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ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES 

LETIVAS E FORMATIVAS PARA 2020/2021 

 
Atendendo às Orientações para a Organização do Ano Letivo 2020/2021, que contemplam a 

situação provocada pela pandemia da doença COVID-19 e aos vários cenários possíveis da sua 

evolução ao longo do próximo ano, este documento pretende definir um quadro de intervenções que 

garanta uma progressiva estabilização educativa e social, sem negligenciar a vertente da saúde pública.  

A elaboração deste documento orientador tem por base as seguintes definições:  

a) «Regime presencial», aquele em que o processo de ensino e aprendizagem é desenvolvido 

num contexto em que alunos e docentes estão em contacto direto, encontrando-se fisicamente 

no mesmo local;  

b) «Regime misto», aquele em que o processo de ensino e aprendizagem combina atividades 

presenciais com sessões síncronas e com trabalho autónomo;  

c) «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;  

d) «Trabalho autónomo», aquele que é definido pelo docente e realizado pelo aluno sem a 

presença ou intervenção daquele;  

e) «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 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;  

f) «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.  

 

I- Definição das estratégias de gestão e liderança 

1. Equipa das decisões pedagógicas 

a) Para as questões do acompanhamento e da concretização das orientações pedagógicas, 

a Equipa das decisões pedagógicas será constituída por todos os Coordenadores 

(Departamentos, Diretores de turma, Ensino Profissional e Equipa Multidisciplinar de Apoio 

à Educação Inclusiva) que são elementos do Conselho Pedagógico, assim como os 

subcoordenadores, diretores de curso e outros coordenadores de projetos e clubes. 
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b) Para a organização e gestão do trabalho do conselho de turma/equipas educativas 

serão responsáveis os diretores de turma. 

2. Equipa de apoio tecnológico 

 Os docentes do Subdepartamento de Informática e os docentes Joaquim Jorge Oliveira e Rui 

Baptista constituem a equipa de apoio tecnológico e têm como função capacitar e esclarecer a 

comunidade educativa acerca recursos educativos e dos instrumentos de comunicação. 

 

3. Promover a interajuda entre professores 

       Neste momento de rápidas mudanças, a partilha e colaboração entre pares assume particular 

importância. Importa, pois, continuar a colaborar e a promover o espírito de equipa, conferindo, 

assim, segurança aos professores, num momento de experimentação de novos modos de ensinar. 

       Por isso, a escola vai promover, para todos os docentes, sessões de formação/esclarecimentos 

sobre os vários sistemas de comunicação à distância, para interagir com os alunos e pais e também, 

entre os próprios professores. 

	
4. Estratégias e circuito de comunicação durante os regimes misto e não presencial	

As reuniões entre os docentes e com os Pais/Encarregados de Educação serão preferencialmente 

síncronas através do Google Reuniões e/ou da multiplataforma Zoom. O presidente da reunião é o 

responsável por enviar o convite aos restantes elementos, com antecedência de 48 horas. Na 

impossibilidade de implementar sessões síncronas, recorrer-se-á ao email e à aplicação da Google 

Drive. Na modalidade de Ensino Misto prevê-se a possibilidade de atendimento individualizado 

presencial aos Pais/Enacrregados de Educação na hora destinada para o efeito, com marcação prévia. 

 

5.  Planeamento e Gestão Curricular  

O planeamento e gestão curricular devem seguir as presentes orientações:  

a) No ano letivo de 2020/2021, o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, as 

Aprendizagens Essenciais e os perfis profissionais e referenciais do Catálogo Nacional de 

Qualificações, continuam a constituir-se como os documentos curriculares para efeitos de 

planificação, realização e avaliação do ensino e aprendizagem de cada componente do 

currículo, área disciplinar, disciplina ou UFCD. Os documentos curriculares podem ser objeto 

de intervenção, mediante decisão da área governativa da Educação, tendo em conta a evolução 

da pandemia da doença COVID-19.  

b) No âmbito das atividades de carácter artístico e cultural, os docentes devem planificar a 

concretização de atividades, programas e projetos artísticos e culturais, devendo adequá-los 

aos regimes previstos. Os docentes devem ainda articular as suas ações com entidades e 

agentes culturais, promovendo parcerias e operacionalizando a realização destas atividades, 
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designadamente, visitas de estudo, oficinas de formação e outras atividades de âmbito artístico 

e cultural.  

c) No âmbito das atividades desportivas, as escolas devem proceder à sua planificação, 

adequando-as às orientações em vigor das autoridades de saúde.  

 

II- Atividades letivas e formativas 

A- Terceiro Ciclo do Ensino Básico e Cursos Científico-Humanísticos  

Regime presencial 

1. Todas as atividades letivas e formativas, incluindo os apoios no âmbito da educação inclusiva, 

devem ser desenvolvidas nos termos da legislação em vigor, podendo, caso seja necessário, ser 

implementadas regras específicas com vista ao cumprimento das orientações das autoridades de 

saúde;  

2. Sempre que se revele necessário, a escola pode promover a reorganização do horário escolar. 

 

Regime Misto  

Haverá a adoção do regime misto devido às limitações dos espaços escolares, de acordo com o 

ponto 1 das Orientações para a Organização do Ano Letivo 2020/2021. A organização das atividades 

letivas será realizada da seguinte forma: 

• desdobramento das turmas em dois turnos designados pelos respetivos conselhos de turma; 

• alternância semanal dos turnos entre ensino presencial e à distancia; 

• as sessões presenciais e à distância  decorrerão em simultâneo, com a possibilidade de 

transmissão em direto da sala de aula; 

• durante as sessões assíncronas, os alunos desenvolverão trabalho autónomo mediante 

orientações dos docentes das respetivas disciplinas ou UFCD, recorrendo a ferramentas e 

recursos digitais; 

• preferencialmente, na última aula presencial da semana, o docente dará as indicações do trabalho 

a realizar autonomamente pelo alunos na semana seguinte (ensino não presencial); 

• preferencialmente, nas sessões assíncronas desenvolver-se-ão projetos interdisciplinares no 

âmbito da Cidadania e DAC, devidamente planificados em Conselho de Turma e articulados 

com os conteúdos com as disciplinas envolvidas. As tarefas destes projetos terão de ser 

devidamente orientadas pelos docentes nas sessões síncronas. Cumprindo, deste modo, o 

estipulado no Decreto-Lei n.º 55/2018 e no Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória.  
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Regime não presencial 

• Durante o período de suspensão das atividades letivas e não letivas como norma de contingência 

para a pandemia SARS-CoV, implementar-se-á o regime não presencial de acordo com os 

seguintes princípios: 

• os horários dos alunos e dos professores manter-se-ão, sendo estabelecido um número máximo 

de aulas síncronas por disciplina semanalmente, conforme tabela: 

Carga horária semanal Número máximo de aulas síncronas por semana 

1 tempo 1 tempo 

2 tempos 2 tempos 

3 tempos 2 tempos 

4 tempos 2 tempos 

5 tempos 3 tempos 

6 tempos 4 tempos 

7 tempos 4 tempos 

 

• os conselhos de turma deverão elaborar o Guia Trabalho Semanal (GTS) fazendo a 

distribuição semanal das sessões síncronas e assíncronas, de forma a não sobrecarregar nenhum 

dia da semana dos alunos; 

• a responsabilidade da elaboração do GTS é do Diretor de Turma; 

• devem ainda constar do GTS a modalidade de comunicação, os instrumentos de comunicação 

e os recursos educativos, articulado com o registo diário do sumário; 

• o docente deverá registar nos sumários do eSchooling:   

1. o respetivo sumário;  

2. a modalidade da sessão (síncrona ou assíncrona);  

3. o(s) objetivo(s) da aula;  

4. a(s) estratégia(s); 

5. a avaliação dos alunos (modo de obter o feedback dos alunos); 

• o docente deverá enviar, semanalmente, o Registo do Ensino não Presencial ao Diretor de 

Turma;  

• o trabalho com os alunos desenvolver-se-á à distância dando continuidade ao processo de 

ensino e aprendizagem recorrendo a sessões síncronas, através do Google Reuniões e/ou da 

multiplataforma “Zoom”. As sessões assíncronas deverão realizar-se através das aplicações do 

Moodle e/ou Google Drive e Classroom, sendo obrigatório optar por um só em cada conselho 

de turma; 
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• cada docente é responsável por divulgar no início de cada sessão síncrona e assíncrona ou no 

início da semana os objetivos de aprendizagem a fim de contextualizar as tarefas propostas; 

• as faltas dos alunos serão registadas no eSchooling até 15 minutos após início das sessões 

síncronas e assíncronas. Nas sessões assíncronas, os docentes deverão enviar o link para os 

alunos, através da plataforma escolhida, a fim de estes registarem a  sua presença; 

• o registo do sumário deverá ser elaborado até ao final da sessão síncrona e assíncrona; 

• o tempo de cada tarefa nas sessões síncronas deverá ser de aproximadamente 30 minutos no 

máximo, (exemplo: 30 minutos para a exposição dos conteúdos/interação professor-aluno, 30 

minutos para a execução de atividades práticas/interação aluno-aluno e 30 minutos para 

correção das tarefas, apoio individualizado e esclarecimento de dúvidas) ;  

• o professor restringirá a execução das atividades propostas aos alunos ao(s) seu(s) tempo(s) 

letivo(s); 

• somente os professores que lecionam disciplinas sujeitas às Provas Finais Nacionais/ Exames 

Finais Nacionais poderão propor tarefas para a resolução fora do tempo letivo dos alunos, não 

excedendo 1 hora semanal para cada disciplina; 

• o docente deverá atender e flexibilizar a execução temporal das tarefas e os diferentes ritmos de 

aprendizagem, de acordo com as diferentes necessidades manifestadas pelos alunos. 

• os docentes, em articulação com Departamento/Equipa Pedagógica, deverão continuar a definir 

estratégias de concretização e de operacionalização das orientações curriculares dando 

continuidade ao trabalho colaborativo desenvolvido, cumprindo com o previsto para cada 

disciplina e ajustado ao ensino a distância; 

• os professores de apoio, tutores ou coadjuvantes devem continuar a articular com o diretor de 

turma e/ou professor da disciplina, apoiando-o, enviando aos alunos propostas de trabalho 

e/ou estratégias (de recuperação, adaptação, compensação, de caráter pedagógico e didático) 

organizadas de forma integrada, para complemento e adequação ao processo de ensino e 

aprendizagem.; 

• os professores das disciplinas com carácter eminentemente prático devem, após articulação com 

o subdepartamento/equipa pedagógica, privilegiar a adoção de metodologias investigativas, de 

projeto ou outras que sejam alternativas às aulas práticas que seriam lecionadas. 

 

B- Cursos Profissionais 

Regime presencial 

Em todas as turmas, o docente da disciplina terá de assegurar em turnos alternados de 45 

minutos o acompanhamento dum turno, enquanto, o outro turno realiza tarefas de trabalho 

autónomo. 
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10.º ano 

• As aulas presenciais terão início a 14 de setembro até 15 de junho; 

• Previsão de retorno presencial: abril de 2021 até ao final da formação (11 de junho). 
• duas turmas de 3 cursos Técnico de Desporto (TD), Turismo Ambiental e Rural (TR) e 

Informática de Gestão (IG) : 10ºTD constituída por 24 alunos divididos em dois turnos; 

10ºTR constituído por 12 alunos; e 10ºIG constituído por 12 alunos. 

11.º ano 

• Aulas presenciais terão início a 14 de setembro até 7 de maio; 

• Duas turmas 3 cursos Técnico de Desporto (TD), Turismo Ambiental e Rural (TR) e 

Informática de Gestão; 11ºTD constituída por 24 alunos divididos por 2 turnos; 11ºTR 

constituída por 10 alunos; e 11ºIG constituída por 18 alunos divididos por 2 turnos; 

• FCT: 14 de junho a 27 de julho (32diasx7h=224h). Decorrerá presencialmente nas empresas. 

 
•  

12.ºano 

• Aulas presenciais terão inicio a 17 de setembro a 20 de novembro de 2020; 

• Duas turmas 3 cursos Técnico de Desporto (TD), Turismo Ambiental e Rural (TR) e 

Informática de Gestão; 12ºTD constituída por 14 alunos divididos por 2 turnos; 12ºTR 

constituída por 14 alunos divididos por 2 turnos; e 12ºIG constituída por 21 alunos divididos 

por 2 turnos. 

• FCT: 23 de novembro  a 18 de dezembro ; 4 a 29 de janeiro ; 21 de abril a 25 de junho (600h). 

Decorrerá presencialmente nas empresas. 

• PAP: simulação 28 a 30 de julho; Defesa 5 a 7 de julho.  

 

Regime misto 

10.º, 11.º e 12.º anos 

• As disciplinas de carater teórico decorrerão de preferência por sessões síncronas e assíncronas. 

• Têm lugar em regime presencial, as disciplinas ou UFCD da componente técnica e a FCT que 

não possam ter lugar em regime misto ou não presencial, por requererem a utilização de 

espaços, instrumentos ou equipamentos específicos, garantindo o cumprimento das 

orientações da DGS. 

• As disciplinas da componente científica respeitam um regime misto, em que a carga horária 

será repartida por aulas presenciais/trabalho autónomo e sessões síncronas/assíncronas. 

• A formação prática ou a FCT, previstas nas matrizes curriculares dos respetivos cursos, 

também podem ser realizadas através de prática simulada. Neste sentido, os Diretores de 
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Curso terão, em conjunto com os professores da componente técnica, que elaborar os 

protocolos a assinar pela escola, alunos e eventuais empresas. 

	
Regime não presencial 

1. A escola manterá os horários dos alunos e dos professores através da realização de sessões 

síncronas e assíncronas; 

2. A formação prática ou a FCT, previstas nas matrizes curriculares dos respetivos cursos, podem 

ser realizadas através de prática simulada. Neste sentido os Diretores de Curso terão em 

conjunto com os professores da componente técnica que elaborar os protocolos a assinar pela 

escola, alunos e eventuais empresas. 

3. Têm lugar em regime presencial, as disciplinas ou UFCD de natureza prática e a FCT que não 

possam ter lugar em regime misto ou não presencial, por requererem a utilização de espaços, 

instrumentos ou equipamentos específicos, garantindo o cumprimento das orientações das 

autoridades de saúde. 

 

III- Orientações gerais relativas aos direitos e deveres dos alunos e ao seu acompanhamento, 

no âmbito das atividades letivas presenciais e não presenciais 

1. Princípios transversais relativos às atividades letivas presenciais e não presenciais 

a. as atividades letivas implicam o cumprimento do previsto no Estatuto do Aluno e da 

Ética Escolar, aprovado pela Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, doravante Estatuto do 

Aluno, e no Regulamento Interno da Escola; 

b. os deveres de assiduidade e de pontualidade mantêm-se, com as necessárias adaptações, 

em todas as atividades letivas dinamizadas pela escola e pelos docentes. 

2. Registo e controlo de assiduidade e de pontualidade 

2.1. Atividades letivas presenciais: 

a. mantêm-se os mecanismos e instrumentos de registo e controlo de assiduidade e de 

pontualidade habitualmente adotados pela escola; 

b. mantêm-se os procedimentos conforme estipulado no Estatuto do Aluno e no 

Regulamento Interno da Escola; 

c. mantêm-se os efeitos conforme previsto no Estatuto do Aluno. 

2.2. Atividades letivas não presenciais realizadas através de sessões síncronas: 

a. assumem caráter obrigatório para todos os alunos que dispõem de meios de suporte 

eletrónico, mantendo-se os deveres de controlo de assiduidade e de pontualidade, 

designadamente: 

i. Registo pelo respetivo docente; 

ii. Comunicação ao diretor de turma; 
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iii. Informação ao encarregado de educação; 

iv. Apuramento das razões que motivaram a ausência do aluno; 

v. Justificação da ausência perante o diretor de turma, nos termos do artigo 16.º 

do Estatuto do Aluno. 

b. Aos alunos menores, a violação dos limites de faltas previstos no artigo 18.º do Estatuto 

do Aluno dá lugar à aplicação, com as necessárias adaptações, do disposto no artigo 20.º do 

referido Estatuto; 

c. O incumprimento das medidas de recuperação e de integração, previstas no referido 

artigo 20.º, e a sua ineficácia ou impossibilidade de atuação determinam, tratando-se de 

aluno menor, a comunicação obrigatória do facto à respetiva comissão de proteção de 

crianças e jovens ou, na falta desta, ao Ministério Público junto do tribunal de família e 

menores territorialmente competente, nos termos do artigo 21.º do Estatuto do Aluno. 

3. Deveres e direitos dos alunos nas atividades letivas não presenciais 

a. A participação dos alunos nas atividades não presenciais desenvolve-se no quadro do 

plano de ensino a distância implementado pela escola e implica, com as necessárias 

adaptações, o cumprimento dos deveres e o respeito pelos direitos dos alunos previstos no 

Estatuto do Aluno, bem como no Regulamento Interno da Escola; 

b. Sem prejuízo do disposto na alínea seguinte, os alunos estão obrigados ao cumprimento 

das tarefas estipuladas pelos docentes no âmbito das sessões síncronas e assíncronas; 

c. Sempre que o aluno não possa participar nas sessões síncronas e ou assíncronas, 

designadamente por falta de meios de acesso às aprendizagens, o conselho de turma deve 

assegurar outras formas de trabalho, em articulação com o aluno e o respetivo encarregado 

de educação; 

d. O incumprimento dos deveres por parte do aluno é suscetível de aplicação de medidas 

disciplinares sancionatórias, nos termos previstos no Estatuto do Aluno. 

4. Risco de abandono escolar 

O diretor de turma sempre que detete uma situação de risco de abandono escolar deve 

reportar, de imediato, a situação à Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) e 

ao diretor da escola, a fim de serem tomadas as diligências adequadas à situação. 

 

IV- Avaliação Pedagógica em regime misto e não presencial  

Tal como no regime presencial a avaliação no regime misto e não presencial, é importante a 

diversificação dos procedimentos e técnicas de avaliação para recolha da informação necessária ao 

apoio às aprendizagens e à construção do juízo de valor para a classificação.  

1. Triangular para garantir o rigor em avaliação A triangulação de dados permite que a avaliação 

se concretize com maior rigor e contribui para uma melhor avaliação do que os alunos sabem e 
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são capazes de fazer. A análise dos dados da avaliação com recurso à triangulação1 permite aferir 

oscilações no desempenho dos alunos, beneficiando do olhar de mais do que um avaliador e, 

assim, fazer os ajustamentos necessários.  

2. Diversificar os procedimentos de recolha de dados contribui para o rigor e a equidade. Avaliar 

uma mesma aprendizagem em vários momentos através da utilização de instrumentos diferentes 

permite uma melhor aferição sobre os desempenhos dos alunos, a sua evolução, e uma melhor 

adequação à diversidade de alunos, dando oportunidade para que possam demonstrar a sua 

aprendizagem em situações que lhes são mais “adaptadas”.  

3. Diferentes atores para consolidar juízos de valor (classificação) O recurso à avaliação 

interpares (heteroavaliação), a discussão dos resultados da avaliação com os alunos (autoavaliação) 

e a triangulação de dados da avaliação com outros docentes do mesmo aluno poderão ser um 

apoio fundamental à concretização da avaliação. 

 

V- Atividades promotoras de saúde 

 A coordenadora do PES, professora Joana Esteves, e a Psicóloga da escola, Márcia Lacerda, 

serão responsáveis por apresentar aos diretores de turma sugestões de atividades promotoras do 

sentimento da turma, bem-estar emocional dos alunos, prevenção de situações de isolamento dos 

alunos e incentivo à interajuda entre alunos. Os diretores de turma implementarão as atividades 

sugeridas que melhor se adequam às características da sua turma. 

 

VI- Plano de monitorização e avaliação 

A Coordenadora da Equipa de Autoavaliação da Escola, professora Paula Araújo, o Coordenador da 

Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva, professor Pedro Carneiro, e Coordenadora 

do Projeto da Autonomia e Flexibilidade Curricular, professora Dulce Macedo, constituem a equipa 

responsável pela monitorização e avaliação do ensino em regime misto e não presencial, incidindo 

sobre a organização geral do trabalho da escola. 

Como indicadores de qualidade optar-se-á pela monitorização do grau de satisfação dos docentes e 

dos pais/EE e qualidade do feedback dado pelos alunos e apoio ao desenvolvimento de competências 

digitais de professores e de alunos. Como indicadores de quantidade optar-se-á pela, taxa de 

concretização das tarefas propostas pelos professores, disponibilização de meios tecnológicos, 

percentagem da assiduidade e da participação dos alunos nas aulas síncronas; desenvolvimento de 

mecanismos de apoio, dirigidos aos alunos sem computador e ligação à internet em casa. 

	
1	Triangulação de estratégias, técnicas e instrumentos, beneficiando com a intervenção de mais do que um avaliador, conforme 

disposto nos diferentes normativos em vigor. 
 


