ESCOLA BÁSICA 2/3 CICLOS DR. HORÁCIO BENTO DE GOUVEIA
Nº de Código do Estabelecimento de Ensino 3103-208

Plano Estratégico de Atuação
Ano Letivo 2020-2021
No contexto em que vivemos desde o dia 13 de março de 2020 devido à pandemia
COVID 19 e face à imprevisibilidade da sua evolução, urge definir uma estratégia de
atuação para o próximo ano letivo de 2020-2021.
Em sequência das orientações veiculadas pela Secretaria Regional de Educação Ciência
e Tecnologia, em reunião com os Conselhos Executivos no dia 8 de julho de 2020, e no
Ofício Circular nº5.0.0-078/2020, foi necessário que cada estabelecimento de ensino, no
âmbito da sua autonomia pedagógica, definisse a forma mais adequada de
funcionamento face ao momento atual, às suas condições e constrangimentos e
delineasse regras para a possibilidade de três cenários diferentes. Regime presencial,
obrigatório a partir do início de setembro, regime misto e regime não presencial, sendo
que os dois últimos, carecem de autorização da tutela para a sua implementação.
Tendo em conta as orientações da tutela a Escola Básica dos 2º e 3º Ciclo Dr. Horácio
Bento de Gouveia funcionará da seguinte forma:
Cenário A
Regime presencial












Tempos letivos curriculares presenciais em sala fixa;
Aulas presenciais para o 2º Ciclo, 5º e 6º anos, num só turno;
Aulas de EMRC em regime não presencial, com recurso à Plataforma Teams;
Aulas presenciais para o 3º Ciclo, 7º e 9º anos, num só turno, com uma vez por
semana em turno contrário, para as aulas de Educação Física. Para o 8º ano num
só turno, com duas vezes por semana em turno contrário para as aulas de
Educação Física, de Educação Tecnológica e de TIC;
Diferentes períodos de almoço de modo a evitar o grande fluxo, concentração e
aglomeração de utentes e permitir a higienização dos espaços;
Permanência dos alunos na escola somente no seu turno de aulas.
Turmas de 5º ano com um máximo de 23 alunos;
Apoios pedagógicos personalizados, e apoios especializados para alunos com
Medidas Universais, Seletivas e Adicionais dados presencialmente nos casos de
alunos com problemáticas mais graves, e os restantes dados com recurso à
Plataforma Teams;
Apoios complementares e de enriquecimento curricular não obrigatórios, dados
à distância com recurso à plataforma Teams;









Atividades de complemento curricular (ateliês, clubes, sala de estudo, biblioteca,
laboratórios, …) frequência presencial, dentro do turno de cada turma e em caso
de feriado, com número limitado de utentes devidamente indicado na porta,
consoante o espaço onde decorrem. Os alunos do 3º Ciclo poderão frequentar
os espaços referidos, também no(s) dia(s) em que têm aulas em turno contrário;
Atividades de complemento curricular e outros projetos, fora do turno da turma,
com recurso à Plataforma Teams e com a possibilidade de encontros presenciais
esporádicos, em horário não escolar;
Aulas de Educação Física e as atividades de Desporto Escolar decorrerão de
acordo com as instruções emanadas pelas autoridades de Saúde;
Reuniões de docentes preferencialmente com recurso à Plataforma Teams à
exceção das reuniões de Conselho Pedagógico e de avaliação de final de período;
Horários de entrada na escola diferenciados, evitando concentração de alunos
e permitindo condições de higienização das salas;

ANOS
7º 8º 9º
5º 6º




HORÁRIO
ENTRADA

SAÍDA

08:00 Horas

13:00 Horas

13:15 Horas

18:15 Horas

08:30 Horas
13:45 Horas

13:30 Horas
18:45 Horas

Intervalos de 15 minutos, desencontrados entre alunos do 2º e 3º ciclos, de
modo a diminuir o número de discentes em espaços comuns, confinando-os a
zonas específicas do recreio;
Recreios: 5º Ano – pátio sul do edifício, lado nascente; 6º Ano – pátio sul, lado
poente; 7º Ano – pátio sul, lado nascente; 8º Ano – pátio sul, lado poente; 9º
Ano – pátio norte do edifício.
Grelha Semanal
3º Ciclo
08:00 – 09:30
Intervalo de 15m
09:45 – 11:15
Intervalo
11:30 – 13:00
Intervalo entre turnos
13:15 – 14:45
Intervalo de 15m
15:00 – 16:30
Intervalo de 15m
16:45 – 18:15

2º Ciclo
08:30 – 10:00
Intervalo de 15m
10:15 – 11:45
Intervalo
12:00 – 13:30
Intervalo entre turnos
13:45 – 15:15
Intervalo de 15m
15:30 – 17:00
Intervalo de 15m
17:15 – 18:45



















Entradas de alunos na escola pelo portão a sul do edifício, como habitualmente,
e saídas pelo portão junto ao Polidesportivo P3, também a sul do edifício;
Higienização das mãos à entrada do edifício;
Uso obrigatório de máscara para alunos, professores, funcionários,
encarregados de educação, fornecedores e quaisquer elementos externos à
escola;
Uso de viseira pelos professores na sala de aula, caso assim o pretendam, desde
que não circulem entre as mesas e mantenham a distância dos alunos. Ao se
aproximarem dos alunos têm que colocar a máscara;
Lavagem frequente das mãos com água e sabão, esfregando-as pelo menos
durante vinte segundos;
Janelas das salas de aula mantidas sempre abertas por forma a garantir a
ventilação do espaço;
Circulação de toda a comunidade educativa no edifício, sempre pela direita, de
acordo com a sinalética expressa;
Disponibilização de gel desinfetante em diferentes pontos da escola;
Higienização frequente das salas e teclados dos computadores;
Utilização dos bares, cantina, papelaria, reprografia e serviços administrativos;
respeitando a sinalética, o distanciamento físico e o número de utentes em
simultâneo, definido no local;
Recurso ao gabinete de Primeiros Socorros somente em situação de primeiro
socorro por acidente ou síncope. Em caso de indisposição o aluno/a deverá ser
encaminhado para a sala de convívio ou cantina onde poderá tomar um chá;
Alunos em estado febril não deverão ser encaminhados para a escola;
Alunos com sinais de febre serão encaminhados para a sala de contingência,
junto ao P3 e implementados os procedimentos previstos no Plano de
Contingência da escola.
Cenário B
Regime misto

Na eventualidade de ser necessário implementar o cenário B (misto) todos os
professores, após a receção dos seus horários, deverão criar equipas na plataforma
Teams, a exemplo do que foi feito no período de confinamento do ano letivo anterior.
Os grupos disciplinares deverão, o mais rápido possível, definir Critérios de Avaliação
para um Ensino à Distância, no sentido de estar preparado para a necessidade de
implementar o cenário B;
A ocorrer este cenário funcionará nos seguintes moldes:



Identificado o foco de contágio proceder-se-á de acordo com as orientações do
IASAÚDE e com o previsto no Plano de Contingência para a COVID 19;
Alunos de 2º ciclo, alunos com medidas Seletivas e Adicionais, alunos
beneficiários de Ação Social Escolar e alunos em risco ou perigo, sinalizados pela
Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, terão prioridade na frequência às
aulas presenciais;





Turmas divididas. Metade ficará em casa e a outra metade na escola, em sistema
de rotatividade;
A metade da turma que ficar em casa terá um reforço dado pelo professor, com
trabalho autónomo e recurso à Plataforma Teams;
A equipa de apoio técnico da Plataforma Teams mantém-se nos moldes do ano
letivo anterior e continuará a dar formação e apoio a todos os utilizadores da
referida plataforma;






Equipa técnico-pedagógico do Plano de Ensino à Distância
Elemento responsável
Público Alvo
Diretores de turma 2º Ciclo
Catarina Melo
Diretores de turma 3º Ciclo
Marta Vieira
Professores e alunos de 5º ano
Nélio Ferreira
Professores e alunos de 6º ano
José António Sousa









Ana Lúcia Vasconcelos
Florinda Granito
Martinho Correia
Frederico Neves
Tito Velosa
Abel Gonçalves
Licínio Silva

Diretores de turma de 7º ano
Diretores de turma de 8º ano
Diretores de turma de 9º ano
Grupos Disciplinares - 200, 220, 230, 240, 250, 260, 290
Grupos Disciplinares – 300, 320, 330, 400
Grupos Disciplinares – 420, 500, 510, 520
Grupos Disciplinares – 530, 600, 620, 700

Cenário C
Regime não presencial
Caso se verifique a suspensão das atividades letivas e formativas presenciais,
devidamente autorizadas pela tutela, será implementado o Plano de E@D.








A equipa de apoio técnico-pedagógico continuará a facilitar todo o apoio aos
utilizadores da plataforma Teams;
As sessões síncronas serão retomadas, de acordo com os horários estabelecidos,
e complementadas com um trabalho autónomo, orientado pelos docentes aos
seus respetivos alunos.
Todas as reuniões de docentes realizar-se-ão com recurso à Plataforma Teams;
O apoio aos alunos abrangidos pelas medidas seletivas e adicionais e os apoios
prestados no Centro de Apoio à Aprendizagem na valência da unidade
especializada serão prestados presencialmente, salvaguardando-se as
orientações das autoridades de saúde;
A definir quaisquer aspetos não previstos consoante a evolução da pandemia
COVID -19.

O Plano Estratégico fica sujeito a eventuais alterações decorrentes da avaliação da
evolução da pandemia da COVID-19 e das diretrizes e medidas emanadas pelas
autoridades nacionais e regionais da saúde.
setembro de 2020
O Conselho Executivo

