
Plano E@D - Regresso às aulas 

presenciais 18/05/2020 (10.º e 11.º Anos) 

e dia 1/06/2020 (Pré-Escolar) no 

Agrupamento de Escolas de Manteigas 

VERSÃO 2.02                        25/05/2020



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.

Práticas Pedagógicas



Pré-escolar

 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.

Práticas Pedagógicas



 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

Práticas Pedagógicas



Pré-escolar

 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.

Refeições



Pré-escolar

 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 
suspeito


