
Apresentação

LISBOA, 09 DE SETEMBRO 2020



REUNIÃO

Em reunião realizada com a direção do agrupamento em 

03 de setembro de 2020 a APEEMA colocou algumas 

questões à cerca da segurança e dos procedimentos 

para o retorno às aulas frente a emergência COVID e 

obtivemos algumas respostas das quais expomos a 

seguir.



REGRESSO AS AULAS PRESENCIAIS

Horários
5 e 6º ano => manhã (8:10 – 12:45/13:40)
7º, 8º e 9º ano => tarde (13:15 – 18:45)
Obs.: Não haverá diminuição de carga horária curricular.

Reuniões com EE
5º anos
5ºA    11 setembro   17h30   Ginásio
5ºB    14 setembro   12h30   Ginásio
5ºC    14 setembro   17h30   Ginásio
5ºD    15 setembro   14h30   Ginásio
5ºE    15 setembro   17h30   Ginásio

No dia 16 de setembro é feito, pelo diretor de turma, o acolhimento aos alunos 
de 5º ano, que deverão ficar na escola durante os primeiros 100 minutos da 
manhã.

Os alunos do 5º ano terão o seu primeiro dia efetivo de aulas no dia 17 de 
setembro.



REGRESSO AS AULAS PRESENCIAIS

Reuniões com EE

Vão se realizar as reuniões de Diretores de Turma com Encarregados 

de Educação, de forma presencial. Devido às regras sanitárias que o 

momento exige, apenas poderá estar presente na reunião um elemento 

responsável por cada aluno. Os alunos serão recebidos pelo Diretor de 

Turma, no dia seguinte. As reuniões para estes anos de escolaridade 

serão no dia 16 de setembro, conforme o mapa abaixo



REGRESSO AS AULAS PRESENCIAIS

Intervalos 
ü 5 minutos entre as aulas sem sair da sala
ü 2 Pausas de 10 minutos com saída da sala
ü Uso de máscaras obrigatório durante toda aula.
Nota: AP sugeriu que as aulas iniciassem 10 min antes para se 
poder ter mais intervalos (+1 de 10) ou 1 de 10 min e 20min.

Alunos por turma e espaçamento 
ü Mesmo número de alunos (24-26 alunos)
ü Carteiras individuais e com espaçamento das mesas definidos 

pela proteção civil

Aulas de educação física
ü Vão existir, mas sem jogos de equipa/contacto. 
ü Sem máscara.



REGRESSO AS AULAS PRESENCIAIS

Plataforma a usar e gestão da indisponibilidade

ü Passará a ser usado o TEAMS como plataforma escolar transversal 

ao estudo presencial, misto ou à distancia

ü É necessário que cada aluno tenha um mail específico para este fim 

(pais terão que autorizar a criação deste e-mail, AP vai reforçar a 

importância deste acordo junto doa pais)

ü A Plataforma é mais estável pelo qual não se prevê a sua 

indisponibilidade, mas caso ocorra (e se esteja em situação de 

ensino a distância) não deixará de ser enviado por outros meios 

alternativos os trabalhos curriculares aos alunos



REGRESSO AS AULAS PRESENCIAIS

Aluno sem meios informáticos disponíveis

ü Escola reforçou o problema de haver aluno que não 

dispõe de sistemas informáticos e Prof. Pedro ficou de 

informar qual nº de alunos que não tem material 

informático até dia 7/9

ü APEEMA com essa informação vai igualmente tentar 

patrocínios para o material em falta e/ou software

Sugestão AP: reforçou que os alunos que não tem, deve 

ser encontrada solução informática. Este é um tema 

crítico que tem que ser abordado de forma mais 

aprofundada especifica em reunião próxima.



Protocolo para “encerramento” de turmas/escola – DGS 

ü Mantém-se o plano atual em vigor comunicado pela escola 

“plano de contingência” (disponível no site)  

ü ME divulgou manual de procedimentos dia 7 de setembro

ü Informação do ME está alinhado com o plano de 

contingência já em vigor no agrupamento

CONTINGÊNCIA PARA AULAS À DISTÂNCIA 



CONTINGÊNCIA PARA AULAS À DISTÂNCIA 

Alunos em isolamento profilático

ü Matérias de trabalho disponibilizados no TEAMS

ü DT e um “tutor” acompanharam esse(s) alunos no seguimentos dos 

trabalhos escolares com sessões síncronas e assíncronas



CONTINGÊNCIA PARA AULAS À DISTÂNCIA 

Turma inteira ou toda a escola  em isolamento profilático

ü Matérias curriculares e trabalhos disponibilizados no TEAMS

ü DT e  “tutor” acompanharão a turma no seguimentos dos 

trabalhos escolares com sessões síncronas e assíncronas 

Sugestão AP : Reforçou que deve ser mantido o horário dos alunos 

inalterado, sendo que nos 50 min de aula normais, 20

seriam síncronas e 30 assíncronas

ü Escola definiu que as aulas síncronas em determinadas 

disciplinas serão reforçadas

Alunos de risco

ü Ponto não abordado na reunião, mas assumimos que terá o 

mesmo tratamento que os alunos pontuais em isolamento 

profilático. Termos que confirmar com a direção



FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA

Circulação e espaço

ü A direção irá disponibilizar um MAPA de circulação antes do início das aulas 

no site do agrupamento. 

Sugestão AP: Pessoal assistente deve estar treinado e ter material visual 

disponível afixado na escola

Refeitório

ü Horários diferenciados

ü Máximo de 50 alunos por turno

ü Espera-se uma afluência menor, pois como as aulas são de manhã ou de 

tarde, haverá mais alunos a comerem em casa

ü Direcção assegura que mesmo que haja a ocupação máxima, existe 

capacidade para servir todos os alunos em horários

ü Por definição do órgão competente (câmara) não será possivel a opção de 

take-away

ü Como prevê-se o aumento dos alunos que optem por trazerem comida de 

casa a escola afirma que haverá lugar para os mesmo poderem comer na 

escola.



FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA

ü Escola vai tentar avaliar a possibilidade de instalar máquina 

dispensadora de comida com a possibilidade de ser usado dinheiro 

como meio de pagamento.

Carregamento de cartões 

Possibilidade de carregar em casa (comprar esse serviço)

ü Com relação à impossibilidade de carregar o cartão de casa a 

direção alega que é uma restrição do sistema alheia à escola. 

ü O carreamento só pode ser feito na papelaria

AP ai enviar mail ao ME para ver se o ministério/IG Financeira pode 

encontrar uma solução para este problema.

ü Haverá horários diferenciados para cada turma carregar o cartão na 

papelaria



FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA

Higiene

ü Estarão disponíveis dispensadores de álcool-gel distribuídos pela 

escola e salas para a desinfeção das mãos

ü Sabonetes/dispensadores nos WC’s

Protocolo de utilização de Máscaras

ü Devem ser utilizadas sempre nas salas de aula, por alunos, 

professores e pessoal não docente

Questionar se nos 10 min de recreio ao ar livre os miúdos podem retirar as 

mascaras

Máscaras disponíveis para quem não tem ou as perde

ü O ministério vai fornecer KIT com 3 mascaras laváveis, cada um com 

um período aconselhado máximo de utilização de 1 mês.

ü A escola não têm mascaras extra disponíveis para caso um aluno se 

esqueça ou a mesma se estrague durante o período escolar escola 

solicitou se a AP ou algum pai as poderia fornecer. AP vai fazer 

diligências neste sentido



FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA

Reforço de pessoal docente e não docente 

ü Foi solicitado a CML o reforço de assistentes 

operacionais, mas ainda sem resposta

ü AP vai reforçar este pedido junto da câmara

ü Não foi abordado se atualmente existe todo o quadro 

docente de professores completo ou se terá reforço. Será 

questionado junto à escola.



TEMA CURRICULAR

Recuperação de matéria ano letivo anterior

ü Normas publicadas pelo ME em agosto – orientações para a 

recuperação e consolidação das aprendizagens 2020/2021

ü 5 Semanas para a recuperação letiva

ü Professores têm no seu horário tempo para apoio extra em 

matérias nucleares, que pode ser em aula conjuntamente com o 

prof. titular da disciplina ou no CRE.

Professores em falta por isolamento profilático

ü Substituídos pelos outros docentes da escola na competente que 

tem no horário de “apoio”.

ü Pode não ser o prof. da mesma disciplina

ü Atualmente só se pode substituir um professor quando este estiver 

1 mês de atestado médico. Conforme as declarações do ministro 

em 03/09,  pode haver a possibilidade de substituição após 

ausência menor (semana/1,5 semanas), também aplicável aos 

funcionários. É necessários esclarecer.



COMUNICAÇÃO COM OS PAÍS

Melhoria da comunicação aos pais

ü Foi reforçado junto à escola a necessidade de comunicação mais 

eficiente e rápida com os pais. 

ü A escola informou que todo o material será disponibilizado no site e 

enviado igualmente à associação e pais. O site deve ser usado 

como fonte primordial de informação.

ü Toda informação também será publicada pela APEEMA no site da 

AP, Facebook e mail dos associados.

Sessões de esclarecimento pela direção

ü Foi proposto à direção da escola fazer uma sessão para os pais, por 

meios digitais, antes do início das aulas. A direção vai equacionar 

esta proposta. => foram anunciadas reuniões dos DT’s para todos os 

anos de escolaridade

ü Sugerida a divulgação das turmas e horários pelo GIAE. A direção 

vai equacionar esta proposta. Se positivo, a escola colocará essa 

nova informação de acesso no site para informar os pais 



SALA ESTUDO : ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS

A Sala de Estudo "Depois do Toque" resulta de uma parceria entre a AP, a Educar a Sorrir
e o Agrupamento de Escolas, funcionando nas instalações da EB Marquesa de Alorna
para os alunos interessados, mediante o pagamento de uma comparticipação mensal. Os
principais objetivos da sala de estudo são:

• Promover o acompanhamento dos alunos para a aquisição de métodos de estudo;

• Orientação e acompanhamento dos alunos nas disciplinas de referência por
Professores especializados por área (Língua Portuguesa, Matemática, Inglês, Francês,
Ciências da Natureza, História e Geografia, entre outras);

• Preparação dos alunos para os desafios escolares presentes e futuros, tendo em vista
o seu sucesso educativo, aumentando a motivação e gosto pelo estudo, através do
apoio diário nos trabalhos de casa, elaboração de fichas de trabalho específicas e
preparação para as avaliações de cada ano;

• Promover trabalho conjunto com a Escola, dando resposta à necessidade das famílias;

• Reforço do espírito de equipa e entreajuda entre alunos.

• horário pós-escolar



FUNCIONAMENTO DA SALA DE ESTUDO (ATL)

ATL

ü Apoio de manhã e tarde sendo:

ü 2º ciclo: apoio até das 13:30 às 18:00 com 3 salas

disponíveis para já e um limite máximo de 60 alunos.

ü 3º ciclo: caso haja disponibilidade e se existirem no

mínimo 15 pré-inscrições, pode ser aberta a Sala de

Estudo no período da manhã.

ü Pré-inscrições: 10/09 (5ª feira) a partir das 11h por e-mail.

Regras e restrições de funcionamento para este ano letivo

ü 20 alunos máximos por Sala

ü Dinamização e higienização a cargo da Educar a Sorrir

ü Regras restritas na circulação dos alunos e partilha de 

matéria no ATL

Contactos:

ü Mail: depoisdotoque.alorna@gmail.com

ü Telefone da sala: 969271510

mailto:depoisdotoque.alorna@gmail.com


Links de acesso aos documentos

Referencial Escolas - Controlo da Transmissão de COVID-19 em Contexto 
Escolar:
https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/referencial-escolas-controlo-da-
transmissao-de-covid-19-em-contexto-escolar.aspx

Orientações para a Recuperação e Consolidação das Aprendizagens ao 
Longo do Ano Letivo de 2020/2021
https://www.dge.mec.pt/noticias/orientacoes-para-recuperacao-e-
consolidacao-das-aprendizagens-ao-longo-do-ano-letivo-de

ORIENTAÇÕES Ano letivo 2020/2021
https://apoioescolas.dge.mec.pt/sites/default/files/2020-
07/Orienta%C3%A7%C3%B5es%202020_2021.pdf

PLANO DE CONTINGÊNCIA DA ESCOLA BÁSICA MARQUESA DE ALORNA
Novo Coronavírus (COVID 19)
ANO LETIVO 2019/2020
https://a92b6521-67ff-4be4-b15e-
341c29c14f8e.filesusr.com/ugd/36bbed_49b2e89bd8394652bae15154745068
db.pdf

https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/referencial-escolas-controlo-da-transmissao-de-covid-19-em-contexto-escolar.aspx
https://www.dge.mec.pt/noticias/orientacoes-para-recuperacao-e-consolidacao-das-aprendizagens-ao-longo-do-ano-letivo-de
https://apoioescolas.dge.mec.pt/sites/default/files/2020-07/Orienta%C3%A7%C3%B5es%202020_2021.pdf
https://a92b6521-67ff-4be4-b15e-341c29c14f8e.filesusr.com/ugd/36bbed_49b2e89bd8394652bae15154745068db.pdf

