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GUIA DE ORIENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ANO DE 2020/2021 

 

O Agrupamento de Escolas Infante D. Pedro deliberou, em Conselho Pedagógico, sobre 

as medidas excecionais a tomar no ano letivo 2020/2021, em resultado da situação de 

pandemia do COVID 19, com a respetiva aprovação do Conselho Geral. 

O presente documento refere-se, fundamentalmente, a aspetos organizacionais não 

pedagógicos. Os aspetos curriculares e pedagógico-didáticos serão objeto de 

tratamento em outros documentos com a participação de todos os docentes nos 

departamentos curriculares. 

O Guião (Plano) será disponibilizado à comunidade, pelos meios habituais, solicitando-

se a todos que contribuam com os seus atos e atitudes para um ensino presencial 

durante todo o ano, no que a cada um pode dizer respeito. O combate à pandemia não 

está, apenas, nas mãos dos serviços de saúde, está, igualmente, na forma como nos 

protegemos e protegemos os outros e, também, na criação de soluções ao invés do 

avolumar dos problemas. Não será possível prever todas as situações, mas garantiremos 

busca de meios e respostas para as questões cujo nível de resolução esteja ao nosso 

alcance. 

Para o ano letivo 2020/21 são considerados 3 regimes do processo de ensino e 

aprendizagem: presencial, misto e o não presencial.1 O regime presencial está 

determinado como regra, sendo o misto e não presencial de carácter excecional e 

temporário.2 A transição entre os regimes previstos é solicitada à DGEstE, que decide 

após ser ouvida a autoridade de saúde competente.3 

Haverá sempre prioridade na frequência de aulas presenciais pelos alunos até ao final 

do 2º ciclo e àqueles a quem não seja possível assegurar o acompanhamento pelos 

professores em regime não presencial,4 bem como para os alunos com medidas seletivas 

e adicionais.5 

Este guião foi gizado pela direção com o contributo da chefe dos AO e com consulta, em 

reunião presencial, ao vereador da educação da Câmara Municipal de Penela e a dois 

dos seus assessores, à Coordenadora da Proteção Civil e à técnica superior do ambiente 

da CMP, ao presidente da Associação de Pais do Agrupamento e ao Chefe dos Serviços 

 
1 Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, 20 de julho de 2020. 
2 Alínea b) do ponto 7 da Resolução citada. 
3 Ponto 5 da Resolução citada. 
4 Alínea d) do ponto 7 da Resolução citada. 
5 Alínea c) do ponto 17 da Resolução citada. 
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Administrativos. Na impossibilidade de poder estar presente o Delegado de Saúde, este 

guião foi-lhe remetido via e-mail via sua apreciação. 

As regras aqui constantes passam a ser de cumprimento obrigatório desde o início do 

ano escolar até à alteração da situação epidemiológica decretada pelas entidades 

competentes. 

ENSINO PRESENCIAL 

A. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO 

A1. Salas de aula, salas de apoio e WCs 

⮚ Atribuição de uma sala por turma6: 

5A – A2 7A – C2 9A – B2 

5B – A3 7B – C3 9B – B4 

6A – A4 8A – C4  

6B – A7 8B – C5  

Sala A6 - apoio Sala C1 - apoio Sala B1 - apoio 

 

⮚ Em cada bloco estará disponível uma sala de apoio para utilização dos alunos 

que aí têm as aulas. Estas salas poderão servir para comer os lanches, fazer jogos 

ou trabalhos autónomos. 

⮚ Separação das turmas por blocos 

o 5A, 5B, 6A e 6B – Salas de aula no Bloco A (excetuando as aulas em salas 

específicas) e utilização dos WCs aí existentes. 

o 7A, 7B, 8A e 8B – Salas de aula no Bloco C excetuando as aulas em salas 

específicas) e utilização dos WCs aí existentes. 

o 9A e 9B – Salas de aula no Bloco B excetuando as aulas em salas 

específicas) e utilização dos WCs aí existentes. 

o Não são permitidas utilizações dos WCs por alunos cujas turmas não 

estejam indicadas para aqueles espaços. 

 
6 Alínea c) do ponto 9 da Resolução citada. 
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⮚ Cada aluno terá sempre o mesmo lugar em todas as aulas com afastamento de 

cerca de 1m dos colegas; a marcação uma cruz vermelha nas mesas duplas 

significa que o lugar deve ficar vazio. 

⮚ É obrigatório o uso de máscara por professores, alunos, funcionários e outros 

que permaneçam no espaço escolar (até alteração da situação epidemiológica 

ou novas recomendações do ME ou da DGS). 

 

A2. Zonas de circulação  

⮚ Os alunos devem circular, respeitando as entradas e saídas assinaladas no chão 

com setas. Assim: 

o No Bloco A, cada turma acompanhará o professor no seguinte percurso 

de entrada: átrio – passagem junto à sala dos professores – subida pelas 

escadas do lado da Biblioteca – sala de aula; percurso de saída: sala de 

aula – descida pelas escadas junto ao bar – átrio.  

o Nos Blocos B e C, cada turma acompanhará o professor no seguinte 

percurso: subida para as salas pelo lado direito e descidas pelo lado 

esquerdo, em fila. 

A3. Espaços exteriores 

⮚ Os alunos do 2º ciclo deverão utilizar o espaço a nascente (em frente à 

secretaria) e os do 3º ciclo, o espaço circundante dos Blocos B e C. 

⮚ O campo de jogos, os matraquilhos e a mesa de ping-pong deverão ser utilizados 

sem aglomerações de pessoas; caso se venha a verificar necessário, será 

efetuada uma escala de utilização. 

A4. Biblioteca 

⮚ O espaço deve ser utilizado de modo contingencial. O professor bibliotecário e 

os funcionários zelarão pela ocupação com um número adequado de alunos e 

mantendo, tanto quanto possível o distanciamento físico.  
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A5. Cantina 

⮚ Para facilitar o processo de aquisição de senhas de almoço e evitar aglomerações 

no quiosque, os encarregados de educação devem adquirir as senhas 

previamente no programa GIAE. 

⮚ Os almoços são servidos por turma, havendo um horário determinado para cada 

uma. Enquanto aguardam a sua vez, os alunos devem procurar manter algum 

afastamento entre si. As marcas no chão serão indicativas da distância. 

⮚ Antes de entrar no espaço, cada aluno deve desinfetar as mãos e só depois 

retirar o tabuleiro, o copo e o talher ensacado.  

⮚ Depois de receber toda a refeição, cada um dirige-se ao espaço destinado à 

turma, sendo a ocupação dos lugares feita na diagonal. Os lugares assinalados 

com cruz vermelha deverão ficar vazios. 

⮚ Após a utilização do espaço pela turma, todas as mesas e cadeiras serão 

higienizadas, para utilização da turma seguinte. 

⮚ Em caso de necessidade, haverá uma extensão do espaço de almoço para a sala 

C1 ou outro espaço a determinar, cumprindo-se as mesmas regras de higiene e 

limpeza. 

⮚ Os alunos com necessidades educativas especiais serão orientados pelo 

assistente operacional. 

A6. Bar  

⮚ Este espaço deve ser utilizado para situações excecionais. Aconselha-se aos 

alunos a opção por lanches trazidos de casa. 

⮚ A utilização do bar será feita da seguinte forma: 

o 2º intervalo da manhã – alunos do 2º ciclo (10:45h-10:55h) 

o 3º intervalo da manhã – alunos do 3º ciclo (11:45h-11:55h) 

o 2º intervalo da tarde – alunos do 2º ciclo (15:30h-15-40h) 

o 3º intervalo da tarde – alunos do 3º ciclo (16:30h-16:40h) 

⮚ Enquanto aguardam a sua vez, os alunos devem procurar manter algum 

afastamento entre si. As marcas no chão serão indicativas da distância. 
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A7. Pavilhão desportivo 

⮚ A utilização do Pavilhão será feita com uma turma por cada tempo letivo. 

⮚ Após a saída de cada turma haverá a necessária higienização do espaço. 

⮚ Cada aluno deve zelar pelo bom uso do espaço, proceder à sua higiene pessoal 

e vestir-se de forma célere para que a saída do local, pela turma, seja rápida e 

não comprometa o tempo útil da aula seguinte. 

⮚ As aulas devem decorrer segundo as orientações da DGS. 

A8. Gabinete da terapia de fala 

➢ Será instalado uma proteção em acrílico entre a técnica e a criança, podendo, 

eventualmente, a terapeuta decidir pelo uso de viseira.  

A9. Computadores 

➢ Os teclados dos computadores, de uso coletivo, serão cobertos com uma película 

lavável para que possa haver higienização na mudança de utilizador. 

A10. Sinalética 

⮚ No Agrupamento foi colocada sinalização para orientar e relembrar 

procedimentos a adotar pela comunidade escolar e que todos devem cumprir e 

fazer cumprir. 

⮚ As marcações no chão indicam o sentido pelo qual deverá ser feita a deslocação; 

as salas e WCs estão devidamente identificados para os seus utilizadores. 

⮚ Haverá informações em vários pontos da escola com recomendações da DGS ou 

outras sobre o uso adequado da máscara, a higienização das mãos, etiqueta 

respiratória, distanciamento físico, etc. 

 

B. MÁSCARAS, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA 

B1. Máscaras 

⮚ Na abertura do ano letivo serão entregues 3 máscaras reutilizáveis a cada aluno 

com mais de 10 anos, professores e funcionários, para utilização durante o 1º 

período. Apela-se aos pais e encarregados de educação que, à semelhança do 

que acontece com os manuais escolares, incutam nos educandos o dever de zelo 

pelo material fornecido pelo Ministério de Educação, num enorme esforço 

financeiro e de preocupação sanitária, que todos devemos usufruir da melhor 
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forma, procedendo a uma lavagem diária, servindo para cerca de 25 utilizações 

(aproximadamente um mês de aulas).  

⮚ O uso da máscara distribuída é obrigatório no recinto escolar, logo à entrada, e 

durante todo o período em que os alunos permanecem na escola.  

⮚ Caso os alunos, professores ou encarregados de educação não disponham de 

máscaras, à entrada da escola, poderão adquirir máscaras descartáveis na 

portaria no valor de 50 cêntimos. 

⮚ Os alunos não devem andar com as 3 máscaras na mochila, sob o risco de se 

perderem ou sujarem. Aconselha-se o transporte de uma única máscara de cada 

vez, ou, se preferirem, garantirem a reserva de uma 2ª máscara num saco limpo, 

para o caso de se danificar um elástico.  Alerta-se para a importância de se 

acondicionar bem a máscara, de forma a evitar eventuais contágios. Chama-se a 

atenção para se substituir a máscara, após 25 utilizações/ lavagens diárias. 

⮚ Relembra-se que, apesar das medidas de limpeza e distanciamento, será o uso 

constante e correto da máscara (com boca e nariz cobertos) que fará a maior 

proteção de cada um contra o COVID19. 

⮚ A eliminação dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) deve ser feita de 

acordo com as recomendações da DGS. As máscaras, o material mais usado e 

se não for reutilizável, deve ser colocado nos caixotes do lixo nas casas de banho. 

B2. Limpeza diária e arejamento dos espaços 

⮚ Todas as escolas do Agrupamento terão garantidas a limpeza diária e 

higienização dos espaços. Para que a comunidade escolar possa usufruir deste 

bem, cabe a todos a responsabilidade social de não acrescentar sujidade, seja 

de que forma for, para além da que decorre do uso dos diferentes espaços. 

Apela-se, ainda, a cada um que demonstre consciência cívica respeitando os 

outros e o ambiente. 

⮚ Gel desinfetante/ solução à base do álcool em cada sala que deve ser utilizado 

pelos alunos à entrada e saída. 

⮚ Solução à base de álcool disponível na zona de jogos (matraquilhos, mesa de 

ping-pong). 

⮚ Tapetes higienizantes à entrada de cada bloco (zona húmida/ zona seca). 
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⮚ Desinfeção dos espaços fechados com ozonizador. 

⮚ Arejamento constante dos espaços.  

⮚ Divulgação do Plano de Higienização que deverá ficar visível. 

⮚ Definição de um cronograma de limpezas de locais de trabalho e salas de aula, 

Ginásios, áreas comuns, áreas de refeições e cantinas, WCs e balneários, biblioteca, 

material educativo e lúdico, bar, cantina e superfícies comuns com alta frequência de 

contacto.  

⮚ As limpezas diárias serão registadas diariamente e disponibilizadas em local de 

fácil consulta. 

⮚ Haverá registo dos espaços que foram sujeitos à desinfeção por ozonizador. 

 

C. VISITANTES 

C1. Presença dos encarregados de educação 

⮚ A presença, nas escolas, dos encarregados de educação deve resumir-se ao 

essencial, devendo ser privilegiada toda a comunicação por outras vias (email, 

telefone, videoconferência…). 

⮚ Em caso de necessidade de atendimento presencial, este deve ser comunicado, 

previamente, ao destinatário (secretaria, diretores de turma, direção…) 

agendando marcação para evitar aglomerações de pessoas e todos beneficiarem 

de segurança e proteção. O uso de máscara é obrigatório. (tal como já foi 

referido; caso o encarregado de educação se esqueça, poderá adquirir uma 

máscara descartável na Portaria). 

⮚ Haverá um registo de todas as entradas de visitantes na escola (nome, 

residência, contacto telefónico, data e hora da permanência). 

C2. Presença de outros elementos no espaço escolar 

⮚ Serão obrigatórios o uso de máscaras e a higienização das mãos e pés de todos 

os que circulem no espaço escolar (fornecedores, técnicos…) e a sua presença 

deve ser tão breve quanto possível. 

D. HORÁRIOS 
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⮚ Os horários mantêm a organização do ano anterior, evitando mudanças 

abruptas nas rotinas escolares, tendo sido, apenas, adaptados os intervalos 

às novas necessidades. 

⮚ O início das aulas é às 9:00h e o termo às 17:30h. 

⮚ Aconselha-se que os alunos almocem na escola para evitar contactos no 

exterior, minimizando riscos de eventuais contágios.  Alerta-se para o facto 

de que saídas da escola durante o dia acentuam o risco de transmissão de 

vírus. Cada encarregado de educação deve ponderar muito bem se deve 

autorizar ou não a saída dos seus educandos durante a hora de almoço, pois 

poderá ter influência sobre o risco de contágio no seu educando e nos 

contactos com ele estabelecidos. 

⮚ Os alunos devem abandonar o espaço escolar e regressar às suas casas logo 

após a cessação das aulas para evitar aglomerações desnecessárias e tempo 

desperdiçado, bem como maior exposição ao risco de contágio. 

⮚ Com o termo das aulas é feita a última fase de higienização do dia, pelo que 

não poderão circular alunos que tenham terminado as aulas ou que não 

estejam em atividade. 

 

E. MEDIDAS DE SEGURANÇA SANITÁRIA 

⮚ Obrigação de ficar em casa na presença de temperatura igual ou superior a 38 

graus ou outros sintomas semelhantes à gripe e procurar o médico de família ou 

autoridade sanitária. 

⮚ Cumprimento do plano de contingência do AEIDP, atualizado com as últimas 

recomendações da DGS. 

⮚ A eventual entrada de pessoas que tenham testado positivo para a Covid 19, só 

será possível com a certificação médica de testagem negativa. 

 

F. APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS MEDIDAS  

⮚ A fim de acompanhar a aplicação das medidas haverá consultas regulares aos 

seguintes intervenientes: 

o 1 aluno do 2º ciclo 
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o 1 aluno do 3º ciclo 

o 1 professor de cada ciclo 

o Chefe de cozinha 

o Chefe dos Assistentes Operacionais 

o Chefe dos Serviços Administrativos 

o Presidente do Conselho Geral 

 

ENSINO MISTO 

 

⮚ A transição para este regime só acontecerá por determinação superior, caso haja 

agravamento da situação pandémica. 

⮚ Os conselhos de turma avaliarão quais os alunos que devem permanecer 

continuamente em regime presencial conforme indicado na Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, 20 de julho de 2020. 

⮚ Neste regime, haverá um funcionamento em espelho para os restantes alunos 

não previstos no item anterior, ficando uma parte em casa durante uma semana 

e regressando na semana seguinte, alternando a situação com os restantes 

alunos. 

⮚ Em todas as salas será instalada uma câmara e microfone para que, a partir de 

casa, os alunos possam acompanhar as aulas que decorrem com a sua turma. 

⮚ A câmara, apenas, estará orientada para o espaço do professor e do quadro, 

preservando a privacidade dos restantes alunos. 

⮚ A cada semana subsequente, deverá o professor aferir as aprendizagens 

realizadas pelos alunos que seguiram à distância as atividades letivas. 

⮚ Devem ser programadas todas as atividades alternativas ou de apoio para este 

ensino misto que não chega ao grupo-turma de forma idêntica no mesmo espaço 

de tempo. 

⮚ Caberá aos departamentos e equipas educativas, sob a orientação do diretor de 

turma, a implementação desta modalidade que pode não ser aplicadas a todas 

as turmas (dependendo das circunstâncias sanitárias). 

⮚ Neste modelo são sempre aplicadas as normas do presente guião bem como os 

decretos lei nº54 e 55/ 2018. 
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ENSINO A DISTÂNCIA 

⮚ Este modelo será aplicado tendo em conta as determinações já registadas e 

sendo feita a avaliação do universo a aplicar (ex: 1 turma, 1 ciclo…). 

⮚ Dada a avaliação positiva feita ao modelo de ensino a distância aplicado no 

Agrupamento desde 16 de março de 2020, o Plano que vier a ser aplicado (em 

algum momento) no ano letivo 2020/21 terá a mesma estrutura e orientação do 

anterior. 

⮚ No momento da determinação do regresso ao ensino a distância deverá o 

Conselho Pedagógico proceder aos ajustamentos necessários no anterior Plano, 

incorporando as orientações superiores emanadas e as observações incluídas no 

último documento de acompanhamento e monitorização (Tabela SWOT). 

 

A direção do Agrupamento de Escolas Infante D. Pedro, no cumprimento da 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, 20 de julho de 2020. 

Fernanda Dias 

Paula Dias 

Alexandrina Vaz 

Ana Guedes 

 

Em 1 de setembro de 2020 

 

 

 


