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I. INTRODUÇÃO 
 

O presente plano decorre das “Orientações Ano letivo 2020/2021” da responsabilidade conjunta da 

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), da Direção-Geral da Educação (DGE) e da 

Direção-Geral da Saúde (DGS), bem como das "Orientações para a organização do ano letivo 2020/2021", 

emanadas pela DGEstE, que preveem a elaboração de "um plano que preveja o protocolo e os 

mecanismos de ação necessários à implementação de cada um dos regimes (presencial, misto ou não 

presencial) e eventual necessidade de transição entre os mesmos, durante o ano letivo" (III, ponto 6). 

Este plano enquadra-se, igualmente, no âmbito do despacho normativo 6906- B/2020 de 3 de julho de 

2020, que determina a aprovação dos calendários para o ano letivo de 2020/2021, assim como do 

despacho normativo 10-B/2018 e restante legislação em vigor.  

O plano que agora se apresenta é flexível e adaptável à evolução da pandemia COVID19 e, sendo 

estabelecido no pressuposto de um regime presencial, tem, não obstante, a virtualidade de, com 

facilidade e em qualquer momento, se poder converter num regime misto ou não presencial, cumprindo 

em qualquer um dos casos o “Plano de contingência COVID-19” do Agrupamento. 
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II. NORMAS GERAIS 
 

O plano agora elaborado prevê as seguintes normas:  

1. A carga horária definida para cada nível de escolaridade e para cada disciplina será integralmente 

cumprida no decurso do ano letivo.  

2. No início do ano letivo, as primeiras 5 semanas de aulas contemplam, de acordo com as planificações 

elaboradas pelo departamento do 1.º ciclo e em consonância com as reais necessidades dos alunos, o 

desenvolvimento de atividades de reforço e / ou recuperação das aprendizagens. 

3. O plano assenta no princípio da flexibilidade e adaptabilidade à evolução da pandemia COVID-19.  

4. No pressuposto do primado do regime presencial, se necessário, converte-se num regime misto ou não 

presencial.  

5. A transição entre o regime presencial e o regime misto é solicitada à DGEstE que toma a decisão, após 

ouvidas as autoridades competentes. 

6. O regime presencial pressupõe os procedimentos que decorrem da legislação vigente.  

7. Em qualquer regime, presencial, misto ou à distância, os alunos estão obrigados ao cumprimento do 

Regulamento Interno da Escola e da lei n.º 51/2012 de 5 de setembro de 2012, nomeadamente ao 

cumprimento do dever de assiduidade.  

8. No regime misto e no regime não presencial, sempre que os alunos participem na aula à distância, a 

confirmação da sua presença deve ser realizada através da apresentação dos trabalhos propostos e/ ou da 

sua participação oral. Não obstante, o aluno/ professor tem o direito a salvaguardar a sua privacidade, 

podendo limitar a câmara de vídeo exclusivamente à sua pessoa ou, se o Encarregado de Educação ou o 

respetivo Professor Titular de Turma entenderem, à sua voz.  

9. Em qualquer um dos regimes, os alunos beneficiários da Ação Social Escolar (ASE), em risco ou perigo, 

sinalizados pelas comissões de proteção de crianças e jovens e alunos para os quais a escola considere 

ineficaz a aplicação dos regimes misto e não presencial, assumirão caráter preferencial nos diferentes apoios 

a prestar.  

10. No regime misto e não presencial, as medidas seletivas e adicionais devem ser asseguradas em regime 

presencial. Também no Agrupamento Infante D. Henrique deve ser assegurado apoio psicológico em regime 

presencial, nas situações em que o apoio à distância seja desadequado.  

11. No regime misto e não presencial, para os alunos beneficiários da Ação Social Escolar, em risco ou 

perigo, sinalizados pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, para os quais o Agrupamento 

considere ineficaz a aplicação dos regimes misto e não presencial, as atividades devem ser efetuadas 

presencialmente nas instalações do Agrupamento. 
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III. REGIME MISTO 
 

O regime misto pressupõe os seguintes procedimentos:   

1. Divisão de todas as turmas em dois turnos.  

2. Cumprimento integral do horário definido para o regime presencial.  

3. Alternância semanal do regime presencial com o ensino não presencial, por cada um dos turnos das 

turmas (ficando um turno em regime presencial e outro em ensino não presencial, e trocando a cada 

semana).  

4. O turno que fica em regime de ensino não presencial, de forma autónoma, recebe as tarefas e 

orientações, disponibilizadas pelo professor da disciplina, através do Google Classroom no domínio 

infante.pt. 

5. As Atividades de Enriquecimento Curricular ocorrerão de acordo com o horário da turma.  

IV. REGIME NÃO PRESENCIAL 
 

O regime não presencial pressupõe os seguintes procedimentos:  

1. Permanência de todos os alunos em regime de ensino à distância: 

2. Cumprimento do horário a estipular para este regime, assente em aulas síncronas e tarefas assíncronas. 

A faixa etária dos nossos alunos não permite nem pressupõe uma carga horária síncrona total. (Anexos) 

3. A plataforma a utilizar para as sessões síncronas/ assíncronas é a do Google Meet e Classroom, domínio 

infante.pt, mantendo a interação entre professor e alunos à distância.  

4. Os apoios de Educação Especial devem manter-se nos horários previstos, devendo também ser 

agendadas sessões síncronas para os mesmos.  

5. Os Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) disponibilizarão atendimentos à distância, previamente 

agendados e articulados entre as Técnicas do SPO, aluno e encarregado de educação.  

6. O material informático, bem como a conectividade, necessários à implementação deste plano, serão 

assegurados, em primeiro lugar, pelo Ministério da Educação, pela Autarquia e, se necessário/possível, 

pela Escola.  
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7. Todo o material informático e respectiva conectividade é propriedade da Escola e será emprestado pela 

Escola aos alunos e professores que dele necessitem, mediante a assinatura de termo de 

responsabilidade. 

V. ANEXOS 

1.º Ciclo-Quadro 1 

1.º e 2.º anos 
 

 Tempos Aulas síncronas Autónomo 
Professor Titular de Turma 

(os apoios e os projetos continuam e acrescem aos tempos previstos) 
25 10 15 

EMRC 1 1 0 

 

1.º Ciclo-Quadro 2 

3.º e 4.º anos 
 

 Tempos Aulas síncronas Autónomo 
Professor Titular de Turma 

(os apoios e os projetos continuam e acrescem aos tempos previstos) 
23/ 25 13/15 10/ 10 

Professora de Inglês 2 1 1 

EMRC 1 1 0 

 

 

 

Documento aprovado pelo Conselho Pedagógico em 15 de Setembro de 2021. 

A Presidente do Conselho Pedagógico 

Isabel Sá Costa 

 


