
Plano E@D Agrupamento de Escolas de 

Manteigas 

25/05/2020

VERSÃO 2.02 - INCLUÍ REGRESSO ÀS AULAS PRESENCIAIS 18/05/2020 (10.º E 11.º ANOS) E

DIA 1/06/2020 (PRÉ-ESCOLAR)



O presente plano será ajustado de

acordo com as orientações que

forem sendo emanadas da tutela,

bem como, com as sugestões que

forem surgindo.



Prazos para a conceção/implementação do plano E@D

dos Agrupamento de escolas de Manteigas

Até dia 1 de 

abril

Até 8 de abril Até dia 9 de abril Dia 13 de abril Até dia 14 de abril Até dia 14 de 

abril

Dia 20 de abril Dia 4 de maio

Diagnóstico 

dos recursos 

multimédia 

existentes na 

comunidade 

educativa 

para satisfazer 

a exigências 

de trabalho a 

partir de casa;

Audição de 

grupos de 

docentes com 

caraterísticas 

comuns;

Elaboração 

provisória do plano 

E@D;

Sessões de 

esclarecimento 

com reuniões ou 

envio de 

documentação 

para alunos, 

docentes e 

encarregados de 

educação

Audição de 

delegados de 

turma;

Elaboração 

definitiva do 

plano E@D;

Entra em 

funcionamento 
#EstudoemCasa

Novos horários 

entram em vigor 

no Agrupamento

Possibilidade dos 

alunos dos 11.º e 

12.º anos 

voltarem à escola

Avaliação sistemática da implementação do plano E@D inicia a 14 de abril.



Mobilizar para a mudança



Funcionamento do 3.º período



•O 3.º período começa a 14 de abril, sem atividades presenciais, continuando em 

vigor a modalidade de ensino à distância, tal como nas últimas duas semanas do 

segundo período.

•Haverá avaliação do 3.º período, pelo que a todos os alunos será atribuída uma 

nota no final do ano (que, naturalmente, deve atender ao conhecimento que o 

professor tem do trabalho realizado por cada aluno ao longo do ano e às 

aprendizagens desenvolvidas, tendo em conta as circunstâncias específicas de 

realização do 3.º período).



 Ensino Pré-escolar e ensino Básico:

• As aulas terão lugar em regime não-presencial, ou à distância, até ao final

do ano letivo;

 Ensino Secundário:

• No dia 14 de abril as aulas começarão em regime não-presencial.

• No 10.º ano, as aulas prosseguirão nesse regime até ao final do ano letivo;

• As escolas vão estar preparadas para, se a evolução da situação

epidemiológica o permitir, recomeçar as aulas presenciais do 11.º e 12.º anos

após o final de abril.

• Nos 11.º e 12.º anos, só haverá aulas presenciais das 22 disciplinas cujas

provas finais são necessárias para o acesso ao ensino superior; nas outras

disciplinas o ensino continuará a ser feito à distância.

• A não participação dos alunos em atividades presenciais por opção

manifesta dos encarregados de educação não constitui falta injustificada.

• Se as atividades presenciais forem retomadas, serão seguidas as normas de

higienização e distanciamento social em vigor nesse



➢ Provas e exames:

 Não serão realizadas as provas de aferição, nem os exames do 9.º ano;

 No ensino secundário serão realizados exames das 22 disciplinas cujas provas finais são

necessárias para o acesso ao ensino superior;

 Cada aluno só realiza os exames de que necessita para acesso ao ensino superior. Assim, a nota

do exame só releva para este efeito, não contando para a avaliação das disciplinas do ensino

secundário;

 Novo calendário de exames, após a conclusão das aulas a 26 de junho:

I. A 1.ª fase realiza-se entre 6 e 23 de julho; a 2.a fase realiza-se de 1 a 7 de setembro.

II. As provas são ajustadas à possibilidade de escolha pelos alunos de itens/grupos em

opção.



#EstudoEmCasa



 #EstudoEmCasa

Para complementar o ensino à distância por meios digitais, para o ensino básico, haverá módulos de

ensino/aprendizagem através da televisão:

#EstudoEmCasa é o nome do espaço que vai ocupar a grelha das 09h às 17h50, com conteúdos

organizados para diferentes anos letivos, uma ferramenta importante para complementar o trabalho dos

professores com os seus alunos.

Estes conteúdos pedagógicos temáticos contemplam matérias que fazem parte das aprendizagens

essenciais do 1.º ao 9.º ano, agrupados por: 1.º e 2.º anos, 3.º e 4.º anos, 5º e 6.º anos, 7.º e 8.º anos e 9.º

ano, abrangendo matérias de uma ou mais disciplinas do currículo, as quais servirão de complemento ao

trabalho dos professores com os seus alunos.

Na segunda-feira, dia 20 de abril, arrancam as emissões do #EstudoEmCasa, que decorrerão até dia ao

final do ano letivo, de segunda a sexta-feira.



O #EstudoEmCasa vai ser transmitido nos seguintes canais:

· https://www.rtp.pt/estudoemcasa (emissão de cada dia e on-demand de 

módulos individualizados)

· Será ainda disponibilizada uma App com todos os conteúdos 

do #EstudoEmCasa

Paralelamente, a RTP 2 transmite conteúdos, pensando nas crianças da 

Educação Pré-escolar (dos 3 aos 6 anos).

TDT – posição 7 MEO – posição 100

NOS – posição 18 Vodafone – posição 17

Nowo – posição 13

https://www.rtp.pt/estudoemcasa


Pré-escolar

 Com a colaboração dos Bombeiros Voluntários de Manteigas, a educadora

envia tarefas, para as crianças realizarem em casa.

 Sempre seja necessário a educadora contacta os encarregados de

educação, pelo meio mais expedito, para articular e estabelecer

compromissos pedagógicos.



CRIANÇAS DOS 4 E 5 ANOS

SEGUNDA-FEIRA TERÇA- FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA

Assinar e datar as fichas Assinar e datar as fichas Assinar e datar as fichas Assinar e datar as fichas Assinar e datar as fichas

Elaborar ficha de grafismos Picotagem e colagem
Pintura de uma ficha à escolha e sua 

elaboração
Desenho e pintura Ficha de matemática

Pintura de um desenho
INTERVALO Recorte e colagem de imagens

Picotagem e colagem de uma 

ficha
Ficha de grafismos

INTERVALO Ficha de matemática INTERVALO INTERVALO INTERVALO

Recorte E colagem Ficha de grafismos Ficha de grafismos Ficha de matemática Desenho livre e pintura

Canção e dança à escolha Modelagem com plasticina Ficha de matemática
Cantar e dançar uma canção 

à escolha.

Recorte de imagens de revistas ou 

jornais

Modelagem com plasticina Modelagem com plasticina
Ficha de descoberta de 

diferenças e labirintos
Modelagem com plasticina

Nos intervalos: ver TV– Brincar – Fazer jogos – Fazer ginástica – Ajudar os pais nas rotinas da casa

CRIANÇAS DOS 3 ANOS

SEGUNDA-FEIRA TERÇA- FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA

Escrever o nome das fichas Escrever o nome das fichas Escrever o nome das fichas Escrever o nome das fichas Escrever o nome das fichas

Fazer a ficha de pintura a lápis ou a 

caneta
Desenho livre Pintar e fazer ficha de matemática

Fazer e pintar duas fichas á 

escolha
Fazer ficha matemática

INTERVALO Ficha de grafismos Desenhar e recortar em cartolina
Picotagem e colagem de uma 

ficha
Ficha à escolha

Picotagem e colagem de uma ficha INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO

Modelagem com plasticina Recorte e colagem de uma ficha Fazer ficha de labirintos
Recortar imagens de uma 

revista/jornal
Picotagem e colagem de uma ficha

Ouvir uma história Recontar uma história Fazer frutos em plasticina
Inventar e contar uma história 

aos pais
Modelagem com plasticina

Ouvir uma história e fazer o desenho 

alusivo à história

Nos intervalos: ver TV– Brincar – Fazer jogos – Fazer ginástica – Ajudar os pais nas rotinas da casa



1.º ciclo

 As docentes vão utilizar processos mistos (ferramentas síncronas e assíncronas).

 Para cada aluno serão utilizados os métodos/ferramentas que melhor se adaptem a cada um,
tendo em conta, os recursos disponíveis e o grau de autonomia do aluno – agendamento de
tarefas e sessões com recurso a plataformas informáticas de comunicação.

 O horário aqui indicado é meramente referencial, podendo sempre que necessário ser
aptado/alterado.

 A docente titular de turma deve ter assegurar um gestão equilibrada tendo em atenção o
volume de tarefas .

 Sempre que seja necessário, a docente titular de turma, pode agendar reunião com os
encarregados de educação, em plataformas informáticas, ou contacta os encarregados de
educação, pelo meio mais expedito, para articular e estabelecer compromissos pedagógicos.

 Este processo vai ter, também, como preocupação a criação de rotinas de trabalho, que
confiram segurança aos alunos. e que são diferentes das presenciais. Paralelamente, vão ser
desenvolvidas atividades de carácter lúdico, que promovam o bem-estar emocional do aluno,
tais como o envio de mensagens em suporte vídeo, sms ou papel.



1.º ciclo

• Sessões síncronas- Momento de comunicação síncrona com diferentes objetivos (assinalados no 

horário) através de plataforma a combinar com os Encarregados de Educação.

Sessões assíncronas -Trabalho autónomo orientado pela docente.

• Sempre que seja necessário fazer entregas ao domicilio de material pedagógico, para os casos 

em que o aluno não tem recursos informáticos, serão mobilizados os Bombeiros Voluntários para o 

fazerem.



Escola Básica de Manteigas

2019 2020 MATRIZ DE HORÁRIO PARA ENSINO À DISTÂNCIA 1.º ANO

HORAS 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA

Das 9h às 9.30 h

PORTUGUÊS
(Estudo em casa – TV)

ESTUDO DO MEIO E CIDADANIA
(Estudo em casa – TV)

PORTUGUÊS
(Estudo em casa – TV)

ESTUDO DO MEIO
(Estudo em casa – TV)

MATEMÁTICA
(Estudo em casa – TV)

Das 9.40 H ÀS 10.10 

H

HORA DA LEITURA
(Estudo em casa – TV)

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
(Estudo em casa – TV)

MATEMÁTICA
(Estudo em casa – TV)

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
(Estudo em casa – TV)

EDUCAÇÃO FÍSICA
(Estudo em casa – TV)

Manhã

45m

Português
(Sessão assíncrona)

Matemática 
(sessão assíncrona)

Matemática 
(sessão assíncrona)

Português
(Sessão assíncrona)

Manhã

45m

Português
(Sessão assíncrona)

Português
(Sessão assíncrona)

A L M O Ç O

Tarde
30m

Matemática 
(sessão assíncrona)

Estudo do Meio
(sessão assíncrona)

Artes Visuais
(sessão assíncrona)

Estudo do Meio
(sessão assíncrona)

Matemática 
(sessão assíncrona)

Das 16hàs 16h30

Sessão síncrona
- Caráter facultativo – apenas para 

quem tem dúvidas por colocar.
- Caráter obrigatório – para alunos 
com medidas universais e seletivas.

Sessão síncrona
- Caráter facultativo – apenas para 

quem tem dúvidas por colocar.
- Caráter obrigatório – para alunos 
com medidas universais e seletivas.

Sessão síncrona

- Dirigida a todos os alunos.

Sessão síncrona
- Caráter facultativo – apenas para 

quem tem dúvidas por colocar.
- Caráter obrigatório – para alunos 
com medidas universais e seletivas.

Sessão síncrona

- Dirigida a todos os 
alunos para 

implementação do 
projeto “Solta a língua”.

Trabalho síncrono- Trabalho direto com os alunos, ligado ao currículo, através da plataforma Skype.
* Aulas/sessões desenvolvidas em #EstudoEmCasa



Escola Básica de Manteigas

2019 - 2020 ANABELA PINTO TAVARES 2.º ANO

HORAS 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA

Das 9h às 9.30 h PORTUGUÊS* ESTUDO DO MEIO/CIDADANIA* PROTUGUÊS*
ESTUDO DO MEIO*

MATEMÁTICA*

Das 9.40 H ÀS 10.10 H HORA DA LEITURA* EDUCAÇÃO ARTÍSTICA* MATEMÁTICA* EDUCAÇÃO ARTÍSTICA* EDUCAÇÃO FÍSICA*

A L M O Ç O

Das 14.h às 15.30
MATEMÁTICA

(Trabalho Síncrono)
a)

PORTUGUÊS

(Trabalho 
Síncrono)

a)

ESTUDO DO MEIO

(Trabalho Síncrono)
a)

MATEMÁTICA

Trabalho Síncrono)
a)

Envio de tarefas via e mail relativas a:
Revisão de conteúdos curriculares
Apoio ao Estudo / Esclarecimento de 
dúvidas; 
Atividades no âmbito da Educação 
Literária; Cidadania;
Atividades de interação social, lúdicas, 

plásticas e de bem-estar emocional dos 
alunos.

b)

a) Trabalho síncrono- Trabalho direto com os alunos, ligado ao currículo, através da plataforma Skype.
b) Trabalho assíncrono.

* Aulas/sessões desenvolvidas em #EstudoEmCasa



Escola Básica de Manteigas

2019 - 2020 Joana Marisa Marques Ferreira 3.º ANO

HORAS 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA

DAS 9.40 H ÀS 10.10 H EDUCAÇÃO ARTÍSTICA* EDUCAÇÃO ARTÍSTICA *

DAS 10.20 H ÀS 10.50 H PORTUGUÊS* ESTUDO MEIO E CIDADANIA* PORTUGUÊS* HORA DA LEITURA* INGLÊS*

DAS 11.00 H ÀS 11.30 H MATEMÁTICA* EDUCAÇÃO FÍSICA* MATEMÁTICA* ESTUDO DO MEIO*

ALMOÇO

DAS 14:00 ÀS 15H30 Matemática

(Trabalho Síncrono)

a)

Português

(Trabalho 

Síncrono)

a)

Estudo do Meio

(Trabalho Síncrono)

a)

Apoio ao Estudo / 

Esclarecimento de 

dúvidas; Atividades no 

âmbito da Educação 

Literária; Atividades de 

interação social, lúdicas 

e de bem-estar 

emocional dos alunos

a)

Trabalho Assíncrono

b)

a) Trabalho síncrono- Trabalho direto com os alunos, ligado ao currículo, através do skype

a) Trabalho síncrono- Trabalho direto com os alunos, ligado ao currículo, através do skype

* Aulas/sessões desenvolvidas em #EstudoEmCasa



Escola Básica de Manteigas

2019 - 2020 Alzira Amaral Ferreira 4.º ANO

HORAS 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA

Das 9:40 às 10:10h EDUCAÇÃO ARTÍSTICA* EDUCAÇÃO ARTÍSTICA*

Das 10:20h às
10.50 h

PORTUGUÊS*
ESTUDO DO MEIO E 

CIDADANIA*
PROTUGUÊS*

HORA DA LEITURA*
INGLÊS*

Das 11:00 H ÀS 11.30 H MATEMÁTICA* EDUCAÇÃO FÍSICA MATEMÁTICA* ESTUDO DO MEIO* INGLÊS (c)

A L M O Ç O

Das 14.h às 15.30
MATEMÁTICA

(Trabalho Síncrono)

a)

PORTUGUÊS

(Trabalho 

Síncrono)

a)

ESTUDO DO MEIO

(Trabalho Síncrono)

a)

MATEMÁTICA

Trabalho Síncrono)

a)

Envio de tarefas via e mail relativas a:

Revisão de conteúdos curriculares

Apoio ao Estudo / Esclarecimento de 

dúvidas; 

Atividades no âmbito da Educação 

Literária; Cidadania;

Atividades de interação social, 

lúdicas, plásticas e de bem-estar 

emocional dos alunos.

b)

a) Trabalho síncrono- Trabalho direto com os alunos, ligado ao currículo, através do skype
a) Trabalho síncrono- Trabalho direto com os alunos, ligado ao currículo, através do skype
* Aulas/sessões desenvolvidas em #EstudoEmCasa



2.º, 3.ºs ciclos e ensino secundário

 Os docentes, nestes níveis de ensino, vão utilizar processos mistos (ferramentas síncronas e assíncronas).

 Para cada aluno serão utilizados os métodos/ferramentas que melhor se adaptem a cada um, tendo
em conta, os recursos disponíveis e o grau de autonomia do aluno – agendamento de tarefas e sessões
com recurso a plataformas informáticas de comunicação.

 O horário aqui indicado é meramente referencial, podendo sempre que necessário ser aptado/alterado
entre os alunos e os docentes.

 O Diretor de Turma deve estar atento ao feedback dos alunos e gerir o volume de tarefas que são
solicitadas aos alunos. Deve assumir um papel de gestão do processo e fazer a ponte entre os docentes
e os alunos/encarregados de educação.

 Sempre seja necessário o Diretor de Turma, deve agendar uma reunião com os encarregados de
educação, utilizando para isso, plataformas informáticas, ou em alternativa, utilizar o meio mais
expedito, para articular e estabelecer compromissos pedagógicos. Cabe a cada Diretor de Turma
decidir as reuniões com encarregados de educação tem carater rotineiro.
Organiza o trabalho semanalmente, centraliza a função de distribuir as tarefas aos alunos e garante o
contacto com os pais/encarregados de educação.



2.º, 3.ºs ciclos e ensino secundário

• Este processo vai ter, também, como preocupação a criação de rotinas de trabalho, que
confiram segurança aos alunos. e que são diferentes das presenciais. Paralelamente, vão ser
desenvolvidas atividades de carácter lúdico, que promovam o bem-estar emocional do
aluno, tais como o envio de mensagens em suporte vídeo, sms ou papel.

• Sempre que seja necessário fazer entregas ao domicilio de material pedagógico, para os
casos em que o aluno não tem recursos informáticos, serão mobilizados os Bombeiros
Voluntários para o fazerem.

• Todos os docentes devem estabelecer, por forma a respeitar os diferentes ritmos de
aprendizagem, nas diferentes turmas os tempos para atividades síncronas e assíncronas.



5.º A
Horas 2.ª-feira 3.ª-feira 4.ª-feira 5.ª-feira 6.ª-feira

9.40-10.10 Educação Artística Educação Artística Oficina de Escrita

11.40-12.10 Ciências Naturais Matemática
Ciências Naturais e 

Cidadania
Matemática Inglês

12.20-12.50 Português Ed Física
História e Geografia 

de Portugal
Português

História e Geografia 

de Portugal

13.00-13.30
Português LNM 

(iniciação)

Português LNM 

(iniciação)

Português LNM 

(intermédio)

Português LNM 

(iniciação)

Português LNM 

(intermédio)

14.00-14.45 Port HGP CN HGP Mat

15.00-15.45 TIC Ing Port Ing CN

16.00-16.45 Mat EV EF Mat ET

17.00-17.45 EF OF. Saberes Cidadania Port EM

Transmissão ma RTP Memória a partir de 20/04/2020



6.º A
Horas 2.ª-feira 3.ª-feira 4.ª-feira 5.ª-feira 6.ª-feira

9.40-10.10 Educação Artística Educação Artística Oficina de Escrita

11.40-12.10 Ciências Naturais Matemática
Ciências Naturais e 

Cidadania
Matemática Inglês

12.20-12.50 Português Ed Física
História e Geografia 

de Portugal
Português

História e Geografia 

de Portugal

13.00-13.30
Português LNM 

(iniciação)

Português LNM 

(iniciação)

Português LNM 

(intermédio)

Português LNM 

(iniciação)

Português LNM 

(intermédio)

14.00-14.45 Mat Port HGP Ing ET

15.00-15.45 HGP EV Mat CN Of. Saberes

16.00-16.45 Port Ing Cidadania Port Mat

17.00-17.45 CN TIC EF EM EF

Transmissão ma RTP Memória a partir de 20/04/2020



7.º A Horas 2.ª-feira 3.ª-feira 4.ª-feira 5.ª-feira 6.ª-feira

9.00-9.45 Mat Fran Port FQ CN

10.00-10.45 Hist FQ Cidadania Ing EV

11.00-11.45 Ing Mat Geog Hist Mat

12.00-12.45 Port CN TIC Port EF

13.00-13.30
Português LNM 

(iniciação)

Português LNM 

(iniciação)

Português LNM 

(intermédio)

Português LNM 

(iniciação)

Português LNM 

(intermédio)

14.00-14.30 PORT INGLÊS
CIÊNCIAS 

NATURAIS

FÍSICO-

QUÍMICA
MATEMÁTICA

14.40-15.10
HISTÓRIA E 

CIDADANIA MATEMÁTICA
GEOGRAFIA E 

CIDADANIA
EDUCAÇÃO FISICA PORTUGUÊS

15.20-15.50 FRANCÊS LEITURA E 

LITERATURA

16.00-16.30 ESCRITA

16.40-17.10 FRANCÊS

Transmissão ma RTP Memória a partir de 20/04/2020

Terças-feiras e quintas-feiras, entre as 9.40 H e as 10.10 H estão agendadas transmissões na RTP de Educação Artística (do 1.º ano

ao 9.º ano). Coordenado pelos Diretores de Turma, os docentes de expressões e os docentes cujas aulas marcadas no horário

sobrepõem a transmissão da RTP agilizam com os alunos outros espaços para desenvolverem sessões.



8.º A
Horas 2.ª-feira 3.ª-feira 4.ª-feira 5.ª-feira 6.ª-feira

9.00-9.45 Hist FQ Geog Port Mat

10.00-10.45 Mat Fran Mat EV Port

11.00-11.45 TIC CN Cidadania Ing. FQ

12.00-12.45 Ing Port EF Hist CN

13.00-13.30
Português LNM 

(iniciação)

Português LNM 

(iniciação)

Português LNM 

(intermédio)

Português LNM 

(iniciação)

Português LNM 

(intermédio)

14.00-14.30 PORT INGLÊS
CIÊNCIAS 

NATURAIS

FÍSICO-

QUÍMICA
MATEMÁTICA

14.40-15.10
HISTÓRIA E 

CIDADANIA MATEMÁTICA
GEOGRAFIA E 

CIDADANIA
EDUCAÇÃO FISICA PORTUGUÊS

15.20-15.50 FRANCÊS LEITURA E 

LITERATURA

16.00-16.30 ESCRITA

16.40-17.10 FRANCÊS

Transmissão ma RTP Memória a partir de 20/04/2020

Terças-feiras e quintas-feiras, entre as 9.40 H e as 10.10 H estão agendadas transmissões na RTP de Educação Artística (do 1.º ano ao 9.º

ano). Coordenado pelos Diretores de Turma, os docentes de expressões e os docentes cujas aulas marcadas no horário sobrepõem a

transmissão da RTP agilizam com os alunos outros espaços para desenvolverem sessões.



8.º B Horas 2.ª-feira 3.ª-feira 4.ª-feira 5.ª-feira 6.ª-feira
9.00-9.45 CN TIC EF CN Port

10.00-10.45 Fran Mat FQ Port Mat

11.00-11.45 Mat Port EV FQ Hist

12.00-12.45 Geog Ing Hist Ing Cidadania

13.00-13.30
Português LNM 

(iniciação)

Português LNM 

(iniciação)

Português LNM 

(intermédio)

Português LNM 

(iniciação)

Português LNM 

(intermédio)

14.00-14.30 PORT INGLÊS
CIÊNCIAS 

NATURAIS

FÍSICO-

QUÍMICA
MATEMÁTICA

14.40-15.10
HISTÓRIA E 

CIDADANIA MATEMÁTICA
GEOGRAFIA E 

CIDADANIA
EDUCAÇÃO FISICA PORTUGUÊS

15.20-15.50 FRANCÊS LEITURA E 

LITERATURA

16.00-16.30 ESCRITA

16.40-17.10 FRANCÊS

Transmissão ma RTP Memória a partir de 20/04/2020

Terças-feiras e quintas-feiras, entre as 9.40 H e as 10.10 H estão agendadas transmissões na RTP de Educação Artística (do 1.º ano

ao 9.º ano). Coordenado pelos Diretores de Turma, os docentes de expressões e os docentes cujas aulas marcadas no horário

sobrepõem a transmissão da RTP agilizam com os alunos outros espaços para desenvolverem sessões.



9.º A
Horas 2.ª-feira 3.ª-feira 4.ª-feira 5.ª-feira 6.ª-feira
9.00-9.45 Port Mat Mat Port FQ

10.00-10.45 Geog Hist Port Geog Hist

11.00-11.45 EV Franc FQ Franc Ing

12.00-12.45 CN EF EV CN Mat

13.00-13.30
Português LNM 

(iniciação)

Português LNM 

(iniciação)

Português LNM 

(intermédio)

Português LNM 

(iniciação)

Português LNM 

(intermédio)

15.20-15.50 FRANCÊS
LEITURA E 

LITERATURA

16.00-16.30 PORTUGUÊS MATEMÁTICA
CIÊNCIAS NATURAIS E 

FÍSICO-QUÍMICA
INGLÊS ESCRITA

16.40-17.10 INGLÊS
CIÊNCIAS NATURAIS E 

FÍSICO-QUÍMICA
MATEMÁTICA

MATEMÁTICA E 

FÍSICO-QUÍMICA
FRANCÊS

17.20-17.50 HISTÓRIA EDUCAÇÃO FÍSICA
GEOGRAFIA E 

CIDADANIA
PORTUGUÊS

Transmissão ma RTP Memória a partir de 20/04/2020

Terças-feiras e quintas-feiras, entre as 9.40 H e as 10.10 H estão agendadas transmissões na RTP de Educação Artística (do 1.º ano ao 9.º ano).

Coordenado pelos Diretores de Turma, os docentes de expressões e os docentes cujas aulas marcadas no horário sobrepõem a transmissão da RTP

agilizam com os alunos outros espaços para desenvolverem sessões.



9.º B Horas 2.ª-feira 3.ª-feira 4.ª-feira 5.ª-feira 6.ª-feira

9.00-9.45 EV Mat Port Ing Hist

10.00-10.45 Port. CN Mat Port CN

11.00-11.45 Geog Hist EF Geog EV

12.00-12.45 Mat Franc FQ Franc FQ

13.00-13.30
Português LNM 

(iniciação)

Português LNM 

(iniciação)

Português LNM 

(intermédio)

Português LNM 

(iniciação)

Português LNM 

(intermédio)

15.20-15.50 FRANCÊS
LEITURA E 

LITERATURA

16.00-16.30 PORTUGUÊS MATEMÁTICA
CIÊNCIAS NATURAIS E 

FÍSICO-QUÍMICA
INGLÊS ESCRITA

16.40-17.10 INGLÊS
CIÊNCIAS NATURAIS 

E FÍSICO-QUÍMICA
MATEMÁTICA

MATEMÁTICA E 

FÍSICO-QUÍMICA
FRANCÊS

17.20-17.50 HISTÓRIA
EDUCAÇÃO 

FÍSICA

GEOGRAFIA E 

CIDADANIA
PORTUGUÊS

Transmissão ma RTP Memória a partir de 20/04/2020

Terças-feiras e quintas-feiras, entre as 9.40 H e as 10.10 H estão agendadas transmissões na RTP de Educação Artística (do 1.º ano ao 9.º ano).

Coordenado pelos Diretores de Turma, os docentes de expressões e os docentes cujas aulas marcadas no horário sobrepõem a transmissão da

RTP agilizam com os alunos outros espaços para desenvolverem sessões.



10.º Línguas e Humanidades
Horas 2.ª-feira 3.ª-feira 4.ª-feira 5.ª-feira 6.ª-feira

9.00-9.45 Filo Hist A

10.00-10.45 Filo Port Franc Franc Ing

11.00-11.45 Hist A Hist A Ing Geog A Geog A

12.00-12.45 Franc Geog A EF Port

14.00-14.45

15.00-15.45

16.00-16-45

17.00-17.45



10.º Ciências e Tecnologias  

Horas 2.ª-feira 3.ª-feira 4.ª-feira 5.ª-feira 6.ª-feira

9.00-9.45 Biol e Geol Biol e Geol Filo Biol e Geol FQ -A

10.00-10.45 Filo Port FQ -A FQ -A Ing

11.00-11.45 Mat A Mat A Ing Mat A

12.00-12.45 EF Port

14.00-14.45

15.00-15.45

16.00-16-45

17.00-17.45



11.º Línguas e Humanidades 
Horas 2.ª-feira 3.ª-feira 4.ª-feira 5.ª-feira 6.ª-feira

9.00-9.45 Hist A Filo Geog A Franc Ing

10.00-10.45 Geog A Port Hist A Hist A Filo

11.00-11.45 Franc Ing Franc Geog A Port

12.00-12.45 EF

14.00-14.45

15.00-15.45

16.00-16-45

17.00-17.45



11.º Ciências e Tecnologias 
Horas 2.ª-feira 3.ª-feira 4.ª-feira 5.ª-feira 6.ª-feira

9.00-9.45 Mat Filo FQ -A FQ -A Ing

10.00-10.45 FQ -A Port Biol e Geol Mat Filo

11.00-11.45 Bio e Geol Ing Mat Biol e Geol Port

12.00-12.45 EF

14.00-14.45

15.00-15.45

16.00-16-45

17.00-17.45



12.º Línguas e Humanidades 

Horas 2.ª-feira 3.ª-feira 4.ª-feira 5.ª-feira 6.ª-feira

9.00-9.45 Port Hist A Hist A

10.00-10.45 Hist A Psi Geog C Geog C

11.00-11.45 Port EF Port Hist A

12.00-12.45 Hist. A Psi

14.00-14.45

15.00-15.45

16.00-16-45

17.00-17.45



12.º Ciências e Tecnologias 

Horas 2.ª-feira 3.ª-feira 4.ª-feira 5.ª-feira 6.ª-feira

9.00-9.45 Port Mat A Mat A

10.00-10.45 Mat A Psi Bio Bio

11.00-11.45 Port EF Geo/Qui Port

12.00-12.45 Geo/Qui/ Psi

14.00-14.45

15.00-15.45

16.00-16-45

17.00-17.45



Educação inclusiva



Estratégia de trabalho para os alunos com medidas de suporte à 

aprendizagem aplicadas a alunos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 
54/2018 de 6 de julho: medidas universais, seletivas e adicionais:

 Para os alunos com medidas seletivas:

• Alunos com recursos multimédia - Para além das aulas/sessões disponíveis em 

#EstudoEmCasa, em articulação com a professora titular e os encarregados de 

educação, os alunos vão beneficiar de  apoio por parte da professora de educação 

especial. A terapeuta da fala, do Agrupamento, irá trabalhar com os alunos, enviando 

fichas de trabalho, e se possível, estabecer contato através de uma plataforma de 

comunicação. 



Estratégia de trabalho para os alunos com medidas de suporte à 

aprendizagem aplicadas a alunos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 54/2018 

de 6 de julho: medidas universais, seletivas e adicionais:

 Para alunos com medidas adicionais:

• Alunos sem recursos multimédia - a professora titular de turma em articulação com a professora de 
educação especial vão recorrer a fichas de trabalho enviadas para casa dos alunos. 

• Alunos com recursos multimédia - o trabalho que o professor de educação especial vai realizar com 
os alunos será através dos recursos tecnológicos. A terapeuta da fala, do Agrupamento de Escolas 
de Manteigas, também irá realizar o seu trabalho através de uma plataforma de comunicação e o 
envio de fichas de trabalho.

Para se proceder à distribuição destas fichas de trabalho será necessário recorrer aos Bombeiros 
Voluntários ou à GNR.

Os recursos existentes no Agrupamento serão mobilizados em função das necessidades e da 
disponibilidade tecnológica - sessões de psicomotricidade da Psicofoz, CRI, terapia da fala e de 
psicologia.



O PAPEL DA EMAEI NO ÂMBITO DA 

IMPLEMENTAÇÃO DA MODALIDADE E@D



O trabalho a desenvolver 

pela EMAEI, no atual 

contexto de ensino à 

distância, vai ser 

articulado com as 

decisões tomadas pelo 

Agrupamento de Escolas 

de Manteigas, tendo em 

conta quatro eixos de 

atuação que se 

consideram prioritários:

 Reunir com os docentes titulares/diretores de 
turma, docentes de educação especial e outros 
técnicos, semanalmente, em horário a definir, 
através de uma ferramenta de videoconferência 
(SKYPE, DUO, MEET…), para identificar/eliminar 
constrangimentos/fragilidades no processo ensino-
aprendizagem à distância, relativamente aos 
alunos com medidas seletivas e adicionais.

 Aconselhar os docentes dos alunos com medidas 
seletivas e adicionais, através de documentos 
enviados pelo coordenador e /ou sessões 
assíncronas, sobre estratégias e materiais passíveis 
de utilização na modalidade E@D. 

 Mobilizar os recursos disponíveis no CAA, CRTIC e 
CRI, por forma a assegurar que a comunicação e 
os recursos utilizados sejam acessíveis a todos e a 
cada um dos alunos com medidas de suporte à 
aprendizagem.

1. Apoio aos docentes 

e técnicos da 

comunidade 

educativa



 Garantir que as medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, 
designadamente as definidas no RTP, estão a ser implementadas, 
considerando: a dinâmica familiar e o ritmo de aprendizagem de cada 
aluno. 

 Elaborar um plano de acompanhamento, com o apoio dos professores de 
Ed. Especial, aos seguintes alunos com medidas adicionais: Maria Costa e 
Matilde Costa (1.º ano), Guilherme Tavares (9.º ano) e Carlos Massano (11.º 
ano), por apresentarem dificuldades de comunicação e/ou falta de acesso 
a meios digitais.

 Estabelecer um contacto diário com os encarregados de educação dos 
referidos alunos, via telemóvel, no sentido de manter a proximidade com a 
escola, a cargo dos professores de Educação Especial. 

 Colaborar com o docente titular/diretor de turma, interlocutor junto dos 
encarregados de educação, na elaboração de um plano de trabalho para 
alunos com medidas adicionais, no sentido de: desenvolver metodologias e 
estratégias de ensino estruturado; desenvolver competências de autonomia 
pessoal e social e, se possível, estabelecer um horário com rotinas diárias, 
sempre que se justifique.

 Colaborar com os docentes titulares/diretores de turma e outros profissionais 
na adaptação do PEI e PIT dos alunos com medidas adicionais, sempre que 
necessário, tendo em conta o contexto actual de ensino à distância. 

 Monitorizar/identificar eventuais constrangimentos no trabalho desenvolvido 
junto dos alunos com retaguardas familiares mais frágeis, no sentido de 
assegurar um apoio mais específico. 

2. Continuidade na 

implementação/identif

icação das medidas 

de suporte à 

aprendizagem e à 

inclusão definidas ou a 

definir no RTP/PEI/PIT



 Incentivar e apoiar os professores
titulares/diretores de turma na dinamização do
trabalho em rede, envolvendo e ligando os
alunos com maiores dificuldades ao nível da
interação e comunicação com os seus pares,
por forma a manterem o contacto à distância.

 Apoiar as famílias sempre que se verifiquem
dificuldades na gestão das emoções,
decorrentes da situação de isolamento social e,
consequentemente, estejam a criar barreiras ao
processo de aprendizagem e ao bem-estar dos
alunos, mobilizando, se necessário, os serviços
de psicologia.

 Colaborar na identificação e eliminação de
constrangimentos que se coloquem à
participação dos alunos com medidas seletivas
e/ou adicionais na modalidade de E@D.

3. Apoio às famílias no 

contexto da 

modalidade de E@D



 Assegurar a continuidade de atividades previstas 

nos planos de trabalho definidos nos RTP(s), por 

parte dos profissionais do CRI e outros técnicos, 

designadamente ao nível das terapias.

 Colaborar na eliminação de constrangimentos 

que se coloquem à participação dos alunos e 

das famílias na modalidade de E@D, mobilizando 

os Bombeiros Voluntários e/ou a GNR de 

Manteigas ou CTT, no sentido de assegurar e 

facilitar a ligação entre a escola e a família (nas 

vertentes de comunidades educativa e civil).

4. Articulação com 

diversos serviços da 

comunidade



Mudança na ação
ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E LIDERANÇA; 

ESTRATÉGIA E CIRCUITO DE COMUNICAÇÃO; 

MODELO DE ENSINO A DISTÂNCIA; 

PLANO DE MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO. 



Mudança na 

ação
 Coordenadores de departamento - atitude pró-ativa para

Implementação/coordenação de procedimentos

didáticos inovadores e assertivos, bem como, incentivar a

colaboração e o espírito de equipa, conferindo, assim,

segurança aos professores, num momento de

experimentação de novos modos de ensinar.

 Titulares de turma, Diretores de Turma, Coordenadora de

Diretores de Turma – coordenação da ação pedagógica;

 Sérgio Lourenço - procedimentos tecnológicos;

 Direção - implementação de procedimentos
organizacionais;

a) Estratégias de 

gestão e 

liderança; 

b) Estratégia e circuito de 
comunicação; 

c) Modelo de ensino a 
distância; 

d) Plano de monitorização e 
avaliação. 



Mudança na 

ação  A EQUIPA REPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO E

DESENVOLVIMENTO DO PLANO:

Graça Ambrósio

Maria João Costa

Lara Fonseca

Carla Portugal

Sérgio Lourenço

José Monteiro

Renato Alves

a) Estratégias de 

gestão e 

liderança; 

b) Estratégia e circuito de 
comunicação; 

c) Modelo de ensino a 
distância; 

d) Plano de monitorização e 
avaliação. 



Mudança na 

ação

 Definição de estratégias e ferramentas, por forma, a ser

possível comunicar com todos os alunos;

 Comunicação entre docentes será através da

plataforma TEAMS;

 Utilização de diversas plataformas informáticas;

 Utilização de forma intensa de correio eletrónico.

 Em alinhamento com as orientações pedagógicas da

escola, os conselhos de turma concebem um plano de

trabalho semanal para cada grupo/turma, sob a

orientação da coordenadora do 1.º ciclo e diretores de

turma;

 Utilização preferencial para reuniões entre docentes das

plataformas ZOOM, SKYPE e TEAMS;

 Avaliação e monitorização a cargo do Observatório de

Qualidade;

a) Estratégias de gestão e 
liderança; 

b) Estratégia e circuito 

de comunicação; 

c) Modelo de ensino a 

distância; 

d) Plano de 

monitorização e 

avaliação. 



Comunicar 

em rede

 Todas as ações e atividades de comunicação 

deverão: 

a) nortear-se por uma mensagem central;

b) adequar-se aos destinatários; 

c) seguir uma estratégia; 

d) ser transmitidas nos momentos e através dos 

meios/canais mais adequados. 

 Sugestão:

Contas de e-mail; criação de blogues; Escola 

Virtual; Quizlet; Audacity; Kahoot;

Arcademic Skill; Teams, One drive; WhatsApp; 

Wix.com; etc.

• Recolha, por parte dos titulares 
de turma e diretores de turma 
de e-mails de alunos e 
encarregados de educação;

• Estabelecer entre os docentes 
plataformas de comunicação e 
reunião rápidas e eficazes;

• Uniformizar procedimentos 
utilizando, para cada turma, o 
mínimo de plataformas possíveis;

• Implementar no Agrupamento a 

plataforma TEAMS para toda a 
comunidade educativa;



Identidade da escola

Serão implementadas dinâmicas promotoras do sentimento de pertença à
turma e à escola:

» construção de espaços em plataformas digitais, para divulgação dos trabalhos
efetuados pelas crianças/pelos alunos, bem como fomentar o

» estabelecimento de comunicações regulares entre professores e alunos e entre
alunos. Na educação pré-escolar e no 1.º ciclo.

A psicóloga e a animadora sociocultural serão promotoras de atividades a
pensar no desenvolvimento do bem-estar emocional dos alunos e na
promoção da confiança face à escola, enquanto se aprende a partir de
casa.



O presente plano será ajustado de

acordo com as orientações que

forem sendo emanadas da tutela,

bem como, com as sugestões que

forem surgindo.



Regresso às aulas 

presenciais 11.º e 12.º 

anos - 18/05/2020



Práticas adotadas  para o 

funcionamento do 

Agrupamento de Escolas 

de Manteigas

 As aulas presenciais funcionam apenas na parte da
tarde, com horários desfasados para evitar a
concentração dos alunos, dos professores e do
pessoal não docente no recinto escolar,

 Não haverá períodos livres entre aulas;*

 Serão utilizadas salas amplas e arejadas, sentando um
aluno por secretária. As mesas vão estar dispostas
com a mesma orientação;

 Serão criadas duas alas, divididas fisicamente para
evitar ajuntamento de alunos no recinto escolar;**

*Os períodos livres são aqui entendidos fora da sala de aula. Estão contemplados, nos
horários das turmas, momentos de paragem, entre aulas de 45 min, mas os alunos não devem
sair da sala de aula. Os alunos serão autorizados a irem à casa de banho sempre de forma
ordeira e um de cada vez.

** A ideia de alas consiste na separação dos alunos do 11.º ano dos do 12.º ano. Entram por
portas diferentes, utilizam casas de banho, salas de aula e corredores diferentes.

ORGANIZAÇÃO ESCOLAR



Medidas  

adotadas  no 

Agrupamento de 

Escolas de 

Manteigas

 Se for necessário procederemos ao

desdobramento de turmas;

 Serão estabelecidos circuitos para acesso às

alas, às casa de banho e gabinete de

isolamento;

 A capacidade de utilização da biblioteca será

reduzida para um terço a sua lotação máxima e

haverá sinalética para assinalar os lugares que

podem ser ocupados;

ORGANIZAÇÃO ESCOLAR



Medidas  

adotadas  no 

Agrupamento de 

Escolas de 

Manteigas

 A utilização do refeitório será desfasado entre turmas. 

 Será obrigatório a lavagem/desinfeção das mãos 
antes e após o consumo de qualquer refeição por 
parte de qualquer utente do refeitório,

 Será obrigatório a utilização de máscara por parte dos 
funcionários; 

 Será feita a preparação do tabuleiro e entrega, a 
cada aluno, por um funcionário, à entrada da linha do 
refeitório;

 Talheres e guardanapos, como já acontece, serão 
fornecidos dentro de embalagem;, bem como, a fruta 
e sobremesa. A salada será protegida e servida por um 
funcionário. 

 Depois de cada utilização será feita lavagem em 
máquina dos tabuleiros. As mesas serão higienizadas, 
também, após cada utilização; 

ORGANIZAÇÃO ESCOLAR



Medidas  

adotadas  no 

Agrupamento de 

Escolas de 

Manteigas

 Realizam-se presencialmente todas as

aulas das disciplinas com oferta de

exame nacional.

 Os alunos frequentam estas disciplinas,

independentemente de virem a realizar

os respetivos exames.

 Todas as outras disciplinas continuam a

funcionar remotamente.

Frequência 

Cursos Científico-Humanísticos



Medidas  

adotadas  no 

Agrupamento de 

Escolas de 

Manteigas

 A assiduidade dos alunos é registada;

 Os alunos que não frequentem as aulas

presenciais, por manifesta opção dos

encarregados de educação, veem as

suas faltas justificadas, não estando a

escola obrigada à prestação de serviço

remoto.
Assiduidade nas aulas 
presenciais 



Medidas  

adotadas  no 

Agrupamento de 

Escolas de 

Manteigas

 Se um aluno se encontrar atestadamente

em grupo de risco, a escola facilita o

apoio remoto, à semelhança do que

acontece em todos os casos de doença

prolongada.

Alunos em grupos de risco 



Regresso às aulas presenciais 

Pré-escolar - 1/06/2020



Pré-escolar

 Todos os espaços que não sejam necessários ao

bom funcionamento das atividades vão estar

encerrados. Esta medida não se aplica às salas

de refeições.

 Deverão ser privilegiadas as atividades que

decorram no exterior.

 Vai ser maximizado o distanciamento físico entre

as crianças quando estão em mesas, sem

comprometer o normal funcionamento das

atividades pedagógicas.

 As salas de atividades devem estar arejadas.

 Vai estar em funcionamento um circuito 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.

Organização do espaço



Pré-escolar

 No estabelecimento vão ser criados espaços
“sujos” e espaços “limpos”.

 As crianças vão trocar o calçado que levam de
casa por outro apenas utilizado no espaço do
Jardim de Infância. Este calçado extra
permanece no estabelecimento de educação,
devendo ser higienizado, todos os dias, após a
saída da criança. Os profissionais cumprirão a
mesma orientação.

 Deverá ser garantido a existência de material
individual necessário para cada atividade.

 Não haverá nas salas acessórios não essenciais à
prática das atividades pedagógicas e será
reforçada a limpeza e desinfeção dos que lá
permanecem.

 Não será permitido que as crianças levem de casa
brinquedos ou outros objetos não necessários.

 Deve-se evitar concentrações nas idas à casa de
banho.

Organização do espaço



Pré-escolar
 A criança não deve permanecer no

estabelecimento de educação por período

superior ao estritamente necessário.

Organização dos horários



Pré-escolar

 Considerar que a situação que vivemos e a
especificidade de cada contexto implicam,
necessariamente, uma flexibilidade e adequação na
organização das rotinas, dos espaços, dos materiais e
das atividades.

 Será criada uma rotina pedagógica, tendo em conta
as orientações da DGS, em articulação com os
fundamentos e princípios da pedagogia para a
infância definidos nas OCEPE.

 Pese embora as regras atuais de distanciamento físico,
não será descurada a importância das aprendizagens
e do desenvolvimento das crianças e a garantia do
seu direito de brincar.

 Uma vez que o desenvolvimento e a aprendizagem
são indissociáveis haverá especial atenção em relação
ao bem-estar das crianças com respostas às
necessidades emocionais, físicas e cognitivas das
mesmas.

Práticas Pedagógicas



Pré-escolar

 É também essencial considerar que as interações e as
relações que as crianças estabelecem com os adultos e
com as outras crianças são a base para a sua
aprendizagem e desenvolvimento.

 Serão transmitidas às crianças novas regras de
convivência social, levando-as a compreender a
importância das novas formas de interação entre pares e
com os adultos. É importante prestar atenção às suas
dúvidas e angústias, tranquilizando-as e ajudando-as a
compreender a importância do cumprimento destas
novas regras, para a segurança e bem-estar de todos.

 Será estabelecida uma plataforma de diálogo com as
crianças acerca das alterações das suas rotinas e serão
ouvidas suas opiniões e sugestões.

 Será realizado o registo das novas regras de segurança
com as crianças e elaborados cartazes, panfletos, etc.,
afixando-os em local visível do Jardim de Infância e/ou
da sua sala.
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 Serão planeadas atividades e projetos, escutando as

crianças sobre como os podem desenvolver, tendo

em conta o contexto atual.

 Serão utilizadas tecnologias de modo diversificado

com diferentes funções, como recolha de

informação, registo, comunicação, etc., com recurso

à projeção, por exemplo, de visitas virtuais a museus,

parques, palácios, audição de concertos de música,

visualização de peças de teatro e documentários

sobre assuntos que lhes interessem.

 A leitura de histórias será realizada em círculo

alargado.
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 Serão privilegiadas atividades que recorram a

materiais mais facilmente higienizáveis, evitando

aqueles que, pelas suas características, apresentam

maior risco de contaminação.

 Será privilegiado o contacto com as famílias à

entrada da instituição, mantendo o distanciamento

físico recomendado, possibilitando que a articulação

possa ser veiculada ou complementada,

regularmente, via telefone ou por meios digitais, de

modo a que, na adaptação a esta nova realidade,

haja articulação e continuidade entre o Jardim de

Infância e a família.

 Não serão realizadas festas e reuniões de

encarregados de educação presenciais.

Pré-escolar
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 Durante o período de refeições, devem ser
respeitadas as seguintes medidas de
distanciamento e higiene:

a. A deslocação para a sala de refeições
deve ser desfasada para evitar o cruzamento
de crianças;

b. Antes e depois das refeições, as crianças
devem lavar as mãos acompanhadas, para
que o façam de forma correta;

c. Os lugares vão estar marcados, de forma a
assegurar o máximo de distanciamento físico
possível entre as crianças.

 Não serão partilhados quaisquer equipamentos ou
alimentos.

 Também nas salas de refeições, todos os
funcionários utilizarão máscara, enquanto
acompanham as crianças.
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 Perante a identificação de um caso suspeito (se detetado
no estabelecimento de educação), este deve
encaminhar-se ou ser encaminhado para a área de
isolamento, pelos circuitos definidos no Plano de
Contingência. Sempre que se trate de uma criança, a

pessoa responsável deve permanecer com a criança na
sala de isolamento, cumprindo com as precauções
básicas de controlo de infeção, nomeadamente quanto
à higienização das mãos.

 Deve ser contactada a Linha SNS24 (808 242424) ou outras

linhas telefónicas criadas especificamente para o efeito,
e proceder de acordo com as indicações fornecidas.

 As Autoridades de Saúde locais devem ser
imediatamente informadas do caso suspeito e dos
contactos do grupo, de forma a facilitar a aplicação de

medidas de Saúde Pública aos contactos de alto risco.
Para o efeito, os estabelecimentos devem manter
atualizados os contactos das Autoridades de Saúde
territorialmente competentes.

Atuação perante um caso 
suspeito



 Se o caso suspeito for uma criança, deve ser

contactado, de imediato, o respetivo encarregado

de educação.

 Deve-se reforçar a limpeza e desinfeção das

superfícies mais utilizadas pelo caso suspeito, bem

como da área de isolamento, nos termos da

Orientação 14/2020 da DGS.

 Os resíduos produzidos pelo caso suspeito devem ser

acondicionados em dois sacos de plástico,

resistentes, com dois nós apertados,

preferencialmente com um adesivo/atilho e devem

ser colocados em contentores de resíduos coletivos

após 24 horas da sua produção (nunca em

ecopontos).

Pré-escolar

Atuação perante um caso 
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