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Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas

Introdução 

Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros

com as orientações para a organização do ano letivo 

misto quando se verifique, devido à situação epidemiológica causada pela doença COVID19, a 

impossibilidade de as escolas manterem as turmas em regime presencial e não seja possível ou 

suficiente a adoção das medidas 

horários escolares e à gestão dos espaços escolares”.

O regime presencial é preferencial para a educação pré escolar;

ciclos do ensino básico e para alunos da

medidas seletivas e adicionais, 

Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 

ou professor titular de turma do al

componentes práticas do Ensino Profissional.

O regime misto é uma alternativa ao regime exclusivamente presencial

necessário, aos alunos do 3º ciclo do Ensino Básico e do Ensino S

se excecionalmente aos restantes ciclos de e

epidemiológica da doença Covid 19. 

 A transição para a modalidade de ensino misto 

 - informação ao Conselho Pe

  solicitação à Direção

ouvida a autoridade de saúde competente. 

A elaboração deste Plano, esteva a cargo da Direção, de acordo com o levantamento de 

condições existentes, a experiência an

recolhendo das estruturas intermédias

pedagógicas, sendo também mantido um permanente diálogo com a Associação de Pais.

As orientações propostas neste 

existente nos vários níveis de ensino do AEJBV, para facilitar o trabalho dos discentes e dos 

docentes, sendo imprescindível o apoi

operacionais. 

O desenvolvimento deste Plano deve ser entendido como um processo em constante 

construção, na medida em q

venham a ser propostas no decorrer da sua implementação, com o objetivo de que seja o mais 

bem sucedido possível. 
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Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, de 20 de julho 

com as orientações para a organização do ano letivo 2020/2021 “ há lugar à adoção do regime 

misto quando se verifique, devido à situação epidemiológica causada pela doença COVID19, 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”. 

preferencial para a educação pré escolar; para o primeiro e segundo 

los do ensino básico e para alunos da Educação Especial (para quem foram mobilizadas 

medidas seletivas e adicionais, de acordo com o plano de trabalho a estabelecer pela Equipa 

Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva - EMAEI, em articulação com o diretor de turma 

ssor titular de turma do aluno); alunos em situações de risco e, ainda, para as 

componentes práticas do Ensino Profissional. 

O regime misto é uma alternativa ao regime exclusivamente presencial e aplica

nos do 3º ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário, podendo alargar

restantes ciclos de ensino em função do agravamento da situação 

da doença Covid 19.  

a modalidade de ensino misto só se pode concretizar caso exista:

informação ao Conselho Pedagógico; 

solicitação à Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, que decide após ser 

ouvida a autoridade de saúde competente.  

A elaboração deste Plano, esteva a cargo da Direção, de acordo com o levantamento de 

condições existentes, a experiência anterior de Ensino@Distância  e os contributos que foi 

recolhendo das estruturas intermédias, da equipa TIC e dos coordenadores das equipas 

pedagógicas, sendo também mantido um permanente diálogo com a Associação de Pais.

As orientações propostas neste documento procuram ser as mais adequadas à realidade 

existente nos vários níveis de ensino do AEJBV, para facilitar o trabalho dos discentes e dos 

docentes, sendo imprescindível o apoio e o envolvimento das famílias e dos assistentes 

olvimento deste Plano deve ser entendido como um processo em constante 

construção, na medida em que poderá/deverá ser reajustado, integrando as sugestões que 

venham a ser propostas no decorrer da sua implementação, com o objetivo de que seja o mais 
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D/2020, de 20 de julho e de acordo 

2020/2021 “ há lugar à adoção do regime 

misto quando se verifique, devido à situação epidemiológica causada pela doença COVID19, a 

impossibilidade de as escolas manterem as turmas em regime presencial e não seja possível ou 

relativas ao horário de funcionamento, à reorganização dos 

primeiro e segundo 

para quem foram mobilizadas 

de acordo com o plano de trabalho a estabelecer pela Equipa 

EMAEI, em articulação com o diretor de turma 

alunos em situações de risco e, ainda, para as 

e aplica-se, quando 

dário, podendo alargar-

ção do agravamento da situação 

só se pode concretizar caso exista: 

Geral dos Estabelecimentos Escolares, que decide após ser 

A elaboração deste Plano, esteva a cargo da Direção, de acordo com o levantamento de 

terior de Ensino@Distância  e os contributos que foi 

coordenadores das equipas 

pedagógicas, sendo também mantido um permanente diálogo com a Associação de Pais. 

documento procuram ser as mais adequadas à realidade 

existente nos vários níveis de ensino do AEJBV, para facilitar o trabalho dos discentes e dos 

o e o envolvimento das famílias e dos assistentes 

olvimento deste Plano deve ser entendido como um processo em constante 

ue poderá/deverá ser reajustado, integrando as sugestões que 

venham a ser propostas no decorrer da sua implementação, com o objetivo de que seja o mais 
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Objetivos do Plano 

O principal objetivo deste Plano de Ensino Misto é apresentar

Plano de Ensino Presencial, procurando, perante um cenário de pandemia, levar a cabo a 

nossa missão de ensinar e educar, 

Em termos estratégicos, estabelecem

que são: 

1. identificar as adaptações necessárias ao processo de ensino e aprendizagem, para que este 

ocorra na modalidade de en

2. definir as tecnologias para suporte ao desenvolvimento, em simultâneo, de ensino 

presencial e realização de trabalho síncrono

3. articular o ensino presencial com o Ensino@distância, garantindo 

consolidação de conteúdos curricular

a avaliação, bem como o apoio a discentes com dificuldades educativas, para cada nível de 

educação e ensino; 

4. promover a capacitação e apoio para o uso de tecnologias de suporte 
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O principal objetivo deste Plano de Ensino Misto é apresentar-se como uma alternativa ao 

Plano de Ensino Presencial, procurando, perante um cenário de pandemia, levar a cabo a 

nossa missão de ensinar e educar, aproximando-a o mais possível da normalidade.

ratégicos, estabelecem-se quatro objetivos para o Plano de E

identificar as adaptações necessárias ao processo de ensino e aprendizagem, para que este 

ocorra na modalidade de ensino misto; 

r as tecnologias para suporte ao desenvolvimento, em simultâneo, de ensino 

presencial e realização de trabalho síncrono 

articular o ensino presencial com o Ensino@distância, garantindo a apresentação e 

consolidação de conteúdos curriculares, a participação dos alunos, a realização de tarefas, 

a avaliação, bem como o apoio a discentes com dificuldades educativas, para cada nível de 

promover a capacitação e apoio para o uso de tecnologias de suporte ao plano
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se como uma alternativa ao 

Plano de Ensino Presencial, procurando, perante um cenário de pandemia, levar a cabo a 

a o mais possível da normalidade. 

objetivos para o Plano de Ensino Misto 

identificar as adaptações necessárias ao processo de ensino e aprendizagem, para que este 

r as tecnologias para suporte ao desenvolvimento, em simultâneo, de ensino 

a apresentação e 

es, a participação dos alunos, a realização de tarefas, 

a avaliação, bem como o apoio a discentes com dificuldades educativas, para cada nível de 

ao plano. 
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Contextualização 

A população escolar do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas abrange crianças 

da educação pré - escolar, alunos do 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico e ensino secundário 

regular e profissional. 

O universo de alunos e o contexto social e económ

respostas diferenciadas neste des

espaço físico da escola e o Ensino@distância, ou, em determinadas situações, apenas o ensino 

presencial. 

Nível de Ensino Nº de al

Pré-escolar (EE) 237

1º ciclo 426

2º ciclo 240

3º ciclo 368

CEF 15 

Secundário 214

Cursos Profissionais 93 

TOTAL 1593

 

No ano letivo 2020/2021, tendo em conta esta realidade e de acordo com as orientações 

emanadas da DGEstE, o regime presencial é a 

do Agrupamento.  

Realça-se a importância, dado o contexto de pandemia

presencial, que: 

Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas  

A população escolar do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas abrange crianças 

escolar, alunos do 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico e ensino secundário 

O universo de alunos e o contexto social e económico desta comunidade educativa exige 

respostas diferenciadas neste desafio de Ensinar e Aprender, usando, de forma alternada o 

espaço físico da escola e o Ensino@distância, ou, em determinadas situações, apenas o ensino 

Nº de alunos Escalão A Escalão B 
Alunos com medidas seletivas 

e/ou adicionais no âmbito do DL 

237 46 61 

426 71 68 

240 43 62 

368 56 59 

 8 1 

214 22 29 

 16 12 

1593 262 292 

No ano letivo 2020/2021, tendo em conta esta realidade e de acordo com as orientações 

GEstE, o regime presencial é a regra adotada para o funcionamento das escolas 

se a importância, dado o contexto de pandemia atual, de acautelar, no regime 
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A população escolar do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas abrange crianças 

escolar, alunos do 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico e ensino secundário 

ico desta comunidade educativa exige 

afio de Ensinar e Aprender, usando, de forma alternada o 

espaço físico da escola e o Ensino@distância, ou, em determinadas situações, apenas o ensino 

Alunos com medidas seletivas 
adicionais no âmbito do DL 

55/2018 

2 

21 

17 

10 

7 

5 

9 

71 

No ano letivo 2020/2021, tendo em conta esta realidade e de acordo com as orientações 

regra adotada para o funcionamento das escolas 

atual, de acautelar, no regime 
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1. todas as turmas/disciplinas criem e partilhem com os alunos a plataforma que vão utilizar, 

no ensino à distância, testando e promovendo a sua utilização (antev

necessidade); 

2. seja atualizado o levantamento de alunos/famílias que não têm computador; 

3. se atualize a  declaração da proteção de dados, que deverá ser assinada por todo

encarregados de educação, através dos diretores de turma, para que o processo de 

utilização das tecnologias e das plataformas de comunicação digital seja legitimado.

Organização e funcionamento 

O plano tem uma aplicação geral limitada ao período de emergência provocado pela 

situação de pandemia do COVID

direção do agrupamento e da entidade local de Saúde Pública, 

parecer do conselho pedagógico.

Neste Agrupamento, o 

ensino misto, desenvolver-se

presenciais, sessões síncronas, sessões assíncronas  e

seguida se define:  

Sessão síncrona: “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, es

trabalhos”. 

Sessão assíncrona: “Sessão assíncrona, 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

bem como ferramentas de comunicação que lhes permitem estabelecer interação com os seus 

pares e docentes, em torno das temáticas em estudo”.

Trabalho autónomo: “Trabalho autónomo, aquel

realizado pelo aluno sem a presença ou intervenção daquele.

O regime misto desenvolver-se

1. Cumprimento do horário letivo definido para o regime prese

não presenciais). em aulas síncronas ou assíncronas;

Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas  

odas as turmas/disciplinas criem e partilhem com os alunos a plataforma que vão utilizar, 

no ensino à distância, testando e promovendo a sua utilização (antevendo desde já essa 

seja atualizado o levantamento de alunos/famílias que não têm computador; 

se atualize a  declaração da proteção de dados, que deverá ser assinada por todo

encarregados de educação, através dos diretores de turma, para que o processo de 

utilização das tecnologias e das plataformas de comunicação digital seja legitimado.

Organização e funcionamento  

O plano tem uma aplicação geral limitada ao período de emergência provocado pela 

situação de pandemia do COVID-19 e, para cada escola, de acordo com avaliação conjunta da 

direção do agrupamento e da entidade local de Saúde Pública, as instruções da tutela 

parecer do conselho pedagógico. 

Neste Agrupamento, o processo de ensino e aprendizagem, no âmbito do plano de 

se-á através da combinação entre atividades presenciais e não 

presenciais, sessões síncronas, sessões assíncronas  e trabalho autónomo

Sessão síncrona: “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 

Sessão assíncrona: “Sessão assíncrona, aquela que é desenvolvida em tempo não real, 

em que os alunos trabalham autonomamente, acedendo a recursos educativos e formativos e 

curriculares disponibilizados numa plataforma de aprendizagem online, 

ferramentas de comunicação que lhes permitem estabelecer interação com os seus 

pares e docentes, em torno das temáticas em estudo”. 

Trabalho autónomo: “Trabalho autónomo, aquele que é definido pelo docente e 

realizado pelo aluno sem a presença ou intervenção daquele. 

se-á de acordo com a seguinte organização escolar:

Cumprimento do horário letivo definido para o regime presencial (em aulas presenciais 

ulas síncronas ou assíncronas; 
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odas as turmas/disciplinas criem e partilhem com os alunos a plataforma que vão utilizar, 

endo desde já essa 

seja atualizado o levantamento de alunos/famílias que não têm computador;  

se atualize a  declaração da proteção de dados, que deverá ser assinada por todos os 

encarregados de educação, através dos diretores de turma, para que o processo de 

utilização das tecnologias e das plataformas de comunicação digital seja legitimado. 

O plano tem uma aplicação geral limitada ao período de emergência provocado pela 

avaliação conjunta da 

as instruções da tutela e o 

processo de ensino e aprendizagem, no âmbito do plano de 

á através da combinação entre atividades presenciais e não 

trabalho autónomo, conforme de 

Sessão síncrona: “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 

clarecerem as suas dúvidas ou questões e apresentarem 

Sessão assíncrona: “Sessão assíncrona, aquela que é desenvolvida em tempo não real, 

em que os alunos trabalham autonomamente, acedendo a recursos educativos e formativos e 

aprendizagem online, 

ferramentas de comunicação que lhes permitem estabelecer interação com os seus 

e que é definido pelo docente e 

a seguinte organização escolar: 

ncial (em aulas presenciais ou 



 

Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas

2. Divisão de cada turma em dois grupos respeitando a ordem alfabética (grupo 1 e grupo 2). 

No caso de o número de alunos 

aluno. Alternam semanalment

3. Na semana em que a parte  da turma fica em casa, participa nas aulas de forma síncrona. 

O professor dá as aulas ao grupo que está na escola e simultaneamente grava a aula, 

direcionando a câmara apenas p

4. Para o desenvolvimento do trabalho com as turmas, será utilizado o Google Suite para a 

Educação (ferramentas: Gmail

Google Formulários, Google Cla

5. Serão preferencialmente efetuadas na própria escola em regime presencial as atividades 

para os alunos que se enquadrem nas situações a seguir elencadas, excepto em caso de 

determinação em contrário pela tutela e /ou autoridade de saúde: 

a) beneficiários da Ação Social Escolar identificados pela escola; 

b) em risco ou perigo, sinalizados pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens;

c) alunos para os quais a escola considere ineficaz a aplicação dos regimes misto e não 

presencial;  

d) alunos no âmbito da educaç

seletivas e adicionais, de acordo com plano de trabalho a estabelecer pela Equipa 

Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI), em articulação com o diretor 

de turma ou o professor titular de turm

e) apoios prestados no Centro de Apoio à Aprendizagem, na valência de unidade 

especializada, bem como os apoios prestados por técnicos, relativamente aos alunos 

para os quais foram mobilizadas medidas adicionais.

A organização dos grupos que têm a

Semanas pares (ex.de 2 a 6 de nov)

Semanas ímpares ( ex. de 9 a 13 de nov)

 

Para os alunos do Pré-escolar, 1º ciclo e 2º ciclo

não presencial 
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Divisão de cada turma em dois grupos respeitando a ordem alfabética (grupo 1 e grupo 2). 

No caso de o número de alunos da turma ser ímpar, o primeiro grupo fica com mais um 

aluno. Alternam semanalmente entre aulas presenciais e não presenciais;

parte  da turma fica em casa, participa nas aulas de forma síncrona. 

O professor dá as aulas ao grupo que está na escola e simultaneamente grava a aula, 

direcionando a câmara apenas para o quadro e para si próprio; 

Para o desenvolvimento do trabalho com as turmas, será utilizado o Google Suite para a 

Educação (ferramentas: Gmail- domínio aejbv.pt, Google Calendário, Google Documentos, 

Google Formulários, Google Classroom, Google Meet) e o Moodle; 

Serão preferencialmente efetuadas na própria escola em regime presencial as atividades 

para os alunos que se enquadrem nas situações a seguir elencadas, excepto em caso de 

determinação em contrário pela tutela e /ou autoridade de saúde:  

a Ação Social Escolar identificados pela escola;  

sinalizados pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens;

alunos para os quais a escola considere ineficaz a aplicação dos regimes misto e não 

alunos no âmbito da educação inclusiva, para quem foram mobilizadas medidas 

seletivas e adicionais, de acordo com plano de trabalho a estabelecer pela Equipa 

Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI), em articulação com o diretor 

de turma ou o professor titular de turma do aluno; 

apoios prestados no Centro de Apoio à Aprendizagem, na valência de unidade 

especializada, bem como os apoios prestados por técnicos, relativamente aos alunos 

para os quais foram mobilizadas medidas adicionais. 

organização dos grupos que têm aulas presenciais, obedecerá à seguinte calendarização:

Semanas pares (ex.de 2 a 6 de nov) Grupos 1 

Semanas ímpares ( ex. de 9 a 13 de nov) Grupos 2 

escolar, 1º ciclo e 2º ciclos só será considerado o regime presencial e 
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Divisão de cada turma em dois grupos respeitando a ordem alfabética (grupo 1 e grupo 2). 

ser ímpar, o primeiro grupo fica com mais um 

s presenciais e não presenciais; 

parte  da turma fica em casa, participa nas aulas de forma síncrona. 

O professor dá as aulas ao grupo que está na escola e simultaneamente grava a aula, 

Para o desenvolvimento do trabalho com as turmas, será utilizado o Google Suite para a 

domínio aejbv.pt, Google Calendário, Google Documentos, 

Serão preferencialmente efetuadas na própria escola em regime presencial as atividades 

para os alunos que se enquadrem nas situações a seguir elencadas, excepto em caso de 

sinalizados pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens; 

alunos para os quais a escola considere ineficaz a aplicação dos regimes misto e não 

, para quem foram mobilizadas medidas 

seletivas e adicionais, de acordo com plano de trabalho a estabelecer pela Equipa 

Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI), em articulação com o diretor 

apoios prestados no Centro de Apoio à Aprendizagem, na valência de unidade 

especializada, bem como os apoios prestados por técnicos, relativamente aos alunos 

, obedecerá à seguinte calendarização: 

só será considerado o regime presencial e 
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Procedimentos aplicáveis no ensino misto

Aos alunos: 

 Cumprir o plano de aulas síncronas de acordo com o horário da turma e com a organização 

dos grupos com aulas presenciais e não presenciais;

 consultar o email institucional, diariamente, para verificar se existe

do DT ou de professor das diferentes disciplinas;

 consultar, diariamente, a plataforma de disponibilização de documentos e organização das 

atividades (classroom ou mo

 realizar as tarefas propostas;

 participar nas sessões de comunicação síncrona;

 participar nas atividades de grupo, de acordo com as indicações do professor;

 comunicar ao professor da disciplina dificuldades na realização das tarefas;

 entregar os produtos das tarefas desenvolvidas dentro dos prazos.

 

Aos diretores de turma: 

 garantir uma articulação eficaz entre os docentes da turma, tendo em vista o 

acompanhamento e a coordenação do trabalho a realizar pelos alunos;

 promover a utilização proficiente 

 zelar para que todos os alunos tenham acesso equitativo às aprendizagens;

 estabelecer contacto frequente com os Encarregados de Educação de forma a acautelar a 

participação de todos os alunos.
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Procedimentos aplicáveis no ensino misto 

umprir o plano de aulas síncronas de acordo com o horário da turma e com a organização 

presenciais e não presenciais; 

consultar o email institucional, diariamente, para verificar se existe alguma comunicação 

professor das diferentes disciplinas; 

consultar, diariamente, a plataforma de disponibilização de documentos e organização das 

ou moodle); 

realizar as tarefas propostas; 

essões de comunicação síncrona; 

participar nas atividades de grupo, de acordo com as indicações do professor;

comunicar ao professor da disciplina dificuldades na realização das tarefas;

dutos das tarefas desenvolvidas dentro dos prazos.  

garantir uma articulação eficaz entre os docentes da turma, tendo em vista o 

acompanhamento e a coordenação do trabalho a realizar pelos alunos; 

promover a utilização proficiente dos recursos e ferramentas digitais; 

zelar para que todos os alunos tenham acesso equitativo às aprendizagens;

estabelecer contacto frequente com os Encarregados de Educação de forma a acautelar a 

participação de todos os alunos. 
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umprir o plano de aulas síncronas de acordo com o horário da turma e com a organização 

alguma comunicação 

consultar, diariamente, a plataforma de disponibilização de documentos e organização das 

participar nas atividades de grupo, de acordo com as indicações do professor; 

comunicar ao professor da disciplina dificuldades na realização das tarefas; 

garantir uma articulação eficaz entre os docentes da turma, tendo em vista o 

zelar para que todos os alunos tenham acesso equitativo às aprendizagens; 

estabelecer contacto frequente com os Encarregados de Educação de forma a acautelar a 



 

Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas

Procedimentos em situaçõ

Isolamento de um grupo/turma:

 No caso de isolamento de uma turma, os docentes dessa turma devem garantir o ensino na 

modalidade não presencial a todos os a

meet, cumprindo o horário da tur

No 1º CEB, devem usar o computador da turma ou um portátil da biblioteca;

Na Escola Poeta Bernardo de Passos, foi instalado na sala 

especificamente para este efeito;

Na Escola Secundária, pode ser usado um dos portáteis disponíveis na Biblioteca.

 

Isolamento de um docente

Educação pré escolar - No caso do grupo continuar no JI

ou com sintomas, prepara a aula, articula com as auxiliares e estabelece

com o grupo, pelo menos, duas vezes por dia (uma no período da manhã e uma no período da 

tarde), em articulação com as auxiliares do grupo;

1º Ciclo do Ensino Básico - No caso da turma continuar na escola, o/a professor (a), se não 

estiver de baixa ou com sintomas, prepara a aula, e desenvolve trabalho síncrono com a

turma, de acordo com o horário. A turma pode ser vigiada/orientada por um auxiliar com 

perfil, um professor de apoio ou um professor coadjuvante.

Os elementos que desempenhar

 preparar a sala para a aula síncrona (

projetar na tela a exposição do professor);

 zelar para que haja um clima de aula propício às aprendizagens (silêncio e organização);

 supervisionar a realização das atividades propostas;

 distribuir/recolher os materiais

materiais de apoio, trabalhos realizados…);

 recolher e /ou enviar ao docente as tarefas realizadas pelos alunos, mas não as c

 orientar o trabalho, sem 

professores. 

Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas  

Procedimentos em situações específicas 

Isolamento de um grupo/turma:  

No caso de isolamento de uma turma, os docentes dessa turma devem garantir o ensino na 

modalidade não presencial a todos os alunos, através do classroom ou moodle e do han

meet, cumprindo o horário da turma, em regime de aulas síncronas.  

No 1º CEB, devem usar o computador da turma ou um portátil da biblioteca; 

Na Escola Poeta Bernardo de Passos, foi instalado na sala de trabalho do 1º andar, um portátil, 

especificamente para este efeito; 

pode ser usado um dos portáteis disponíveis na Biblioteca.

docente 

o caso do grupo continuar no JI, a educadora, se não estiver de baixa 

ou com sintomas, prepara a aula, articula com as auxiliares e estabelece contacto síncrono 

com o grupo, pelo menos, duas vezes por dia (uma no período da manhã e uma no período da 

tarde), em articulação com as auxiliares do grupo; 

No caso da turma continuar na escola, o/a professor (a), se não 

er de baixa ou com sintomas, prepara a aula, e desenvolve trabalho síncrono com a

turma, de acordo com o horário. A turma pode ser vigiada/orientada por um auxiliar com 

io ou um professor coadjuvante. 

enharem estas funções, devem: 

r a sala para a aula síncrona (ligar o computador, entrar no hangouts meet e 

exposição do professor); 

zelar para que haja um clima de aula propício às aprendizagens (silêncio e organização);

realização das atividades propostas; 

materiais, de acordo com as indicações do professor ( fotocópias, 

materiais de apoio, trabalhos realizados…); 

recolher e /ou enviar ao docente as tarefas realizadas pelos alunos, mas não as c

orientar o trabalho, sem intervir diretamente no trabalho pedagógico 
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No caso de isolamento de uma turma, os docentes dessa turma devem garantir o ensino na 

moodle e do hangouts 

 

de trabalho do 1º andar, um portátil, 

pode ser usado um dos portáteis disponíveis na Biblioteca. 

, se não estiver de baixa 

contacto síncrono 

com o grupo, pelo menos, duas vezes por dia (uma no período da manhã e uma no período da 

No caso da turma continuar na escola, o/a professor (a), se não 

er de baixa ou com sintomas, prepara a aula, e desenvolve trabalho síncrono com a 

turma, de acordo com o horário. A turma pode ser vigiada/orientada por um auxiliar com 

ligar o computador, entrar no hangouts meet e 

zelar para que haja um clima de aula propício às aprendizagens (silêncio e organização); 

professor ( fotocópias, 

recolher e /ou enviar ao docente as tarefas realizadas pelos alunos, mas não as corrigir; 

intervir diretamente no trabalho pedagógico proposto pelos 



 

Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas

As assistentes operacionais designadas para esta tarefa, em cada escola, são:

Escola

E.B.1 de Alportel 

E.B.1 de Mesquita 

E.B.1 de Vilarinhos 

E.B.1 nº2 

E.B.1 nº1 

E.B.1 nº3 

 

2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário

os alunos têm aulas presenciais com os outros docentes e a aula do professor em isolamento é 

dada através do hangouts meet, desde que este não esteja de baixa ou com sintomas. Neste

momento a turma é vigiada por um aux

turma ou outra solução casuisticamente encontrada em articulação com a direção. 

Os elementos que desempenharem estas funções, devem:

 preparar a sala para a aula síncrona (

projetar na tela a exposição do professor);

 zelar para que haja um clima de aula propício às aprendizagens (silêncio e organização);

 supervisionar a realização das atividades propostas;

 distribuir/recolher os materiais

materiais de apoio, trabalhos realizados…);

 recolher e /ou enviar ao docente as tarefas realizadas pelos alunos, mas não as c

 orientar o trabalho, sem 

professores. 

 

Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas  

As assistentes operacionais designadas para esta tarefa, em cada escola, são: 

Escola Auxiliares vigilantes

Madalena Pereira 

Goreti Bento 

Nélia Mendonça 

Melissa Guerreiro 
Ana Rute Fialho 

Tânia Brito 
Marília Martins 

Margarida Catarino 
Magda Gonçalves 

2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário - No caso da turma continuar na escola, 

presenciais com os outros docentes e a aula do professor em isolamento é 

dada através do hangouts meet, desde que este não esteja de baixa ou com sintomas. Neste

momento a turma é vigiada por um auxiliar com perfil, um professor assessor, o diretor d

ou outra solução casuisticamente encontrada em articulação com a direção. 

que desempenharem estas funções, devem: 

r a sala para a aula síncrona (ligar o computador, entrar no 

exposição do professor); 

zelar para que haja um clima de aula propício às aprendizagens (silêncio e organização);

a realização das atividades propostas; 

materiais, de acordo com as indicações do professor ( fotocópias, 

materiais de apoio, trabalhos realizados…); 

recolher e /ou enviar ao docente as tarefas realizadas pelos alunos, mas não as c

orientar o trabalho, sem intervir diretamente no trabalho pedagógico 
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Auxiliares vigilantes 

No caso da turma continuar na escola, 

presenciais com os outros docentes e a aula do professor em isolamento é 

dada através do hangouts meet, desde que este não esteja de baixa ou com sintomas. Neste 

iliar com perfil, um professor assessor, o diretor de 

ou outra solução casuisticamente encontrada em articulação com a direção.  

ligar o computador, entrar no hangouts meet e 

zelar para que haja um clima de aula propício às aprendizagens (silêncio e organização); 

professor ( fotocópias, 

recolher e /ou enviar ao docente as tarefas realizadas pelos alunos, mas não as corrigir;; 

intervir diretamente no trabalho pedagógico proposto pelos 



 

Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas

As assistentes operacionais designadas para esta tarefa, em cada escola, são:

Escola 

E.B.2,3 Poeta Bernardo Passos

Escola Secundária José Belchior Viegas

 

Isolamento de docente

Na Educação Pré-Escolar 

 No caso do grupo também estar em isolamento: o docente (se não estiver de 

sintomas) prepara as atividades e estabelece contacto síncrono com as crianças/famílias, pelo 

menos uma vez por dia, desenvolvendo atividades diretas e orientando os pais na sua 

exploração. 

 

1º Ciclo do Ensino Básico No caso da turma também estar em isolamento: o docente (se não 

estiver de baixa ou com sintomas) prepara as atividades e pratica Ensino@distância 

alunos/encarregados de educação, cumprindo o horário da turma.

 

2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário

 No caso da turma também estar em isolamento,

com sintomas preparam as atividades e pratica

o horário da turma.   

 

Registo de atividades desenvolvidas 

Diariamente, os docentes devem registar as atividades desenvolvidas, bem como as faltas dos 

alunos, às sessões síncronas e /ou p

 

Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas  

As assistentes operacionais designadas para esta tarefa, em cada escola, são: 

Auxiliares vigilantes

E.B.2,3 Poeta Bernardo Passos Célia Sousa 
Mafalda Barras 

Escola Secundária José Belchior Viegas Veronica Pereira 
Cidália Silva 

docente e grupo/turma 

No caso do grupo também estar em isolamento: o docente (se não estiver de 

sintomas) prepara as atividades e estabelece contacto síncrono com as crianças/famílias, pelo 

por dia, desenvolvendo atividades diretas e orientando os pais na sua 

No caso da turma também estar em isolamento: o docente (se não 

estiver de baixa ou com sintomas) prepara as atividades e pratica Ensino@distância 

alunos/encarregados de educação, cumprindo o horário da turma. 

2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário 

No caso da turma também estar em isolamento, os professores, se não estiverem de baixa, ou 

as atividades e praticam Ensino@distância com os alunos, cumprindo 

Registo de atividades desenvolvidas  

Diariamente, os docentes devem registar as atividades desenvolvidas, bem como as faltas dos 

, às sessões síncronas e /ou presenciais no programa de sumários – eschooling
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Auxiliares vigilantes 

No caso do grupo também estar em isolamento: o docente (se não estiver de baixa, ou com 

sintomas) prepara as atividades e estabelece contacto síncrono com as crianças/famílias, pelo 

por dia, desenvolvendo atividades diretas e orientando os pais na sua 

No caso da turma também estar em isolamento: o docente (se não 

estiver de baixa ou com sintomas) prepara as atividades e pratica Ensino@distância com os 

es, se não estiverem de baixa, ou 

Ensino@distância com os alunos, cumprindo 

Diariamente, os docentes devem registar as atividades desenvolvidas, bem como as faltas dos 

eschooling 



 

Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas

Justificação de faltas 

Caso uma turma completa, ou parte dela, seja indicada para isolamento profilático, por 

determinação da Saúde Pública, é emitida, pela delegada de saúde, uma determinação de 

isolamento que será enviada, pela direção, aos docentes titulares/diretores de turma, para 

efeito de justificação de não presença na escola e que fundamenta o Ensino @Distância para 

essa turma.  

 

Os alunos que sejam indicados para isolamento profilático, individual

pela Autoridade de Saúde Local, têm que apresentar certidão médica que justifique essa 

ausência; 

 

A justificação de faltas dos alunos que faltem por precaução dos encarregados de educação 

por terem estado em contacto com um aluno qu

está positivo), deve ser analisada, ca

 

 

Avaliação de alunos 

Tendo em conta que o regime misto 

instrumentos de avaliação sumativa

presenciais.  

Os critérios de avaliação deverão prever, para o regime misto, a adaptação da avaliação 

sumativa a realizar (momentos e instrumentos de avaliação sumativa).

 

 

Monitorização e avaliação do 

A implementação, acompanhamento e monitorização deste plano será assegurado  pela 

equipa constituída por todos os elementos da dir

coordenadores das equipas pedagógicas, os delegados de turma e os encarregad

educação representantes de turma.

 

 

Revisto e aprovado em reunião de Conselho pedagógico de 3/11/2020

Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas  

ustificação de faltas  

Caso uma turma completa, ou parte dela, seja indicada para isolamento profilático, por 

determinação da Saúde Pública, é emitida, pela delegada de saúde, uma determinação de 

o que será enviada, pela direção, aos docentes titulares/diretores de turma, para 

efeito de justificação de não presença na escola e que fundamenta o Ensino @Distância para 

Os alunos que sejam indicados para isolamento profilático, individualmente, pela Saúde 24 ou 

pela Autoridade de Saúde Local, têm que apresentar certidão médica que justifique essa 

A justificação de faltas dos alunos que faltem por precaução dos encarregados de educação 

por terem estado em contacto com um aluno que ficou isolado (mas que, no momento não 

está positivo), deve ser analisada, caso a caso, com a direção. 

valiação de alunos  

Tendo em conta que o regime misto prevê a alternância entre aulas presenciais e síncronas, os 

instrumentos de avaliação sumativa devem ser, preferencialmente, aplicados

Os critérios de avaliação deverão prever, para o regime misto, a adaptação da avaliação 

sumativa a realizar (momentos e instrumentos de avaliação sumativa). 

Monitorização e avaliação do plano 

A implementação, acompanhamento e monitorização deste plano será assegurado  pela 

equipa constituída por todos os elementos da direção e pelo conselho pedagógico, ouvidos os 

coordenadores das equipas pedagógicas, os delegados de turma e os encarregad

educação representantes de turma. 

Revisto e aprovado em reunião de Conselho pedagógico de 3/11/2020 
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Caso uma turma completa, ou parte dela, seja indicada para isolamento profilático, por 

determinação da Saúde Pública, é emitida, pela delegada de saúde, uma determinação de 

o que será enviada, pela direção, aos docentes titulares/diretores de turma, para 

efeito de justificação de não presença na escola e que fundamenta o Ensino @Distância para 

mente, pela Saúde 24 ou 

pela Autoridade de Saúde Local, têm que apresentar certidão médica que justifique essa 

A justificação de faltas dos alunos que faltem por precaução dos encarregados de educação 

e ficou isolado (mas que, no momento não 

prevê a alternância entre aulas presenciais e síncronas, os 

aplicados nos momentos 

Os critérios de avaliação deverão prever, para o regime misto, a adaptação da avaliação 

A implementação, acompanhamento e monitorização deste plano será assegurado  pela 

eção e pelo conselho pedagógico, ouvidos os 

coordenadores das equipas pedagógicas, os delegados de turma e os encarregados de 


