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 A G R U P A M E N T O  D E  E S C O L A S  N U N O  G O N Ç A L V E S  
 

D E L E G A Ç Ã O  D E  S E R V I Ç O S  D E  E D U C A Ç Ã O  D E  L I S B O A  
 

 

 

 

 
No atual contexto da pandemia da COVID-19, o ano letivo foi organizado de acordo com um conjunto de 
orientações excecionais de organização e funcionamento, que garantam a retoma das atividades educativas 
e formativas, letivas e não letivas, em condições, que se pretende que sejam de segurança para toda a 
comunidade educativa, de acordo com as orientações emanadas pela DGEstE e pela DGS.  
Com esta intenção, foram definidas estratégias, que dão prioridade à prevenção e à minimização do risco de 
transmissão do SARS-CoV-2, criando condições de segurança e higiene nos estabelecimentos de ensino, 
através da adoção de um conjunto de medidas preventivas, conforme definido no Plano de Contingência do 
Agrupamento e em articulação com a Unidade de Saúde, e da intervenção nos espaços escolares com a 
aplicação de sinalética de modo a orientar a circulação. Os horários de funcionamento das turmas dos 
diferentes níveis de ensino e educação oferecidos pelo Agrupamento sofreram alguns ajustamentos com o 
objetivo de reduzir grandes aglomerados de alunos com o desfasamento de intervalos, na educação pré-
escolar e no 1º ciclo, e um maior equilíbrio no número de tempos entre o turno da manhã e tarde nos 
restantes níveis de ensino. 
Nos dias 15 e 16 de setembro, pelas 17H00, serão realizadas reuniões por videoconferência (plataforma 
Zoom), com os senhores encarregados de educação,  e estas destinam-se a prestar esclarecimentos sobre a 
forma como irão decorrer as atividades educativas e escolares no contexto atual – dia 15 EE do Pré-escolar 
e 1º ano de escolaridade e dia 16 EE do 2.º ao 12.º ano.  
No dia 16 de setembro, a partir das 9H00, decorrerão as atividades de receção para as crianças  do 
Pré-escolar e para os alunos do 1.º ano, e no dia 17 realizar-se-ão as atividades de receção para os alunos 
do 2.º ao 12.º ano, de acordo com o horário específico que pode consultar na página eletrónica do 
Agrupamento - http://www.aenunogoncalves.com. 
Tendo em conta as orientações que constam dos documentos identificados em referência, o processo de 
ensino e aprendizagem é desenvolvido em regime presencial (contexto em que alunos e docentes estão em 
contato direto no mesmo local), afirmando-se como regime de funcionamento regra e o caráter excecional e 
temporário os regimes misto e não presencial. 
Afirma-se a prioridade na frequência de aulas presenciais pelos alunos até ao final do 2.º ciclo e àqueles a 
quem não seja possível assegurar o acompanhamento pelos professores quando se encontrem em regime 
não presencial. 
 
 
 
 

Comunicação  
            de  Serviço 

Nº:  1/ 2020-2021    
Proc.: DIR 2020-2021 

 
Data: 11 de setembro de 2020 

DE: Diretora do Agrupamento de 
Escolas Nuno Gonçalves 

 
 

PARA: Senhores Encarregados de Educação, alunos  
 do Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves 
 
C/Conhto.:  Docentes e não docentes  

Assunto: Medidas excecionais de Funcionamento das atividades  de ensino e aprendizagem no ano letivo 2020-
2021 
 
Refªs– Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, de 20 de julho,	“Orientações para a organização do ano 
letivo 2020/21”, emitidas pela DGEstE, as “Orientações para o ano letivo 2020/21, emitidas conjuntamente pela 
DGEstE e pela DGS e as “Orientações para a realização em regime presencial das aulas práticas de Educação 
Física”, emitidas pela DGE e pela DGS, Documentos internos de orientação. 
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As atividades a realizar no âmbito dos regimes misto e não presencial, caso se verifique a necessidade de 
serem implementadas, serão efetuadas na própria escola para os alunos: 

• Beneficiários da Ação Social Escolar identificados pela escola; 
• Em risco ou perigo sinalizados pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens; 
• Para os quais a escola considere ineficaz a aplicação dos regimes misto e não presencial. 

 
Nos regimes misto e não presencial, tal como no presencial, os alunos estão obrigados a cumprir o dever de 
assiduidade nas sessões síncronas e de realização das atividades propostas, nos termos e prazos 
acordados com o respetivo docente. 
Nos casos em que, por motivos devidamente justificados, o aluno impossibilitado de participar nas sessões 
síncronas, a escola disponibilizará o conteúdo das mesmas. 
 
Caso venha a verificar-se o agravamento da situação epidemiológica da doença COVID-19, o regime misto 
na educação pré-escolar integrará o cumprimento das atividades presenciais no turno da manhã, das 
08h00 às 13h00/13h30.  
O regime misto nas Escolas do 1º Ciclo integrará o cumprimento das atividades presenciais no turno da 
manhã, das 08h00 às 13h15 para o 1º e 2º ano e no turno da tarde das 13h30 às 19h00 para as turmas do 
3.º e 4º ano de escolaridade. A EB23NG e a Secundária DLG serão sempre rentabilizadas na resposta às 
crianças do 1º Ciclo, se essa for uma resposta possível. 
O regime misto de funcionamento nas Escolas Nuno Gonçalves e Luísa de Gusmão contemplará 
horários com um mínimo de 50% da carga curricular em regime presencial, sempre que possível, e o 
restante em regime de trabalho autónomo e atividades síncronas. 

 
Caso venha a verificar-se a necessidade de se regressar ao regime não presencial as aprendizagens serão 
desenvolvidas através de sessões síncronas e assíncronas, adotando-se as metodologias consideradas mais 
adequadas, tendo por referência o disposto no Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, na sua redação atual, 
no Decreto-Lei n.º55/2018, de 6 de julho, bem como o disposto no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória e nas Aprendizagens Essenciais. A carga horária semanal da matriz curricular será refletida no 
planeamento semanal das sessões síncronas e assíncronas e plano de ensino a distância do Agrupamento 
(plano E@D_AENG) será revisto em função dos resultados da monitorização efetuada no ano letivo passado, 
e adequado ao contexto, do momento, da comunidade educativa. 
 
A situação do contexto escolar foi avaliada e apreciada em conjunto com os responsáveis da ARSLVT,  da 
CML e da  Proteção Civil, constituindo-se como um contributo de grande significado para as decisões que 
foram tomadas, para implementação do regime presencial de ensino e de aprendizagem. 
 
Assim, ouvido o Conselho Pedagógico e recolhido o seu contributo, emitem-se as seguintes orientações: 

 
1. Durante as atividades letivas presenciais ou a permanência no interior do recinto escolar, todos os 

membros da comunidade escolar devem cumprir e fazer respeitar as orientações emitidas 
conjuntamente pela Direção-Geral de Saúde (DGS) e pela Direção-Geral dos Estabelecimentos 
Escolares (DGEstE), em especial no que respeita à utilização de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI) a fornecer pela escola, aos cuidados de limpeza e higiene e às regras de etiqueta 
respiratória e de distanciamento físico. 

2. Os horários semanais das turmas e dos docentes foram adaptados às condicionantes das 
instalações. Salienta-se que: 
a. A mancha horária das turmas do Pré-escolar e do 1º Ciclo contempla desfasamentos nas 

horas de entrada, saída, almoço e intervalos. 
b. A mancha horária das turmas da EB23NG e da ESDLG foi equilibrada no número de tempos 

disponíveis em cada turno de funcionamento. 
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c. Foram atribuídas a todas as turmas do Agrupamento salas fixas, sendo deslocadas, apenas, 

para a realização de atividades letivas que impliquem a utilização de espaços ou salas 
específicas (Educação Física, Educação Visual, Educação Musical, Educação Tecnológica, 
práticas laboratoriais de Ciências Naturais e Físico-Química, TIC). 

d. Os alunos devem evitar circular pelo recinto escolar, devendo deslocar-se apenas em função 
das suas atividades letivas. Sempre que possível, a circulação entre espaços deverá evitar e 
minimizar os percursos pelo interior dos edifícios. 

e. As saídas das salas de aula devem ser realizadas de forma ordeira  e controlada para evitar 
cruzamentos de fluxos e aglomerados de alunos, pelo que é determinante a disciplina no 
cumprimento dos percursos definidos. 

f. A utilização das instalações sanitárias pelos alunos deve ocorrer de modo a possibilitar o seu 
uso controlado e a respetiva higienização. 

g.  A utilização dos laboratórios está condicionada ao cumprimento das regras de higiene e 
segurança definidas pelos docentes do Departamento de Ciências Experimentais. 

h. A utilização das Bibliotecas Escolares deverá ser articulada previamente com as Professoras 
Bibliotecárias, e está condicionada ao cumprimento das regras definidas pelas Professoras 
Bibliotecárias. 
 

3. Em relação ao uso de bares e refeitórios foi decidido: 
a. Manter, para já, a utilização dos bares devendo os alunos usufruir desse serviço, cumprindo o 

trajeto de circulação, a higienização das mãos, o distanciamento ao balcão dos bares,  e não 
permanecendo no espaço.  

b. Interditar a utilização de aparelhos de aquecimento de comida (micro-ondas) ou a utilização de 
espaços dos refeitórios ou bares para comer alimentos externos à escola. 

c. Promover a realização de refeições em modo take away para todos os alunos que não tenham 
aulas no período da tarde, de modo a diminuir a utilização intensiva das instalações. 

d. Efetuar o desfasamento dos períodos de almoço nas turmas da Educação Pré-Escolar e do 1.º 
Ciclo. 

e. Organizar o refeitório nos restantes níveis de ensino, tendo por referência as refeições 
marcadas antecipadamente e os grupos-turma, sempre que possível. Os alunos devem sentar-
se apenas de um lado das mesas, procurando estar na sala de refeições o menor tempo 
possível (considera-se razoável para os alunos dos 2.º e 3.º Ciclos e do Ensino Secundário um 
tempo de 15 minutos). Após a sua saída do espaço este será de imediato higienizado e 
preparado para outro grupo de alunos. 

 
4. No que diz respeito à gestão dos espaços de aula foi definido: 

a. O acolhimento dos alunos nas escolas para as atividades de ensino e aprendizagem  será 
efetuado a partir: das 9h00 na Educação Pré-Escolar e no 1.º Ciclo entre as 9h00 às 9h30 
consoante o ano de escolaridade, sendo o período anterior da responsabilidade dos CAF. 
Nos restantes níveis de ensino, as aulas iniciam-se no turno da manhã às 8h20 e no turno da 
tarde a partir das  13h30. Os alunos deverão dar entrada na Escola para iniciar o seu horário 
letivo apenas 10 minutos antes para evitar a aglomeração de alunos nos pátios. 

b. As janelas e portas devem ser mantidas abertas para facilitar e promover o arejamento das 
salas de aula, devendo, no entanto, ser prevenida a existência de correntes de ar prejudiciais à 
saúde dos utilizadores. 

c. As salas de aula estão organizadas com base no modelo tradicional, o qual não pode ser 
alterado.  

d. Os alunos devem ter em atenção a necessidade de distanciamento social quando se deslocam 
nos espaços escolares, nomeadamente na  entrada e saída das aulas, pelo que de forma 
natural deverão sair da sala de aula por  filas, evitando ajuntamentos. 

e. Não haverá recolha de telemóveis à entrada da sala de aula, pelo que cada aluno terá de 
cumprir as regras já definidas no Regulamento Interno do Agrupamento, no que concerne à 
utilização daqueles equipamentos. 
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f. Os alunos devem manter sempre o mesmo lugar nas salas gerais e nas salas específicas. As  

plantas de sala de aula por turma devem ser remetidas às colegas Coordenadoras de 
Estabelecimento (no Pré-escolar e 1.º Ciclo)  e às colegas Coordenadoras de Diretores de 
Turma (no 2.º, 3.º ciclos e ensino secundário). 

g. Para o funcionamento das disciplinas de Educação Visual e Educação Tecnológica, os 
materiais específicos deverão permanecer na sala de aula, sendo interdita a entrada de 
materiais externos e exigida a cuidada higienização prévia das mãos e do mobiliário utilizado 
por cada aluno e o respeito pelas regras de etiqueta respiratória.  

h. Em Educação Musical os espaços estão organizados com o devido distanciamento, sempre 
que se utilizem instrumentos. Os docentes adaptarão as atividades de ensino aprendizagem às 
exigências das regras de conduta em contexto escolar. 

i. A interdição da utilização dos balneários para que os alunos façam a sua higiene após a 
atividade física. Os vestiários estão reservados para as turmas com atividades em recintos 
interiores. No entanto, preferencialmente, todos os alunos deverão vir equipados com o 
equipamento do Agrupamento definido para esta disciplina, evitando o uso da mochila, ainda 
que salvaguardando a necessidade de transportar o material necessário para as disciplinas 
que possa ter nesse dia. 

j. Não haverá recolha de bens no chamado “saco de valores” . 
k. Os alunos deverão utilizar sapatilhas exclusivamente para as atividades de Educação Física 

quando realizadas em espaços interiores. 
l. Promover, com a colaboração dos Assistentes Operacionais, a organização das saídas dos 

edifícios escolares e da escola. A organização das saídas deve atender ao que está definido 
nos planos de contingência específico de cada um dos estabelecimentos de ensino e educação 
do Agrupamento 

m. Interditar a utilização de cacifos. As situações pontuais que possam carecer de utilização de 
cacifos terão de estar  associadas a problemáticas de saúde dos alunos e devidamente 
atestadas. 

n. Permitir de um modo facilitado o acesso por velocípedes. 
o. Autorizar a saída ao último tempo dos alunos que não tenham aula em virtude de ausência do 

respetivo professor e tenham autorização expressa do seu encarregado de educação para tal 
procedimento. 
 

5. Em relação à gestão do processo de ensino e aprendizagem, entende-se que: 

a. Deve ser sensibilizada e dinamizada toda a comunidade escolar, de um modo preventivo, para 
os procedimentos de "Ensino @ Distância" a adotar em caso de necessidade. 

b. Os procedimentos de avaliação seguem as orientações em vigor, podendo assumir todos os 
procedimentos que constam dos  Critérios de Avaliação do Agrupamento e incluir a realização 
de provas de avaliação formativa com caráter mais formal ou outras componentes de avaliação 
pedagógica promotoras das aprendizagens. 

c. Os procedimentos de registo de assiduidade dos alunos mantêm-se, salvaguardando que: 
i. Iniciamos o ano letivo em regime presencial, sendo o registo de assiduidade efetuado de 

acordo com as regras previstas no Regulamento Interno do AENG. 
ii. Se um aluno se encontrar atestadamente em grupo de risco, devem os docentes facilitar 

e promover o apoio remoto, tal como acontece nos casos de doença prolongada. Estas 
situações, depois de ponderadas, devem ser reportadas aos Coordenadores de Escola e 
aos Coordenadores de Diretores de Turma. 
 

6. As faltas dos docentes devem ser comunicadas com a maior brevidade e antecipação possíveis, 
para que as escolas possam proceder ao enquadramento dos alunos, sempre que tal for viável. 
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7. Em relação ao funcionamento dos serviços de apoio às atividades letivas esclarece-se, ainda, que: 
 

a. Os Serviços Académicos (secretaria) estão a funcionar normalmente, embora com 
atendimento preferencialmente à distância e / ou por marcação através dos seguintes 
endereços de email:  
sa.alunos.aeng@aenunogoncalves.com,  no caso dos Serviços de Ação Social Escolar (ASE), 
sa.ase.servicos@aenunogoncalves.com  e no caso da área de pessoal 
sa.pessoal.aeng@aenunogoncalves.com  

b. As reprografias, embora com limitações ao nível do atendimento, está aberta, sendo 
preferencial o envio antecipado dos trabalhos a realizar através dos endereços de email: 
reprografia.eb23ng@aenunogoncalves.com ou reprografia.esdlg@aenunogoncalves.com, 
tendo em consideração a escola onde se realizam as atividades letivas. 

c. Os docentes deverão continuar a privilegiar a utilização e colocação de documentos digitais na 
plataforma Google Classroom, para reforço das aprendizagens dos seus alunos, 
minimizando a circulação de papel.	

 

d. Os serviços das Bibliotecas Escolares poderão ser utilizados, por norma em articulação com 
o desenvolvimento de atividades conjuntas e planeadas entre os docentes e as Professoras 
Bibliotecárias. No entanto, a sua utilização estará limitada à lotação definida. 

e. Os Centros de Apoio às Aprendizagens continuam a funcionar nas Bibliotecas Escolares, 
porquanto se considera ser aquele um centro de recursos educativo disponível para todos os 
elementos da comunidade escolar. 

f. Os docentes de educação especial só farão apoio em sala de aula em situações muito 
específicas e de imperativa necessidade. Desta forma o apoio prestado por estes docentes 
especializados ocorrerá sempre no CAA. 

 
8. Todos os membros da comunidade escolar devem: 

a. Conhecer o Plano de Contingência e demais documentos orientadores do funcionamento da 
comunidade escolar em contexto de pandemia causado pela doença COVID-19. 

b. Efetuar a automonitorização de sintomas, não se deslocando para a escola com sintomas 
sugestivos de COVID-19. 

c. Desinfetar as mãos à entrada do recinto escolar e colocar a máscara previamente 
fornecida pela escola (o uso de outro tipo de máscara é permitido, desde que colocada à 
chegada à escola). 

d. Utilizar e manter a máscara durante todo o período em que permaneçam no recinto 
escolar, exceto nas situações em que a especificidade da função não o permita (tomada de 
refeição) ou durante a prática desportiva. 

e. Respeitar as regras de higiene e distanciamento físico aquando do lanche durante os 
intervalos. Assim, a tomada de alimentos pelos alunos deverá efetuar-se, preferencialmente, 
entre as mudanças de sala de aula, de acordo com o horário de cada turma. Devem manter 
especial cuidado em relação ao distanciamento físico nos momentos críticos em que não estão 
a utilizar a máscara e deixar limpos os espaços utilizados. O lixo deverá ser colocado nos 
respetivos recipientes. 

f. Manter as máscaras devidamente higienizadas. 
g. Cumprir as regras de etiqueta respiratória. 
h. Permanecer, de forma ordeira, na sala de aula. 
i. Comunicar de imediato à Direção/Coordenação de Escola todos as situações passíveis de 

afetar a comunidade, para que se possam ser avaliadas e tomadas as medidas de contenção 
adequadas. O primeiro ponto de contacto é sempre o Assistente Operacional em serviço no local 
das salas de aula. 
 
EB2,3 de Nuno Gonçalves em Lisboa, 11 de setembro, de 2020 
                                                                                           A Diretora do AENG, 
 
                                                                                         Laurinda Mª Diogo Pereira 


