
 

 

 

 

  

Plano Geral de Organização do 

Ano Letivo 2020/2021 
 

 Protocolo de utilização das instalações desportivas; 

 Protocolo de utilização dos laboratórios; 

 Protocolo de utilização das salas específicas; 

 Protocolo de utilização do refeitório; 

 Código de conduta que inclui os percursos de circulação na EBSVT; 

 Plano de Atuação para a recuperação das aprendizagens; 

 Plano de contingência do AE de Vale do Tamel e respetivos anexos. 
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A organização do ano letivo 2020/2021 no Agrupamento de Escolas de Vale do Tamel, rege-se pelos 

normativos legais, incorporando as mais recentes orientações do Ministério da Educação (ME) e da Direção 

Geral da Saúde (DGS).  

Nesta conformidade, as medidas de prevenção e gestão diária dos aspetos relacionados com a pandemia da 

Covid-19 têm prioridade absoluta, implicando adequações às características dos espaços físicos dos quinze 

estabelecimentos de ensino e aos respetivos recursos humanos e materiais. Esta resolução determina que os 

horários letivos e não letivos possam, por um lado, ter versatilidade para se adaptar a eventuais alterações 

decorrentes da evolução da pandemia e, por outro, proporcionar um ambiente escolar capaz de induzir 

segurança.  

Relativamente aos regimes propostos, entre presencial, misto e não presencial, os 1º e 2º ciclos decorrem em 

regime presencial, enquanto o 3º ciclo e ensino secundário poderão decorrer em regime misto ou não 

presencial, por deliberação da Autoridade de Saúde Local, Ministério da Educação e o Agrupamento de 

Escolas de Vale do Tamel. Nesta estratégia estará sempre acautelado um conjunto de situações que 

recomenda, na medida do possível, e decorrente da necessária ponderação de cada caso, o regime presencial 

dos alunos, de que são exemplo os benificiários da Ação Social Escolar, as situações de risco ou perigo 

sinalizados pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, os alunos para os quais foram mobilizadas 

medidas seletivas e adicionais no âmbito da Educação Inclusiva, ou situações em que é manifesta a ineficácia 

da aplicação do regime misto (esta sinalização será feita pelos diretores de turma, em função da experiência 

de aplicação do plano Escola Em Casa do AE de Vale do Tamel (Ensino à distância) durante o 3º período de 

2019/2020.  

No caso da Educação Pré-escolar e 1º Ciclo, mantém-se o perfil horário habitual, manhã e tarde, sendo 

introduzido, nas escolas com ambos os níveis e sempre que possível e necessário, um desfasamento no 

horário de início dos intervalos, que poderá também, escola-a-escola, estender-se ao período de almoço, para 

permitir uma melhor gestão do serviço de cantina e dos intervalos ao longo do dia.  

Em cada estabelecimento de ensino da Educação Pré-escolar e 1º Ciclo, existirão protocolos de acesso às 

instalações e utilização de equipamentos, os quais serão divulgados junto da comunidade, em complemento 

com o Plano de Contingência do AE de Vale do Tamel existente. 

 

Organização e funcionamento das atividades letivas 
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Atendendo à situação provocada pela pandemia da doença COVID-19 e aos vários cenários possíveis da sua 

evolução ao longo do próximo ano, há necessidade de flexibilizar a transição entre os regimes presencial, 

misto e não presencial. 

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, devendo, por isso, os professores efetuarem os registos de assiduidade no 

programa GIAEonline. 

 

Regime presencial 

Regime 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. 

 A prioridade na frequência de aulas presenciais é para os alunos até ao final do 2º ciclo e àqueles a 

quem não seja possível assegurar o acompanhamento pelos professores quando se encontrem em 

regime não presencial. 

 Para possibilitar o desenvolvimento do regime presencial, acautelando as medidas que mitiguem a 

possibilidade de contágio, procurando garantir a segurança de toda a comunidade educativa, será 

necessário proceder a uma reformulação nos horários escolares das várias turmas/anos, prolongando 

o horário de funcionamento da escola sede. 

 Haverá, também, previsivelmente, ajustes a fazer na distribuição das aulas de Educação Física, na 

Escola-sede, decorrentes da capacidade dos balneários e do Ginásio. 

 No que toca à componente prática/laboratorial das Ciências Naturais, Biologia e Geologia e da Físico-

Química A também é previsível efetuar-se ajustes/desdobramentos para possibilitar o seu 

desenvolvimento. 

 Inclusão dos apoios e momentos de recuperação das aprendizagens na “mancha” horária dos alunos, 

privilegiando as coadjuvações em sala de aula. 

 Sempre que possível e/ou necessário as aulas presenciais serão transmitidas pelo Microsoft Teams 

para os alunos que estejam impedidos de participar presencialmente. 

 Na eventualidade de ser decretado o impedimento de participação no regime presencial de um grupo 

de alunos ou de uma turma as aulas mantêm-se à distância. 

Medidas organizativas gerais: 

 O Plano de contingência do AEVT é de aplicação obrigatória em todos os estabelecimentos de ensino; 
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o Cada unidade orgânica do AEVT divulga aos Encarregados de Educação plano de contingência 

do AEVT e afixa no local habitual o anexo correspondente ao respetivo estabelecimento de 

ensino. 

 O acesso ao refeitório decorre de acordo com o protocolo de utilização do refeitório de cada 

estabelecimento de ensino. 

 A utilização dos laboratórios na escola sede decorre de acordo com o protocolo de utilização dos 

laboratórios. 

 A utilização das instalações desportivas na escola sede decorre de acordo com o protocolo de 

utilização das instalações desportivas e balneários. 

 O acesso às instalações e circulação dentro do espaço escolar obedece a um código de conduta a 

disponibilizar e a divulgar a toda a comunidade educativa. 

 Os três primeiros dias de atividades (17, 18 e 21 de setembro) serão dedicados, exclusivamente, ao 

trabalho como os alunos com o objetivo de divulgar e proporcionar a apropriação das regras de 

funcionamento do estabelecimento e do ano letivo; 

Regime misto1 

Regime em que o processo de ensino e aprendizagem combina atividades presenciais com sessões síncronas 

e com trabalho autónomo. 

 Há lugar à adoção do regime misto quando houver um agravamento da situação epidemiológica da 

doença COVID-19. 

 Se tal vier a acontecer propõe-se: 

o Alternar as atividades presenciais com sessões síncronas e trabalho autónomo para os alunos 

do 3º Ciclo e Ensino Secundário, efetuando-se do seguinte modo: (Em todos os cenários é 

considerado que as crianças da educação pré-escolar, os alunos do 1º Ciclo e os alunos do 2º 

Ciclo mantém-se em ensino presencial e a cumprir o horário inicial) 

Cenário Ensino Presencial 
Ensino à distância 

(sessões síncronas + trabalho autónomo) 

1 
As turmas do 3º ciclo e do ensino secundário cumprem 

27 tempos letivos semanais de forma presencial e os 

restantes tempos lecionados de forma síncrona através 

da plataforma Teams. 

Os restantes tempos letivos semanais 

lecionados de forma síncrona através da 

plataforma Teams. 

                                                             
1 Por orientação da DGS e do ME 
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2 
Turmas o terceiro ciclo (7º, 8º e 9º anos) e do ensino 

secundário (10º, 11º e 12º anos) 

50% dos alunos de cada turma 

(Alternam semanalmente) 

Turmas o terceiro ciclo (7º, 8º e 9º anos) e 

do ensino secundário (10º, 11º e 12º anos) 

50% dos alunos de cada turma 

(Alternam semanalmente) 

(1) permite reduzir o número de alunos na escola e no refeitório. 

(2) permite reduzir o número de alunos em cada sala, na escola, no refeitório e nos autocarros. 

 

O horário dos alunos nas sessões síncronas será o mesmo, podendo, se necessário e oportuno, proceder-se a 

ajustes. 

 As atividades a realizar no âmbito do regime misto são efetuadas na Escola-sede para os alunos: 

o Beneficiários da Ação Social Escolar identificados pela escola; 

o Em risco ou perigo sinalizados pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens; 

o Para os quais a escola considere ineficaz a aplicação do regime misto. 

 Salvaguardando-se as orientações das autoridades de saúde, o apoio aos alunos para quem foram 

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

EMAEI, em articulação com o DT ou PTT, deve ser assegurado em regime presencial. 

 

Regime Não Presencial2 

Regime em que o processo de ensino e aprendizagem ocorre em ambiente virtual, com separação física entre 

os intervenientes, designadamente docentes e alunos, através de sessões síncronas e assíncronas. 

 Esta situação ocorrerá quando a evolução da situação epidemiológica associada à COVID-19 se 

agravar, levando à suspensão das atividades letivas. 

 Em tal situação, cumprir-se-á o plano de ensino à distância – Escola Em Casa – Não deixar ninguém 

para trás, com ajustes necessários e oportunos. (Pelos menos 75% da carga letiva de cada disciplina 

lecionada de forma síncrona) 

 

(AS INDICAÇÕES QUE A SEGUIR SE ENUMERAM TÊM POR REGRA/NORMA O REGIME PRESENCIAL) 

 

Educação Pré-escolar3 

 A componente letiva da Educação Pré-escolar (EPE) funciona: 

                                                             
2 Aplicável apenas por indicação da DGS e ME  
3 Consultar e cumprir o previsto no plano de contingência do AEVT e anexo referente ao respetivo estabelecimento. 
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o Em horário de regime normal, 5 horas por dia, das 09h00 às 15h30; 

o As horas de almoço e de intervalo serão desfasadas, sempre que possível e necessário, para 

os diferentes grupos em cada um dos estabelecimentos; 

o As crianças e o pessoal docente e não docente devem ser organizados em salas ou outros 

espaços, de forma a evitar o contacto entre pessoas de grupos diferentes; 

o Deve ser maximizado o distanciamento físico entre as crianças quando estão em mesas, sem 

comprometer o normal funcionamento das atividades pedagógicas; 

o Deve ser privilegiada a utilização das salas ou espaços mais amplos e arejados; 

o Devem ser definidos circuitos de circulação interna, permitindo uma melhor orientação 

espacial de crianças e adultos e, ao mesmo tempo, uma higienização mais eficaz do espaço e 

dos equipamentos; (Anexo respetivo do Plano de contingência do AE de Vale do Tamel) 

o Salvo situações excecionais e devidamente fundamentadas, não é permitida a entrada dos 

encarregados de educação no recinto do jardim de infância.  

Jardins de infância do AEVT Componente de Apoio à Família 

Pré-escolar Manhã Tarde Manhã Tarde Manhã Tarde 

Grupos 
Início Termo Início Termo Início Termo Início Termo 

9h00 12h30 14h00 15h30 07h30 09h00 15h30 17h30 

 

 

1º Ciclo4 

 A componente curricular dos alunos do 1º CEB: 

o É de 5 horas diárias, ao longo dos 5 dias da semana, para os alunos do 1º, 2º e 3º anos, 

integrando neste horário a disciplina de Inglês para o 3º ano. Aos alunos do 4º ano acrescem 

duas horas semanais para a lecionação da disciplina de Inglês.  

o Contempla, ainda, mais uma hora diária (60’) de Atividades de Enriquecimento Curricular 

(AEC) para os alunos do 1º, 2º e 3º anos inscritos nestas atividades, aquando da matrícula ou 

na sua renovação, a funcionar após o período curricular da tarde.  

o As horas de almoço e de intervalo serão desfasadas, sempre que possível e necessário, para 

os diferentes grupos em cada um dos estabelecimentos. 

o Sempre que o estabelecimento disponha de espaços que não estão a ser usados poderá 

utilizá-los para expansão do estabelecimento, desde que adequados para o efeito; 

o Os alunos e o pessoal docente e não docente devem ser organizados em salas ou outros 

espaços, de forma a evitar o contacto entre pessoas de grupos diferentes; 

                                                             
4 Consultar e cumprir o previsto no plano de contingência do AEVT e anexo referente ao respetivo estabelecimento 
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o Deve ser maximizado o distanciamento físico entre os alunos quando estão em mesas, sem 

comprometer o normal funcionamento das atividades pedagógicas; 

o Deve ser privilegiada a utilização das salas ou espaços mais amplos e arejados; 

o Devem ser definidos circuitos de circulação interna, permitindo uma melhor orientação 

espacial dos alunos e adultos e, ao mesmo tempo, uma higienização mais eficaz do espaço e 

dos equipamentos; (Respetivo anexo do Plano de contingência local do AE de Vale do Tamel) 

o Salvo situações excecionais e devidamente fundamentadas, não é permitida a entrada dos 

encarregados de educação no recinto escolar´.  

o Os alunos do 4º ano inscritos usufruirão de 3 horas semanais de AEC.  

o A Autarquia de Barcelos é entidade promotora das Atividades de Enriquecimento Curricular. 

Estabelecimentos do 1º Ciclo Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) 

Turmas Turno da manhã Turno da tarde 
Início Termo 

1º Ciclo 
Início Termo Início Termo 

09h00 12h30 14h00 15h30 16h15 17h15 

 

 
2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário5 

Na organização e funcionamento da Escola Básica e Secundária de Vale do Tamel: 

 As atividades letivas das turmas estarão concentradas num dos turnos do dia; 

 Sempre que possível, cada turma terá a sua sala; 

 Os apoios e formas de recuperação das aprendizagens devem ocorrer através de coadjuvações de 

forma a não aumentar o tempo de permanência dos alunos nas instalações escolares; 

 Será elaborado um CÓDIGO DE CONDUTA que incluirá também as regras de circulação dentro dos 

estabelecimentos escolares; 

 A lecionação das aulas de educação física e a prática de desporto escolar obedece a regras específica 

a disponibilizar através do PROTOCOLO de utilização das instalações desportivas; 

  As aulas que ocorram nos laboratórios (desdobramentos) relativas à componente prática/laboratorial 

das Ciências Naturais, Biologia e Geologia, Físico-Química A também decorrem de acordo as regras 

previstas no PROTOCOLO de utilização dos laboratórios; 

 A utilização de salas específicas obedece a regras específica a disponibilizar através do PROTOCOLO de 

utilização de utilização de salas específicas.; 

 A “mancha horária” será prolongada com início às 08h00, de forma a acomodar o maior número de 

aulas possível apenas num dos turnos do dia. 

                                                             
5 Consultar e cumprir o previsto no plano de contingência do AEVT e anexo referente ao respetivo estabelecimento 
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Modelos de horários a aplicação com desfasamento dos intervalos: 

MODELO 1 - Tempos Início Fim Duração 

1º/2º 08:00 09:40 50`+50` 

Intervalo 09:40 09:50 10` 

3º/4º 09:50 11:30 50`+50` 

Intervalo 11:30 11:40 10` 

5º/6º 11:40 13:20 50`+50` 

Mudança de turno    

7º/8º 13:30 15:10 50`+50` 

Intervalo 15:10 15:20 10` 

9º/10º 15:20 17:00 50`+50` 

Intervalo 17:00 17:10 10` 

11º 17:10 18:00 50` 

 

MODELO 2 - Tempos Início Fim Duração 

1º 08:00 08:50 50` 

Intervalo 08:50 08:55 5` 

2º/3º 08:55 10:35 50`+50` 

Intervalo 10:35 10:45 10` 

4º/5º 10:45 12:25 50`+50` 

Intervalo 12:25 12:30 5` 

6º 12:30 13:20 50` 

Mudança de turno    

7º 13:30 14:20 50` 

Intervalo 14:20 14:30 10` 

8º/9º 14:30 16:10 50`+50` 

Intervalo 16:10 16:20 10` 

10º/11º 16:20 18:00 50`+50` 

 

Esta organização permitirá, genericamente, a seguinte distribuição das turmas pelos dias da semana: 

TURNO 2ª Feira Turmas 3ª Feira Turmas 4ª Feira Turmas 5ª feira Turmas 6ª Feira Turmas 

Manhã 
 

2º CEB 13 3º CEB 19 2º CEB 13 3º CEB 19 2º CEB 13 
10º ANO 1 10º ANO 1 9º ANO 6 10º ANO 1 10º ANO 1 
11º ANO 1 11º ANO 1 10º ANO 1 11º ANO 1 11º ANO 1 
12º ANO 1 12º ANO 1 11º ANO 1 12º ANO 1 12º ANO 1 

    16   22   22   22   16 

Tarde 
 

3º CEB 19 2º CEB 13 3º CEB 19 2º CEB 13 3º CEB 19 
10º ANO 1 7º ANO 7     8º ANO 6 AE6º Ano   
AE5º Ano           11º ANO       

    20   20   19   19   19 

 (Nas turmas do ensino articulado acrescem mais dois turnos de aulas) 
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Funcionamento dos refeitórios 

 O acesso ao refeitório decorre de acordo com o protocolo de utilização do refeitório de cada 

estabelecimento de ensino, o qual deverá considerar: 

o Higienização das mãos à entrada e à saída;  

o Distanciamento físico;  

o Definição da lotação máxima, de acordo com as características do espaço, evitando 

concentrações;  

o Períodos de almoço, sempre que possível, desfasados entre turmas ou grupos, de forma a 

respeitar as regras de distanciamento e evitando a concentração de alunos; 

o Prever a possibilidade de recurso a refeição na modalidade de takeaway, apenas em casos 

estritamente necessários; 

o Lavagem/desinfeção das mãos antes e após o consumo de qualquer refeição por parte de 

qualquer utente; 

o Talheres e guardanapos devem ser fornecidos dentro de embalagem; 

o Higienização e desinfeção de mesas e cadeiras, após cada utilização; 

o Retirar artigos decorativos e outros objetos das mesas;  

o Assegurar uma boa ventilação e renovação do ar. 

Medidas de promoção do sucesso escolar 

Considerando o regime de excecionalidade que vivemos existe a necessidade de reformular o funcionamento 

da escola, nomeadamente no que diz respeito ao tempo de permanência nas instalações escolares e a fixação 

de uma sala de aula para cada turma. Nesta sequência os apoios devem ser prestados, preferencialmente, em 

contexto de sala de aula sem que se recorra à necessidade de aumentar o tempo de permanência na escola 

dos alunos. Ou seja, os apoios a prestar aos alunos serão, predominantemente, em regime de coadjuvação 

em sala de aula, com exceção do ensino secundário em que haverá a possibilidade de prever tempos de 

reforço das aprendizagens das disciplinas sujeitas a exame nacional. 

No período definido do calendário escolar para 2020/2021 (Despacho nº 6906-B/2020, de 3 de julho) para 

recuperação das aprendizagens serão aplicadas estratégias e metodologias de recuperação das matérias em 

atraso e consolidação das matérias lecionadas após a suspensão das atividades letivas presenciais. 

Daremos continuidade às medidas previstas no PAE 2019/2020, complementado com as novas medidas 

previstas no PAE para 2020/2021 (Programa de mentoria e aprofundamento do programa de mentoria), com 

algumas alterações na forma de funcionamento, nomeadamente: 
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 Apoio tutorial específico nos termos definidos no Despacho Normativo da Organização do Ano Letivo, 

se for caso disso; 

 Apoio individualizado; 

 Apoio individual; 

 Apoio tutorial nos termos definidos pelo Conselho Pedagógico (Aprovado em reunião de CP de 

23/01/2019); 

 Coadjuvação em sala de aula no 1º Ciclo; 

 Apoio educativo no 1º Ciclo; 

 Apoio ao estudo no 2º ciclo; 

 Coadjuvação em sala de aula no 2º ciclo; 

 Coadjuvação em sala de aula no 3º ciclo em várias disciplinas com particular incidência no Português, 

Matemática e Línguas; 

 Apoio e reforços das aprendizagens no ensino secundário; 

 Implementação da tecnologia como ferramenta de apoio ao desenvolvimento do processo de ensino 

e aprendizagem; 

 Medidas de promoção da oralidade e da escrita no âmbito das línguas. 

 Serviço de Psicologia e Orientação; 

 Apoio On-Line. 

Paralelamente, será efetuado um diagnóstico das competências digitais dos alunos, bem como dos recursos 

tecnológicos digitais que têm ao seu dispor. Com base na informação recolhida, cada professor titular, 

conselho de turma deverá adequar as medidas de recuperação às necessidades individuais dos alunos, 

evitando a sua aplicação padronizada. O PA e as AE norteiam o desenvolvimento deste trabalho, enquanto 

documentos curriculares de referência para a planificação, realização e avaliação do ensino e da 

aprendizagem. 

 

Documentos de referência 

 Resolução do Conselho de Ministros nº 53-D/2020, de 20 de julho; 

 Orientações para recuperação e consolidação das aprendizagens ao longo do ano letivo 2020/2021, 

agosto 2020 

 Orientações da DGESTE, DGE e DGS de 04/07/2020; 

 Orientações para a organização do ano letivo 2020/2021, de 04/07/2020Plano de contingência do 

AEVT e respetivos anexos. 
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