lavável, utilizado uma vez, não voltará a ser
utilizado no mesmo dia e será separado para ser lavado com água e detergente ao fim do
dia.
 O material não lavável não será reutilizado antes de desinfetado.
 O material utilizado será separado em tabuleiros por “material desinfetado”, “material por
desinfetar” e “material por lavar” na respetiva arrecadação.
 A desinfeção dos materiais fica à responsabilidade das docentes da disciplina e a lavagem
dos materiais fica à responsabilidade da funcionária que limpa os laboratórios.
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6.8.

Pavilhão Gimnodesportivo / Campo de Jogos / Balneários (EBMS)

Na utilização do espaço devem ser cumpridas as seguintes regras:
 Vir equipado de casa;
 Higienizar as mãos à entrada do pavilhão e passar pelo tapete desinfetante;
 Utilizar, obrigatoriamente, a máscara para entrar no pavilhão e enquanto permanecer nos
balneários do pavilhão e do campo de jogos;

 Guardar a máscara na mochila para realizar a aula;
 Entrar e sair dos espaços, cumprindo os circuitos definidos através da sinalética traçada;
 Higienizar as mãos várias vezes durante a aula;
 Respeitar a sinalética que indica os lugares nos balneários que podem ser ocupados, de
forma a garantir as regras de distanciamento físico;

 Evitar trazer valores para a escola nos dias em que haja aula de Educação Física ou deixá-los
na mochila, uma vez que não haverá saco dos valores e a escola não se responsabiliza pelo
seu eventual desaparecimento;

 Partilhar o mesmo balneário com todos os colegas de turma, mas em momentos diferentes:
primeiro entram as raparigas e quando estas saírem, entram os rapazes;

 Respeitar a proibição de se tomar banho depois das aulas de Educação Física;
 Respeitar a proibição expressa de permanecer e utilizar o campo de jogos quando outras
turmas estiverem a ter Educação Física;

 Após cada aula de Educação Física será feita a higienização do material utilizado e dos
espaços ocupados pelos alunos.

6.9.

Bufetes (EBMS)

Foram reorganizados de modo a que o número de mesas colocadas assegure o distanciamento físico
durante os lanches. A sinalética traçada deve ser respeitada, assim como todas as normas de
segurança e higiene previstas no Código de Conduta para a Comunidade Escolar.

6.9.1.

Bufete de Pessoal Docente e Não Docente (EBMS)

Na utilização do espaço devem ser cumpridas as seguintes regras:
 Higienizar as mãos antes e após o consumo dos alimentos no bufete;
 Utilizar, obrigatoriamente, a máscara enquanto permanece no bufete (ao balcão ou
sentado), exceto no período em que se encontra a comer;

 Respeitar a lotação máxima de utilização do espaço no bufete, quatro pessoas sentadas à
mesa e uma ao balcão;
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 Manter a distância de 2 metros de outra pessoa, enquanto aguardar pelo lanche ou refeição;
 Receber os alimentos, evitando colocar as mãos em cima do balcão;
 Não partilhar alimentos, utensílios e outros objetos;
 Aguardar que a funcionária distribua os alimentos/bebidas/talheres;
 Não entrar no espaço de atendimento e preparação de alimentos da assistente operacional;
 Respeitar a sinalética que indica os lugares que podem ser ocupados, de forma a garantir as
regras de distanciamento físico;

 Efetuar o pagamento, passando diretamente o cartão eletrónico, no equipamento de leitura,
disponibilizado para o efeito;

 Adquirir na reprografia, os cartões que serão entregues no bufete por uma assistente
operacional, onde ficarão até esgotar o seu saldo.

6.9.2.

Bufete de Alunos (EBMS)

Na utilização do espaço devem ser cumpridas as seguintes regras:
 Higienizar as mãos antes e após o consumo dos alimentos no bufete;
 Utilizar, obrigatoriamente, a máscara enquanto permanecer na sala de convívio, exceto
enquanto come;

 Manter a distância de 2 metros em relação a outra pessoa, respeitando a sinalética,
enquanto permanecer no bufete;

 Respeitar as zonas de atendimento/espera marcadas no chão para evitar os aglomerados de
pessoas (na fila de espera);

 Receber os alimentos, evitando colocar as mãos em cima do balcão;
 Não partilhar alimentos, utensílios e outros objetos;
 Respeitar a sinalética que indica os lugares que podem ser ocupados de forma a garantir as
regras de distanciamento físico;

 Efetuar o pagamento, passando diretamente o cartão eletrónico, no equipamento de leitura,
disponibilizado para o efeito;

 Entrar e sair da sala de convívio, cumprindo os circuitos definidos através da sinalética
traçada.
De forma a permitir maior segurança para os alunos, apelamos aos encarregados de educação que os
alunos sejam portadores do seu lanche evitando a utilização do bufete/bar;
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6.10.

Refeitório

6.10.1.

Escolas Básicas do 1º ciclo

 Antes e depois das refeições, as crianças e os alunos devem lavar as mãos acompanhadas por
um adulto para que o façam de forma correta;

 As educadoras e os docentes do 1.º ciclo acompanham as turmas ao refeitório;
 Cada grupo tem um local próprio para as suas refeições e os lugares encontram-se
marcados, de forma a assegurar o máximo de distanciamento físico possível;

 Não podem ser partilhados alimentos ou equipamentos (pratos, talheres, copos,
guardanapos, …);

 As pausas da equipa para almoço deverão ocorrer de modo a garantir o afastamento físico
entre profissionais;

 Todos os funcionários devem utilizar máscara;
 Deve ser realizada a adequada descontaminação das superfícies após a sua utilização.

6.10.1.1.

Marcação de refeições nas Escolas Básica do 1º Ciclo

A marcação das refeições (Pré-escolar e 1º Ciclo) deverá ser realizada via telefone e o pagamento
através de transferência bancária:

 EB nº 1: IBAN/PT 50001823920030736802062.
 EB nº 2: IBAN/PT 50001823920030736802062. Tel. 915339707
 EB nº 6: IBAN/PT 50001823920030736802062. Tel. 915347734
 EB nº 7: IBAN/PT 50001823920030736802062.

6.10.1.2.
Ciclo

Horário e Acesso ao refeitório nas Escolas Básica do 1º

Escola Básica nº 1 da Baixa da Banheira
O acesso ao refeitório é feito em horários desencontrados de modo a não haver aglomeração
de crianças/alunos:
Grupos/

Hora

Turmas

Almoço

Entradas

11:45h
às

Porta interior - Refeitório

Sala Sol
Sala das Estrelas

Refeitório
Saídas
Refeitório – Porta interior

Acompanhante

Auxiliares
e
Educadoras
Página 22 de 36

Agrupamento de Escolas Mouzinho da Silveira
Regime de Funcionamento – 2020-2021

Sala da Lua
1-3A

12:30h
12:30h
às
13:30h

1-3B

1º Turno

1-3C

12:30h
às
13:30h

1-4A
1-4B

2º Turno

12:30h
às
13:30h

1-4C
1-4D

3º Turno

1-1A
1-1B

13:30h
às
14:30h

1-2B

1º Turno

13:30h
às
14:30h

1-2A
1-2C

2º Turno

Porta interior – Ginásio –
Refeitório
Porta exterior - porta 3
(Refeitório)
Porta interior – ginásio –
Refeitório
Porta exterior - porta 1
(Refeitório)
Porta exterior - porta 2
(Refeitório)
Porta interior - porta 2
(Refeitório)
Porta exterior - porta 1
(Refeitório)
Porta interior – Refeitório
Porta exterior – porta 1
(Refeitório)
Porta exterior - porta 2
(Refeitório)
Porta interior - porta 1
(Refeitório)
Porta interior – Refeitório

Ginásio

Professoras
e
Assistente
operacional

Ginásio em direção ao
núcleo 3
Porta 3
Porta 1
Porta interior em direção
ao núcleo 6

Professoras
e
Assistente
operacional
Professoras
e
Assistente
operacional

Porta 2
Porta 1
Porta 3

Professoras
e
Assistente
operacional

Ginásio
Porta 2

Professoras
e
Assistente
operacional

Porta 1
Porta interior núcleo 6

Escola Básica nº 2 da Baixa da Banheira
O acesso ao refeitório será feito em horários desencontrados de modo a não haver aglomeração de
crianças/alunos, seguindo a sinalética.
As crianças do Pré-Escolar acedem ao refeitório pelo interior da escola de acordo com a sinalética e os
alunos do 1.º Ciclo acedem pelo exterior do edifício, sendo a entrada pela porta que dá acesso ao
telheiro principal e a saída pela porta com acesso direto, também para ao exterior, de acordo com a
sinalética;
As educadoras, docentes do 1.º Ciclo e Assistentes Operacionais auxiliarão na organização do acesso
da turma ao refeitório;


Durante o período do almoço, as turmas permanecerão em espaços diferentes como consta da
grelha seguinte, de modo a que os alunos das diferentes turmas não se cruzem.

Grupo/

Hora

Turmas

Almoço

2-P1

11:45h

Tempo livre após o almoço

Acompanhante

Zona lateral (esquerda) da escola, junto à sala

Auxiliar pré-escolar
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2-P2

11:50h

Debaixo do telheiro e frente da escola

Auxiliar pré-escolar

2-3A

12:30h

Zona à frente da escola (relva)

Assistente operacional

2-4A

12: 35h

Zona lateral (esquerda) da escola junto ao refeitório

Assistente operacional

2-4B

12:50h

Zona atrás da escola (próximo da sala)

Assistente operacional

2-1A

13:30h

Zona lateral e à frente da escola

Assistente operacional

2-2A

13:35h

Zona lateral da e frente da escola (direita)

Assistente operacional

Escola Básica nº 6 da Baixa da Banheira
O acesso ao refeitório será feito em horários desencontrados de modo a não haver aglomeração de
crianças/alunos.
O acesso será realizado pelo interior do edifício, seguindo a sinalética;
Durante o período do almoço, as turmas permanecerão em espaços diferentes como consta da grelha
seguinte, de modo a que os alunos das diferentes turmas não se cruzem.
A turma 6-P1 sai pela sala de aula, após a higienização das mãos;
Os alunos das turmas 6-2 A e 6-4 A, saem pela porta do refeitório que dá acesso ao pátio exterior
traseiro;
Grupo/Turmas

Hora Almoço

Tempo livre após o almoço

Acompanhante

6-P1

12.00/12.30

Junto à sala de atividades

Auxiliar Pré-escolar

6-3A

12.30/13.15

Zona à frente da escola

Assistente operacional

6-4A

12.30/13.15

Zona atrás da escola

Assistente operacional

6-1A

13.30/14.15

Zona à frente da escola

Assistente operacional

6-2A

13.30/14.15

Zona atrás da escola

Assistente operacional

Escola Básica nº 6 da Baixa da Banheira
O acesso ao refeitório será feito em horários desencontrados de modo a não haver aglomeração de
crianças/alunos.
Grupos/Turmas
7-P1
7-P2

Hora Almoço
11:45 – 12:30

7-1A
7-2A

13:30 – 14:30

7-2B
7-3A
7-3B

12:30 – 13:30

7-4A
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7-4B

6.10.1.3.

Lanches (Pré-escolar e 1º ciclo)

O lanche da manhã das crianças e dos alunos deve ser realizado na sala, não podendo existir partilha
de alimentos.
Se o encarregado de educação optar pelo envio do lanche, este deverá vir acondicionado num saco de
plástico e os alimentos em recipientes descartáveis, para que os mesmos sejam depositados no lixo
após a refeição.
São proibidas a realização de festas que impliquem a partilha de alimentos (ex. bolo de aniversário).
Após o lanche, os alunos têm um período de curto de tempo para brincar, em local exterior,
delimitado pelo professor titular de turma, que os acompanha.

6.10.2.

Escola Básica Mouzinho da Silveira

Está organizado com o número de mesas suficientes de modo a assegurar o distanciamento dos alunos,
pessoal docente e não docente durante as refeições. Por cada mesa apenas poderão sentar-se duas
pessoas, em lugar assinalado, cumprindo o traçado pela sinalética.
Durante o período das refeições (12:00h às 14:00h), duas assistentes operacionais asseguram a
vigilância dos alunos no refeitório.
Durante a refeição será obrigatório cumprir escrupulosamente, o código de conduta para a
comunidade escolar relativamente a este espaço:

 Higienizar as mãos antes e após a refeição;
 Utilizar, obrigatoriamente, a máscara enquanto permanecer no refeitório, exceto no período
da refeição;

 Manter a distância de 2 metros de outra pessoa enquanto aguardar na fila, respeitando a
sinalética marcada no chão;

 Respeitar a sinalética colocada nas mesas que indica os lugares que podem ser ocupados de
forma a garantir as regras de distanciamento físico;

 Não partilhar alimentos, utensílios e outros objetos;
 Entrar e sair do refeitório, cumprindo os circuitos definidos através da sinalética traçada;
 Respeitar as regras gerais de permanência afixadas no refeitório.

6.10.2.1.
Marcação de refeições na Escola Básica Mouzinho da
Silveira
A marcação das refeições dos alunos de 2º e 3º Ciclos (EBMS) deverá ser realizada através do programa
GIAE ou do quiosque eletrónico existente no átrio principal da escola.
Página 25 de 36

Agrupamento de Escolas Mouzinho da Silveira
Regime de Funcionamento – 2020-2021

6.11.

Papelaria (EBMS)

Na utilização do espaço devem ser cumpridas as seguintes regras:
 Utilizar, obrigatoriamente, a máscara enquanto aguardar pelo atendimento;
 Manter a distância de 2 metros em relação a outra pessoa, enquanto aguardar que lhe sejam
entregues os materiais adquiridos;

 Receber os materiais, evitando colocar as mãos em cima do balcão;
 Efetuar o pagamento, passando diretamente o cartão eletrónico, no equipamento de leitura,
disponibilizado para o efeito;

 Manter a distância de 2 metros de outra pessoa enquanto aguardar na fila, respeitando a
sinalética marcada no chão;

 Higienizar as mãos após ter guardado os materiais adquiridos.
O acesso à papelaria por parte dos Pais e Encarregados de Educação e Fornecedores só pode ser
realizado fora do horário dos intervalos e mediante marcação.

6.12.

Bibliotecas

No acesso ao espaço devem ser cumpridas as seguintes regras:
 Usar obrigatoriamente a máscara (exceto nas bibliotecas do 1º ciclo);
 Higienizar as mãos à entrada e adotar os procedimentos da etiqueta respiratória;
 Ir obrigatoriamente ao balcão de atendimento e respeitar a sinalética, de acordo com as
normas de distanciamento. Apenas um aluno, de cada vez, será atendido ao balcão, os
restantes terão que esperar nos espaços assinalados, quer dentro, quer fora da BE, numa fila
única;

 Aguardar que a funcionária/professor indique o lugar onde poderá permanecer, sendo que
obrigatoriamente, deverá mantê-lo e adotar os procedimentos de etiqueta respiratória e de
conduta social;

 Os materiais requisitados serão colocados em quarentena após a sua utilização;
 Apenas será permitida a permanência na Biblioteca Escolar da Escola Sede, a 25
utilizadores, em simultâneo, nos espaços/lugares devidamente assinalados, de modo a
manter o distanciamento físico e a possibilidade da adequada higienização.
Para mais informação consultar o Plano de Contingência das Bibliotecas Escolares do Agrupamento de
Escolas Mouzinho da Silveira.
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6.13.

Gabinete Porta Aberta (EBMS)

No acesso ao espaço devem ser cumpridas as seguintes regras:

 Entrar com a máscara devidamente colocada;
 Higienizar as mãos à entrada do espaço;
 Respeitar a sinalética que indica os lugares que podem ser ocupados, de forma a garantir as
regras de distanciamento físico;

 Respeitar a lotação máxima permitida de quatro alunos, em simultâneo.

6.14.

Auditório (EBMS)

A lotação do auditório é reduzida por forma a manter o distanciamento entre utilizadores.
Serão definidos com

sinalética os espaços/percursos aquando

da utilização do

auditório

nomeadamente a utilização de um único sentido de circulação e limitação de lugares com permissão
de ocupação.
A utilização do auditório para atividades letivas deve ser solicitada com a devida antecedência
(mínimo 2 dias uteis).

6.15.

Corredores (EBMS)

No acesso ao espaço devem ser cumpridas as seguintes regras:

 Circular nos corredores respeitando a sinalética existente;
 Circular pela direita;
 Respeitar a proibição de comer nos corredores, exceto quando estiver a chover;
 Não permanecer nos corredores, sempre que não houver aulas, exceto quando estiver a
chover.

6.16.

Recreios

Os Encarregados de Educação ou familiares dos alunos não devem entregar alimentos ou objetos
através da vedação da escola devido aos riscos de infeção associados.

Escolas com Educação Pré-escolar e 1º ciclo
Os espaços exteriores ao edifício, assim como os equipamentos neles existentes são considerados sujos
uma vez que não são passíveis de higienização frequente. Assim equipamentos lúdicos exteriores
(escorregas, balouços, caixas de areia, etc.) não podem ser utilizados, devendo os mesmos ser
vedados.
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Durante o período do intervalo da manhã e quando os alunos terminam o almoço, cada turma deve
manter-se no espaço designado de modo a conseguir manter o distanciamento social.

Escolas Básica Mouzinho da Silveira
Na utilização do espaço devem ser cumpridas as seguintes regras:

 Manter a máscara devidamente colocada;
 Respeitar o distanciamento físico.

II - Contactos Encarregados de Educação - Escola
Direção do Agrupamento
Os contactos com a Direção devem ser feitos, através do telefone (212 026 622 ou 212 048 849) e do
email info@aems.pt . O atendimento ao público está sujeito a marcação e análise prévia.

Coordenadoras das Escolas
Os contactos com as Coordenadoras das Escolas devem ser feitos, através do telefone e do email de
cada escola. O atendimento ao público está sujeito a marcação e análise prévia.
Escola Básica nº 1 da Baixa da Banheira
Telefone: 212 044 028 ou email escola1@aems.pt
Escola Básica nº 2 da Baixa da Banheira
Telefone: 212 021 321 ou email escola2@aems.pt
Escola Básica nº 6 da Baixa da Banheira
Telefone: 212 024 321 ou email escola6@aems.pt
Escola Básica nº 7 da Baixa da Banheira
Telefone: 212 023 116 ou email escola7@aems.pt

Docentes Titulares / Diretores de Turma
Os contactos entre os Encarregados de Educação e os Docentes Titulares / Diretores de Turma devem
ser feitos, através do telefone e do email institucional facultado pelos docentes.
A justificação das faltas pode ser realizada através do E360 ou da Caderneta digital E360.

III - Regime presencial, regime misto e regime não presencial
1. Orientações Gerais
Página 28 de 36

Agrupamento de Escolas Mouzinho da Silveira
Regime de Funcionamento – 2020-2021

As orientações para este ano letivo determinam que o regime presencial é a regra, mas também
preveem a possibilidade de adoção de um regime misto e não presencial.
A transição entre regimes é solicitada à Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares, que decide
após ser ouvida a autoridade de saúde competente.
O referencial do regime presencial, das sessões síncronas e das sessões assíncronas e do trabalho
autónomo é sempre o horário da turma.
O trabalho autónomo é aquele que é definido pelo docente e realizado pelo aluno sem a presença ou
intervenção daquele.
Sessão assíncrona é aquela que é desenvolvida em tempo não real, em que os alunos trabalham
autonomamente, acedendo a recursos educativos e formativos e a outros materiais curriculares
disponibilizados numa plataforma de aprendizagem online, bem como a ferramentas de comunicação
que lhes permitem estabelecer interação com os seus pares e docentes, em torno das temáticas em
estudo.
Sessão síncrona, aquela que é desenvolvida em tempo real e que permite aos alunos interagirem
online com os seus docentes e com os seus pares para participarem nas atividades letivas,
esclarecerem as suas dúvidas ou questões e apresentarem trabalhos.
O tempo em que não decorre o regime presencial ou as sessões síncronas destina-se a trabalho
autónomo.
Nos regimes misto e não presencial, tal como no presencial, os alunos estão obrigados a cumprir o
dever de assiduidade nas sessões síncronas e de realização das atividades propostas, nos termos e
prazos acordados com o respetivo docente. Nos casos em que, por motivos devidamente justificados, o
aluno se encontre impossibilitado de participar nas sessões síncronas, deve a escola disponibilizar o
conteúdo das mesmas.

2. Preparação da transição para o regime misto e não presencial
De acordo com os procedimentos adaptados à concretização das medidas excecionais definidas pela
tutela em articulação com as orientações da DGS na possível transição para o regime misto e não
presencial, procedeu-se:
 à identificação dos alunos sem equipamentos ou sem acesso à internet – preenchimento de
impresso próprio no PTT;

 à atualização dos dados de contactos dos encarregados de educação;
 à atribuição de um email institucional a todos os alunos do agrupamento;
 à criação das classrooms pelos respetivos docentes, no início do ano letivo;
 ao acesso dos DT´s às classrooms das respetivas disciplinas da turma, com o objetivo de
garantir a articulação entre os docentes da turma, tendo em vista o acompanhamento e a
coordenação do trabalho realizado pelos alunos, promovendo a utilização proficiente dos
recursos e ferramentas digitais, bem como o acesso equitativo às aprendizagens;
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 à formação/atualização dos docentes da utilização das classrooms, se necessário;
 à formação dos alunos na utilização das classrooms – a realizar no início do ano letivo pelos
diretores de turma, sempre que possível.

3. Regime Presencial
O regime presencial servirá de base a toda a organização do ano letivo e será imediatamente suspenso
e migrará para outro regime se for esse o entendimento da tutela, tanto educativa como de saúde
pública.
As atividades a realizar no âmbito dos regimes misto e não presencial são efetuadas na própria escola
para os alunos (Capítulo III, ponto 3):

 beneficiários da Ação Social Escolar identificados pela escola;
 em risco ou perigo sinalizados pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens;
 para os quais a escola considere ineficaz a aplicação dos regimes misto e não presencial.
No âmbito dos regime misto e não presencial, o apoio aos alunos com medidas seletivas e adicionais,
de acordo com o plano de trabalho a estabelecer pela EMAEI, em articulação com o professor
titular/diretor de turma do aluno, deve ser assegurado em regime presencial, salvaguardando-se as
orientações das autoridades de saúde.
Para reduzir os riscos de contágio, são adotadas as seguintes medidas:

 São limitadas as atividades que reúnam no mesmo espaço fechado mais do que uma turma;
 A visitas de estudo, festas, reuniões presenciais, bem como a vinda de elementos externos à
Escola para contactar com crianças, alunos, docentes e não docentes encontram-se
suspensas;

 Não realização de trabalhos de grupo presencialmente ou tarefas que impliquem a partilha
de materiais;

 Promoção da realização de trabalhos de grupo e a partilha de conteúdos via digital;
 Na disciplina de Físico-Química (3º ciclo), em que o grupo disciplinar decidiu que para
manter o desdobramento de um bloco, que é exclusivamente para a realização de trabalho
prático ou experimental, os alunos nesse bloco deslocam-se a uma das salas de FQ, onde a
docente apresenta o trabalho sem os alunos tocarem nos materiais.

3.1.

Organização das atividades (Pré-Escolar)
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Tendo em conta a situação que vivemos e a especificidade de cada escola e grupo, é necessário
flexibilizar e adequar as rotinas, os espaços, os materiais e as atividades, pelo que é fundamental a
colaboração entre todos os envolvidos.
Na criação das atividades/rotinas pedagógicas importa ter em consideração:


Os fundamentos e princípios da pedagogia para a infância definidos nas OCEPE;



A importância das aprendizagens e do desenvolvimento das crianças e a garantia do seu direito
de brincar;



O bem-estar das crianças e responder às necessidades emocionais, físicas e cognitivas das
mesmas;



As interações e as relações que as crianças estabelecem com os adultos e com as outras
crianças, as quais são a base para a sua aprendizagem e desenvolvimento;



As orientações da DGS e do MEC.

Na realização das atividades/rotinas pedagógicas os profissionais devem:


Assegurar, sempre que possível, que as crianças não partilham objetos ou que os mesmos são
devidamente desinfetados entre utilizações;



Garantir material individual necessário para cada atividade;



Deve ser maximizado o distanciamento físico entre as crianças quando estão em mesas, sem
comprometer o normal funcionamento das atividades pedagógicas;



Desenvolver as atividades, preferencialmente, em pequenos grupos ou individualmente,
quando possível;



Privilegiar as atividades que decorram no exterior (pátios, logradouros, jardins), em regime
rotativo e nos espaços definidos para cada grupo.

3.2.

Circulação entre espaços limpos e sujos (Pré-escolar e UEE)

Sempre que as crianças e os profissionais transitem entre um espaço limpo3 e um espaço sujo4, devem
mudar de calçado. Os Encarregados de Educação ou familiares das crianças do pré-escolar devem
fornecer calçado para uso exclusivo do seu educando, no jardim de infância.
Assim as crianças e os profissionais devem trocar o calçado que levam de casa por outro apenas
utilizado no espaço interior do Jardim de Infância. Este calçado extra permanece no estabelecimento
de educação, devendo ser higienizado, todos os dias, após o fim das atividades.
O calçado não utilizado deverá ser guardado em sacos/caixas individuais e devidamente identificados.

3

São considerados espaços limpos, todos aqueles que no interior do edifício são higienizados regularmente: salas
de aula do 1º ciclo, casas de banho, refeitório, entre outros.
4

Os espaços exteriores ao edifício, assim como os equipamentos neles existentes são considerados sujos uma vez
que não são passíveis de higienização frequente.
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A troca de calçado deve ocorrer junto da porta com o exterior, mas se estiver a chover essa operação
deve ser efetuada num telheiro ou num espaço sujo coberto e a circulação feita pelo interior da
escola.
Na UEE os alunos deverão ter calçado extra para trocar quando chegam à sala. Este calçado será
higienizado e guardado pelas assistentes operacionais.

4. Regime Misto
De acordo com as orientações da DGEstE “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 e será aplicado quando
necessário, e preferencialmente, aos alunos a frequentar o 3.º ciclo do ensino básico, podendo
alargar-se excecionalmente aos restantes ciclos de ensino.

Nestes termos poderão de acordo com a análise da situação, aplicar-se as seguintes medidas:
2.º ciclo


Mantém-se o regime presencial no 2.º ciclo, de acordo com o horário estabelecido para ensino
presencial. Esta situação só será alterada em situação extrema e, nesse caso, aplicar-se-á a
metodologia definida para 3.º ciclo.

3.º ciclo


Início da aplicação do regime misto no seguinte funcionamento: divisão da turma em dois turnos.
Numa semana o turno 1 está presente e o turno 2 assiste às aulas em casa em trabalho autónomo
orientado. Na semana seguinte trocam-se os turnos.



Os alunos que não possuam meios tecnológicos, os alunos beneficiários da ação Social Escolar
identificados pela Escola, os alunos em risco sinalizados à CPCJ e outros casos, considerados
relevantes pelo Diretor de Turma, cumprirão o horário presencialmente, ficando fixos quer no
turno 1, quer no turno 2. Assim, só serão divididos, neste sistema, os alunos que possuem meios
tecnológicos que permitam assistir às aulas em casa.



Para dar cumprimento a esta estratégia as salas de aula possuirão câmara e microfone e os
docentes deverão estabelecer sessão síncrona, em sala de aula, e partilhar a tela com os alunos
que estão em casa, que deverão assistir à aula. A câmara só terá que estar obrigatoriamente
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ligada em caso de resolução de exercícios explicativos no quadro. O microfone estará sempre
ativo.
Todas as medidas de revisão e ajustamento do plano curricular, terão em conta o DL n.º 54/2018 e o
DL n.º 55/2018 de 6 de julho, o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e as
aprendizagens essenciais, bem como a adequação dos apoios ao acompanhamento do trabalho
autónomo dos alunos.

5. 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, podendo abranger apenas um grupo, uma ou
mais escolas.
De acordo com os documentos orientadores, aplicam-se as seguintes medidas:


Repercussão da carga horária semanal da matriz curricular no planeamento semanal das sessões
síncronas e assíncronas.



Deverá ser feita, em caso de necessidade, preferencialmente por videoconferência, uma vez por
semana e em horário fixo por disciplina, com a duração máxima de 30 minutos.



Realização de pelo menos 50% de sessões síncronas em relação ao total da carga horária semanal.



Revisão e ajustamento do plano curricular, tendo em conta o DL n.º 54/2018 e o DL n.º 55/2018 de
6 de julho, o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e as aprendizagens essenciais.



Adequação dos apoios ao acompanhamento do trabalho autónomo dos alunos.



Utilização das linhas gerais traçadas no plano de E@D.



As sessões síncronas deverão ter a duração de 40 minutos, aquando da ocorrência de dois tempos
consecutivos à mesma disciplina (90m);



As sessões síncronas deverão ter a duração de 30 minutos, em todas as restantes situações;



Dado que os alunos Beneficiários da Ação Social Escolar identificados pela escola; os alunos em
risco ou perigo sinalizados pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens; os alunos para os
quais a escola considere ineficaz a aplicação do regime não presencial e os alunos para quem
foram mobilizadas medidas seletivas e adicionais têm que obrigatoriamente beneficiar de ensino
presencial, o que implica que todas as turmas possuam alunos em regime presencial ao longo de
todo o ano letivo, deverão os docentes lecionar as aulas, de acordo com o horário estabelecido,
em sala de aula, à semelhança do previsto no regime misto.

IV – Alunos de grupos de risco
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O despacho 8553-A/2020, de 04 de setembro, “prevê a possibilidade de aplicação de medidas de apoio
educativas aos alunos que, de acordo com as orientações da autoridade de saúde, devam ser
considerados doentes de risco e que se encontrem impossibilitados de assistir às atividades letivas e
formativas presenciais em contexto de grupo ou turma.”
As medidas de apoio educativo previstas para estes alunos podem ser condições especiais de

avaliação e de frequência escolar e apoio educativo individual à distância, através da
utilização de meios informáticos de comunicação.
Compete aos pais e encarregados de educação requerer junto do agrupamento de escolas a opção pela
mobilização das medidas previstas, bem como apresentar em simultâneo declaração médica que
ateste a condição de saúde do aluno que justifique a sua especial proteção e declaração de assunção
de responsabilidade por parte do encarregado de educação (declaração prevista na alínea c) do nº2 do
artº 3º da Portaria nº 350-A/2017, de 14 de novembro), a qual deve ainda incluir a aceitação do plano
de desenvolvimento das aprendizagens.
O exercício da opção não é passível de alteração ao longo do ano letivo, salvo se se verificar a
alteração das circunstâncias motivada pela evolução da pandemia.
Compete à escola a determinação das medidas de apoio educativo aplicáveis a cada aluno, as quais
integram o plano de desenvolvimento das aprendizagens do aluno.
O plano é elaborado pelo conselho de turma/titular de turma e deve conter uma planificação
trimestral ou anual das aprendizagens. Deverão ser privilegiados os recursos digitais, em particular os
associados à classroom.
O processo de implementação das medidas de apoio, bem como a avaliação da sua eficácia, são
desenvolvidos sob coordenação do diretor de turma/titular de turma.
Aos alunos em causa é aplicável o disposto no Estatuto do Aluno e da Ética Escolar e no Regulamento
Interno do Agrupamento, estando obrigados ao cumprimento de todos os deveres neles previstos,
designadamente o dever de assiduidade nas sessões síncronas, se houver lugar às mesmas, e o de
realização das atividades propostas, nos termos e prazos acordados.
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Anexo 1
Escola Básica nº 1 da Baixa da Banheira

B

A
Escola Básica nº 2 da Baixa da Banheira

B

A
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Escola Básica nº 6 da Baixa da Banheira

A

B

Escola Básica nº 7 da Baixa da Banheira

A

B
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