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 Introdução 

 

“A verdadeira viagem da descoberta não consiste em buscar novas paisagens, mas em adquirir um novo olhar” 

Marcel Proust 

 

Em tempos de pandemia urge substituir a política e a retórica pela transparência, pela verdade 

dos factos e pela autenticidade. Estamos todos a adaptar-nos, professores, alunos, família e 

encarregados de educação, pessoal não docente e direção.  

Combater as desigualdades sociais, recuperar aprendizagens que não se desenvolveram e 

proporcionar novas aprendizagens de qualidade, são prioridades nas escolas do nosso 

agrupamento. 

Quem deseja e está de facto comprometido em erigir uma escola melhor, uma escola atenta 

às reais necessidades de cada um dos alunos e alunas que habitam as nossas escolas não pode 

escudar-se nas responsabilidades alheias. A educação é uma responsabilidade partilhada e 

exige tolerância, flexibilidade, trabalho, rigor, foco e empenho. 

A escola é um espaço de liberdade, de afectos e de exposição de pontos de vista divergentes 

marcados pelo respeito, pela assertividade e pelo uso de uma linguagem de civilidade. 

Os protagonistas devem ser os alunos que, no processo de construção da sua autonomia 

devem realizar um conjunto de aprendizagens que por se considerarem socialmente 

necessárias neste nosso tempo e neste nosso contexto, cabe à escola garantir e organizar. 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020 de 20 de julho que estabelece medidas 

excepcionais e temporárias para a organização do ano letivo de 2020/2021, no âmbito da 

pandemia, considera três regimes de ensino e aprendizagem, o presencial, que constitui o 

regime regra, o misto e o não presencial. Determina ainda esta Resolução do Conselho de 

Ministros que a transição entre estes três regimes é solicitada à Direção-Geral dos 

Estabelecimentos Escolares, que decide após ser ouvida a autoridade de saúde competente. 

Tendo em atenção a execução destes três regimes o Conselho Pedagógico aprovou os dez 

princípios que devem orientar a prática educativa do agrupamento e presidir em termos 

gerais, à operacionalização do regime presencial, regime misto e regime não presencial. 
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1.Dez princípios orientadores da prática educativa do agrupamento 

 

A missão da Escola é proporcionar aprendizagens de qualidade a todos os alunos, 

acrescentando-lhe valor e dando uma resposta às suas necessidades e caraterísticas 

individuais. 

Toda a escola deve estar organizada no sentido de levar os alunos a desenvolver os 

conhecimentos, capacidades e atitudes que os tornam pessoas autónomas e responsáveis e 

cidadãos ativos. 

Cada docente na sua ação educativa deve ter em consideração que cada aluno é um ser único 

e irrepetível dotado de especificidades e singularidades cognitivas, culturais e experienciais. 

Na sua prática diária nos diferentes contextos educativos, os docentes dispõem de autonomia 

pedagógica, didática e científica, gerindo de forma flexível o currículo e permitindo uma 

diferenciação das aprendizagens dos alunos de acordo com as suas necessidades e 

caraterísticas. 

As decisões curriculares, pedagógicas e didáticas devem ser tomadas privilegiando o trabalho 

colaborativo e reconhecendo a natureza transdisciplinar das aprendizagens. 

Os apoios educativos devem ser implementados como uma estratégia de antecipação 

preventiva e não como uma estratégia remediativa de compensação. 

Os docentes devem na sua prática libertar-se do modelo curricular prescritivo, do modelo 

disciplinar uniformizador de aprendizagem compartimentada e assente na transferência do 

conhecimento. A ação docente deve centrar-se sobre cada aluno em função das suas 

necessidades. 

Planear não é ter documentos de planeamento. Os planos feitos no papel não servem para o 

desenvolvimento de nada ou ninguém.  O que é necessário é que os professores organizem, 

operacionalizem, avaliem e reorientem a sua ação especializada para a promoção das 

aprendizagens dos alunos. A burocracia administrativa deve ser reduzida ao mínimo necessário 

para cumprir os requisitos legais suscitados pela tutela. 

A avaliação das aprendizagens deve fazer uso da diversidade de instrumentos e revestir um 

caráter essencialmente formativo fornecendo um feedback de qualidade aos alunos de molde 

a ajudá-los a aprender melhor. 
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Todos os alunos importam e são importantes. É neste sentido que deve ser orientada a prática 

educativa do agrupamento sem esquecer que, a única forma de combater as desigualdades de 

forma sólida é proporcionar aos alunos das classes desfavorecidas aprendizagens significativas. 

Só uma pessoa educada é completamente livre, dado que só assim pode fazer verdadeiras 

escolhas na vida. 

 

2.Regime presencial 

Por regime presencial considera-se aquele em que o processo de ensino e aprendizagem é 

desenvolvido num contexto em que os alunos e docentes estão em contacto direto, 

encontrando-se fisicamente no mesmo local. 

Assim, no âmbito do exercício da sua autonomia e conciliando as orientações do Ministério da 

Educação e as necessidades do contexto das escolas do agrupamento, o regime presencial será 

desenvolvido em torno dos seguintes aspetos: 

a) Desenvolvimento da autonomia dos alunos; 

b) Valorização do conselho de turma, enquanto espaço de trabalho colaborativo e 

interdisciplinar; 

c) Ênfase na avaliação formativa e no feedback permanente aos alunos; 

d) Redução dos tempos de exposição de matérias, de modo a incrementar o trabalho 

autónomo, de pesquisa e de trabalho entre pares; 

e) Aposta na valorização do papel dos diretores de turma como mediador da relação 

escola-família; 

f) Construção de instrumentos de recolha de dados e de avaliação que permitam o 

envolvimento ativo dos alunos; 

g) Sinalização dos alunos vulneráveis em maior situação de risco, pós pandemia com vista 

ao seu apoio; 

h) Criação de um programa de mentoria para os alunos; 

i) Promoção da utilização de ferramentas digitais para manter um contacto mais estreito 

e permanente com as famílias; 

j) Cuidar do sentimento de pertença ao grupo/turma e escola, promovendo estratégias 

de socialização e de bem-estar que acentuem a empatia, a solidariedade e a 

colaboração; 
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k) Aposta nas primeiras cinco semanas de aulas na recuperação e consolidação das 

aprendizagens; 

l) Manutenção da equipa tecnológica de apoio aos professores; 

m) Reforço da aposta nas coadjuvações na prática docente letiva; 

n) Aposta nas tutorias (máximo de 5 alunos por tutor). Todos os alunos que ficaram 

retidos devem ter tutoria no início do ano letivo. 

o) Colocação do enfoque nas aprendizagens essenciais e no perfil do aluno à saída da 

escolaridade obrigatória como referenciais para a gestão curricular; 

p) Afetação de um espaço/sala fixo por turma sempre que possível; 

q) Diminuição de todos os intervalos para 10 minutos na Escola Básica Professor Egas 

Moniz e na Escola Secundária Stuart Carvalhais; 

r) Limitação da lotação do bar/bufete, da biblioteca e do refeitório; 

s) Colocação dos refeitórios a funcionar por turnos possibilitando a devida desinfeção e 

higienização; 

t) Alargamento do intervalo temporal entre a saída do turno da manhã e a entrada do 

turno da tarde dos alunos, evitando os aglomerados nas proximidades da escola; 

u) Utilização do mail institucional e mail da turma para agilizar a comunicação com os 

encarregados de educação; 

v) Utilização das plataformas eletrónicas para a realização de reuniões de conselho de 

turma com os encarregados de educação; 

w) Operacionalização da Educação para a cidadania no âmbito da respetiva disciplina no 

ensino básico e de forma transversal no ensino secundário; 

x) Definição de circuitos de circulação interna a seguir pelos alunos e pessoal docente; 

y) Operacionalização dos planos específicos para a atividade da Educação Física, do 

Desporto Escolar, para o funcionamento das Bibliotecas, para a intervenção dos 

Serviços de Psicologia e Orientação e para os apoios no âmbito do CRI – Centro de 

Recursos para a Inclusão; 

z) Aplicação dos Planos de Contingência dos parceiros que utilizam as instalações 

desportivas. 
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3.Regime misto 

O regime misto é aquele em que o processo de ensino e aprendizagem se desenvolve através 

da combinação de atividades presenciais com sessões síncronas e trabalho autónomo. 

Desta forma, deve haver lugar ao regime misto quando se verifique, devido à pandemia da 

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. 

Por sessões síncronas entende-se aquelas que são desenvolvidas em tempo real e que 

permitem 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. 

Já o trabalho autónomo é aquele que é definido pelo docente e realizado pelo aluno sem a 

presença ou intervenção daquele. Este trabalho será desenvolvido mediante a orientação dos 

docentes das respetivas disciplinas apoiando os alunos de forma a desenvolver a sua 

autonomia e autorregulação das aprendizagens. 

O regime misto será aplicado em primeiro lugar ao 3.º ciclo do ensino básico e ao ensino 

secundário, alargando-se aos restantes ciclos de ensino, em função do agravamento da 

pandemia da doença COVID-19. 

Sabendo que os alunos vulneráveis são geralmente os que: 

a) Se encontram em situação de risco de abandono e/ou insucesso escolar; 

b) Pertencem a famílias com um baixo nível de literacia; 

c) Não tem acesso à Internet; 

d) Têm uma fraca participação nas atividades propostas; 

e) Possuem medidas de suporte à aprendizagem; 

f) São alunos estrangeiros chegados, recentemente, a Portugal; 

E inda que os alunos em maior risco após a pandemia são aqueles com: 

g) Fraco desenvolvimento socio emocional; 

h) Falta de autonomia; 

i) Pouca orientação/acompanhamento por parte das famílias; 

j) Falta de recursos tecnológicos ou poucas competências digitais. 
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Então as atividades a realizar serão efetuadas na escola para os alunos: 

a) Beneficiários da Ação Social Escolar sinalizados pela escola; 

b) Sinalizados pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco – CPCJ; 

c) Com medidas adicionas e seletivas no seu relatório técnico-pedagógico; 

d) Com Português Língua não Materna 

Em todas as disciplinas serão realizadas sessões síncronas. 

Para as sessões síncronas será utilizada uma plataforma única, o Google Meet. 

Todas as sessões síncronas terão a duração de 45 minutos. 

Cinquenta por cento da carga da matriz curricular será desenvolvida no regime presencial, 

vinte e cinco por cento em sessões síncronas e os restantes vinte e cinco por cento em 

trabalho autónomo. Esta distribuição percentual será adaptada consoante a carga curricular de 

cada disciplina no regime presencial. 

Será feita uma aglutinação de disciplinas que se inserem em projectos interdisciplinares. 

O trabalho autónomo será desenvolvido mediante orientações dos docentes das respetivas 

disciplinas, sendo que deve ser mantido um equilíbrio entre as várias tarefas propostas aos 

alunos. 

Quer as sessões síncronas quer as sessões de trabalho autónomo devem ser alvo de registo 

administrativo por parte do professor constituindo-se esse registo, que deve ser acompanhado 

da recolha de evidências, como uma fonte de regulação do trabalho e uma fonte de dados 

para a avaliação. 

O diretor de turma deve constituir-se como mediador entre os professore/alunos e famílias, 

tendo em vista a coordenação do trabalho a realizar pelos alunos. 

Todos os diretores de turma devem utilizar o mail institucional da turma que tem a seguinte 

matriz: nomedaescola_anoturma_2021@escolasmassama.pt para comunicação com os alunos 

e os encarregados de educação. 

Todos os professores têm que utilizar o mail institucional que tem a seguinte matriz: 

primeironome.apelido@escolasmassama.pt para comunicar com os alunos. 

 

 

mailto:nomedaescola_anoturma_2021@escolasmassama.pt
mailto:primeironome.apelido@escolasmassama.pt
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4.Regime não presencial 

O regime não presencial acontece em situações de suspensão das atividades letivas e 

formativas presenciais nas escolas e desenvolve-se através de sessões síncronas e sessões 

assíncronas.  

Por sessões assíncronas entende-se as que são desenvolvidas em tempo não real, em que os 

alunos trabalham autonomamente, acedendo a recursos educativos 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. 

No regime não presencial pretende-se assegurar que todos os alunos continuem a aprender a 

partir das suas casas, quer através das sessões síncronas quer através das sessões assíncronas. 

O regime não presencial será aplicado preferencialmente ao 3.º ciclo do ensino básico e ao 

ensino secundário. 

Neste regime e visando a efetivação de uma educação que combata as desigualdades e 

promova a equidade, as atividades serão desenvolvidas na escola para os alunos: 

a) Beneficiários da Ação Social Escolar sinalizados pela escola; 

b) Sinalizados pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco; 

c) Com medidas adicionas e seletivas no seu relatório técnico-pedagógico; 

d) Com Português Língua não Materna. 

No agrupamento será utilizada como plataforma única de aprendizagem online para as sessões 

assíncronas o Google Classroom. 

As sessões síncronas a realizar em todas as disciplinas serão realizadas no agrupamento 

através da plataforma única – Google Hangout Meet. 

Todas as sessões síncronas terão a duração de 45 minutos. 

De acordo com o n.º 16 b) da Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020 de 20 de 

julho, será o membro do governo responsável pela área da educação que irá definir a 

percentagem de sessões síncronas que devam verificar-se. 
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Neste regime não presencial os professores continuarão a fazer um registo das sessões 

síncronas e assíncronas realizadas e de outros trabalhos desenvolvidas recolhendo evidências 

para efeitos de regulação das aprendizagens e de avaliação. 

Os alunos (mediante autorização prévia dos encarregados de educação) devem manter a sua 

câmara ligada nas sessões síncronas, sob pena de ser registada falta de presença. 

Os encarregados de educação devem obrigatoriamente acusar a receção das comunicações 

efetuadas pelo diretor de turma. 

Os trabalhos dos alunos só serão vistos se enviados até ao prazo estipulado pelo docente para 

o mail institucional do professor ou o mail institucional da turma. 

O professor tem até 10 dias úteis para corrigir os trabalhos e fornecer o feedback aos alunos. 

Os professores devem utilizar uma linguagem clara e acessível aos alunos nos planos de 

trabalho enviados e solicitados. 

As tarefas solicitadas devem estar de acordo com as necessidades e especificidades de cada 

aluno. 

Os professores devem dar um feedback de qualidade aos alunos sobre o trabalho realizado e a 

sua evolução. 

O diretor de turma deve reforçar a comunicação com os encarregados de educação e os 

alunos, de modo a prevenir situações de não participação nas atividades e sessões síncronas. 

Os horários das sessões síncronas, devem ser comunicadas pelos diretores de turma a todos os 

encarregados de educação. 

Para apoio na questão da utilização das plataformas tecnológicas previstas ser utilizadas no 

agrupamento, será feita formação e será disponibilizado o apoio da equipa tecnológica 

constituída pelos seguintes docentes: Professora Paula Loureiro; Professora Alexandra 

Figueiredo; Professora Luísa Bordona Silva e Professor Jorge Nunes. 

Na Escola Básica Professor Egas Moniz e na Escola Secundária Stuart Carvalhais, as salas TIC 

serão disponibilizadas aos alunos que, não disponham de recursos tecnológicos em casa, para 

em n.º não superior a três em simultaneidade, poderem realizar trabalhos. 

Quanto aos direitos e deveres dos alunos aplica-se neste regime à semelhança dos anteriores 

o estatuído nos Estatuto do Aluno e Ética Escolar e no Regulamento Interno. 
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5.Nota final 

Na eventualidade de face à situação pandémica haver necessidade de se transitar para o 

regime misto e o regime não presencial de acordo com as recomendações da autoridade de 

saúde e mediante autorização da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, o regime 

misto e o regime não presencial serão levados a efeito mediante um documento 

operacionalizador das medidas gerais aqui previstas. 


