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O Plano de Contingência ADENDA 3 – COVID 19 surge da necessidade de adoção e implementação de 
medidas com vista ao cumprimento integral das Orientações gerais relativas aos direitos e deveres 
dos alunos e ao seu acompanhamento, no âmbito das atividades letivas presenciais e não 
presenciais, emanadas a 14 de maio da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares, DGEstE,  
 
Das mesmas decorre, ainda, a necessidade de clarificação/adoção de algumas medidas e de 
revogação de alguns pontos da Adenda 2, nomeadamente as alíneas b. e c. do ponto II.C. 2.1 por  não 
se encontrarem em consonância com as Orientações recebidas pelo Agrupamento, a 14 de maio. 
 
Mantêm-se todas as medidas definidas na Adenda 2 ao Plano de Contingência, assim como o Plano 
de Ensino @ Distância – PE@D.  
 
Remete-se também para a consulta do ROTEIRO - Princípios Orientadores para uma Avaliação 
Pedagógica em Ensino a Distância (E@D) 
 
 

I. DIREITOS E DEVERES DOS ALUNOS E O SEU ACOMPANHAMENTO, NO ÂMBITO DAS 
ATIVIDADES LETIVAS PRESENCIAIS E NÃO PRESENCIAIS  

 

A. Divulgação  

 
Estas orientações foram amplamente divulgadas à Comunidade Educativa, imediatamente após a sua 

receção, a 14 de maio: primeiro pelo Diretor, imediatamente após a sua receção e, de seguida, pela 

Coordenadora dos Diretores/as de Turma do Ensino Secundário, no sentido de estes realçarem a 

importância do seu conteúdo junto aos/às Encarregados/as de Educação. Deu-se, assim, 

cumprimento à orientação para a sua divulgação junto “aos encarregados de educação ou aos 

alunos, quando maiores de idade, até dia 18 de maio de 2020”.  

 

B. Princípios transversais relativos às atividades letivas presenciais e não presenciais 

 

1. Estatuto do Aluno e Regulamento Interno da Escola  
As atividades letivas implicam o cumprimento do previsto no Estatuto do Aluno e da Ética Escolar, 

aprovado pela Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, doravante designado Estatuto do Aluno, e no 
Regulamento Interno da Escola;  

 

2. Assiduidade e  pontualidade 
 
Os deveres de assiduidade e de pontualidade mantêm-se, com as necessárias adaptações, em todas 

as atividades letivas dinamizadas pela escola e pelos docentes.  
  

 
1 Revogado:  
b. O/a encarregado/a de educação deverá apresentar, por e-mail, ao/à Diretor/a de Turma a respetiva declaração, com o 
nome quer das disciplinas que pretende frequentar quer das que não pretende frequentar;  
c. Sobre a avaliação dos/das discentes, nesta situação, aguarda-se esclarecimento da tutela.  
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3. Atividades letivas presenciais   

a. Registo e controlo de assiduidade e de pontualidade dos/das discentes 
Mantêm-se os mecanismos e instrumentos de registo e controlo de assiduidade e de 

pontualidade dos/das discentes, no programa INOVAR_Alunos; 

 

i. Para efeitos de registo de falta dos alunos, considera-se a mancha horária inicial da 

disciplina, na proporção dos 50% da carga horária adotada; 

 

ii. Informação aos/às Encarregados/as de Educação: 

• Os/as Docentes informam os/as Diretores/as de Turma sobre a mancha horária em 

que estão a proceder ao registo de faltas; 

 

• Os/as Diretores/as de Turma asseguram a transmissão desta informação aos/às 

Encarregados/as de Educação  

 

iii. Para efeitos de controlo interno, em cada sumário deve ficar registado o horário efetivo 

de cada aula presencial;  

 

b.  Mantêm-se os procedimentos conforme estipulado no Estatuto do Aluno e no 

Regulamento Interno da Escola;  

c. Mantêm-se os efeitos conforme previsto no Estatuto do Aluno;  

d.  Considera-se falta justificada a não participação do aluno nas atividades em regime 

presencial, mediante opção expressa do respetivo encarregado de educação ou do aluno, 

quando maior de idade.  

 

4. Não frequência das aulas presenciais pelos/as discentes 

a. por manifesta opção dos encarregados de educação 

 
i. Para o efeito do disposto na alínea d.2  do ponto anterior, o encarregado de 

educação ou o aluno, quando maior de idade, remete ao diretor da escola, no prazo 

de dez dias úteis3 após o início das atividades presenciais, declaração escrita, 

manifestando a opção de o aluno não participar em todas as atividades letivas 

presenciais oferecidas pela escola a partir do dia 18 de maio, não sendo possível a 

participação em apenas algumas das disciplinas; 

 

ii. A declaração é enviada ao Diretor, diretor@aeprs.pt, com conhecimento aos 

serviços de administração escolar, secretaria@aeprs.pt , e ao Diretor/a de Turma.  

 

iii. Nesta situação, cessa a obrigatoriedade da escola no acompanhamento dos/das 

discentes através da prestação de serviço remoto, quer de sessões síncronas quer 

de atividades assíncronas;  

 
2 3. d. Considera-se falta justificada a não participação do aluno nas atividades em regime presencial, 
mediante opção expressa do respetivo encarregado de educação ou do aluno, quando maior de 
idade.  
 
3 Até 29 de maio, inclusive. 

mailto:diretor@aeprs.pt
mailto:secretaria@aeprs.pt
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iv. Avaliação - a classificação interna final destes alunos terá como base todos os dados 

recolhidos até à data de entrega da declaração a prescindir das atividades letivas 

presenciais; 

 

b. por integrar um grupo de risco 

 
i. Se um aluno se encontrar atestadamente em grupo de risco, a escola facilitará o 

apoio remoto, à semelhança do que acontece em todos os casos de doença 
prolongada; 

 
ii. O apoio remoto funcionará através da transmissão síncrona da aula presencial 

de cada disciplina. 
 

5. Atividades letivas não presenciais realizadas através de sessões síncronas 
 

As sessões síncronas continuam a ser asseguradas em todas as disciplinas não contempladas 
pela modalidade de aulas presenciais, salvaguardando-se o seguinte: 

 
a. Assumem caráter obrigatório para todos os alunos que dispõem de meios de suporte 

eletrónico, mantendo-se os deveres de controlo de assiduidade e de pontualidade, 
designadamente:  

•  Para efeitos de Registo pelo respetivo docente;  

• Comunicação ao diretor de turma;  

• Informação ao encarregado de educação;  

• Apuramento das razões que motivaram a ausência do aluno;  

• Justificação da ausência perante o diretor de turma, nos termos do artigo 16.º do 
Estatuto do Aluno.  

 
b. Aos alunos menores, a violação dos limites de faltas previstos no artigo 18.º do Estatuto do 

Aluno dá lugar à aplicação, com as necessárias adaptações, do disposto no artigo 20.º do 

referido Estatuto;  

 
c. O incumprimento das medidas de recuperação e de integração, previstas no referido artigo 

20.º, e a sua ineficácia ou impossibilidade de atuação determinam, tratando-se de aluno 

menor, a comunicação obrigatória do facto à respetiva comissão de proteção de crianças e 

jovens ou, na falta desta, ao Ministério Público junto do tribunal de família e menores 

territorialmente competente, nos termos do artigo 21.º do Estatuto do Aluno.  

 
6.  Deveres e direitos dos alunos nas atividades letivas não presenciais – síncronas e 

assíncronas 

 
a. A participação dos alunos nas atividades não presenciais desenvolve-se no quadro do 

plano de ensino a distância, Plano de Contingência e respetivas ADENDAS e Plano de 

Ensino @ Distância, implementados pelo Agrupamento, e implica, com as necessárias 

adaptações, o cumprimento dos deveres e o respeito pelos direitos dos alunos previstos no 

Estatuto do Aluno, bem como no Regulamento Interno da Escola;  

 

b. Sem prejuízo do disposto na alínea seguinte, os alunos estão obrigados ao cumprimento 

das tarefas estipuladas pelos docentes no âmbito das sessões síncronas e assíncronas;  
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c. Falta de meios de acesso às aprendizagens – sempre que aluno não possa participar nas 

sessões síncronas e/ou assíncronas, designadamente por falta de meios de acesso às 

aprendizagens a escola     os docentes deverão assegurar outras formas de trabalho, e 

outros mecanismos, em articulação com o aluno e o respetivo encarregado de educação; 

 

d. Quando o aluno acede a conteúdos exclusivamente através do #EstudoEmCasa, a escola 

assegura o acompanhamento das suas rotinas e trabalho através de um professor que 

desempenhe funções de mentoria;  

 

e. O incumprimento dos deveres por parte do aluno é suscetível de aplicação de medidas 

disciplinares sancionatórias, nos termos previstos no Estatuto do Aluno.  

 
f. Casos de disparidade entre a carga letiva do Docente e a dos/as Discentes 

 

Nos casos em que, devido ao desdobramento de disciplinas ou de turmas, em vigor nos 

horários originais dos/das discentes, os 50% da carga letiva atribuída aos alunos, na 

modalidade de Aulas Presenciais, não corresponde a igual carga horária do docente, resulta 

num excedente de 150 minutos, para o/a docente, nas seguintes disciplinas: Biologia e 

Geologia,  Física e Química,  Francês , Geografia-Turma D, Matemática Aplicada às Ciências Sociais, 

Desenho A, História e Cultura das Artes) Geometria Descritiva A 

 

i. A utilização/rentabilização do tempo remanescente (150 minutos por turma/75 

minutos por subgrupo) no acompanhamento dos/as discentes, fica ao critério do 

docente que poderá, em cada circunstância, optar pela modalidade que lhe 

pareça mais adequada, síncrona ou assíncrona.  

ii. Em qualquer dos casos, há lugar ao registo de sumário por parte do do/da 

docente. 

iii.  Nas situações em que seja selecionada a modalidade de sessão síncrona, aplica-

se o regulamentado para as sessões síncronas. 

 

7. Risco de abandono escolar  

 
O professor titular de turma, no 1.º ciclo, ou o diretor de turma, nos restantes ciclos e níveis de 

ensino, sempre que detete uma situação de risco de abandono escolar reporta, de imediato, a 

situação ao diretor da escola, ou aos/às Adjuntos competentes, a fim de serem tomadas as 

diligências adequadas à situação.  

 

C. Recursos Tecnológicos dos/as Discentes – Medidas alternativas 

 
A fim de colmatar a falta de meios de acesso às aprendizagens -  equipamentos eletrónicos  
e/ou acesso à internet -  referidas na alínea e. do ponto 3.3. , por parte dos/as discentes, 
foram adotados os seguintes procedimentos: 
 

1. Levantamento, por turma, do número de discentes afetados por este constrangimento e 
sua identificação 
 

2. Adoção de medidas para dotar os/as discentes desses meios: 
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a. Disponibilização de meios pela autarquia: pontos de net para suprir as necessidades 

de todos os ciclos de ensino e cedência de meios tecnológicos para o primeiro ciclo 
e ensino pré-escolar. 
 

b. Mecanismos para dotar de recursos tecnológicos, os/as discentes dos ciclos de 
ensino não contemplados pela autarquia: utilização de portáteis e tablets 
disponíveis, no Agrupamento; pedido de colaboração às associações de pais e 
encarregados/as de educação e a entidades parceiras que mostraram 
disponibilidade.  

 
c. A distribuição do material obedeceu a critérios previamente estabelecidos, a saber: 

 
Critérios Público Alvo 

1.º Alunos do Ensino Secundário sem PC e com escalão  
2.º Alunos Escalão A sem PC  
3.º Alunos Escalão B sem PC  
4.º Alunos Escalão A com PC mas com irmãos  
5.º Alunos Escalão B com PC mas com irmãos  
6.º Alunos sem escalão e sem PC do Ensino Secundário  
7.º Alunos sem escalão e sem PC dos 2.º e 3.º ciclos  (9.º, 8.º, 7.º ,6.º, 5.º)  

 
3. Medidas alternativas  

 
Criação de uma equipa de docentes responsável pela implementação da seguinte 
dinâmica:  
 

a. impressão, na escola sede, de tarefas enviadas pelos/as Docentes para um e-mail 
criado especificamente para este fim, a serem levantadas, na portaria, pelos/as 
discentes ou seus representantes 
 

b. entrega das tarefas resolvidas pelos/as discentes, na portaria, para digitalização e 
envio aos/às docentes para efeitos de correção.  

 
c. Definição da segunda-feira para a recolha e entrega dos materiais.  

    
II. ROTEIRO - PRINCÍPIOS ORIENTADORES PARA UMA AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA EM ENSINO 

A DISTÂNCIA (E@D)  

Remete-se para a leitura deste documento e das orientações nele explícitos.  
 

III. PLANO DE ENSINO @ DISTÂNCIA – PE@D – aprovado em reunião do Conselho Pedagógico 

de 14 de abril de 2020 

Remete-se para a leitura deste documento e das orientações nele explícitos.  
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IV. LEGISLAÇÃO/NORMAS EM VIGOR: 

 

✓ Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março  (estado de emergência)  

✓ Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março  

✓ Decretos do Presidente da República n.º 17-A/2020, de 2 de abril e n.º 20-A/2020, 

de 17 de abril 

✓ Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril 

✓ ROTEIRO - Princípios Orientadores para uma Avaliação Pedagógica em Ensino a 

Distância (E@D), DGEstE , de 18 de maio de 2020 

✓ O Roteiro Europeu para o Levantamento Progressivo das Medidas de Contenção 

da COVID-19, apresentado pela Comissão Europeia no dia 15 de abril de 2020 

✓ Orientações gerais relativas aos direitos e deveres dos alunos e ao seu 

acompanhamento, no âmbito das atividades letivas presenciais e não presenciais , 

), DGEstE , de 13 de maio de 2020 

✓ Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular 

✓ Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-C/2020, de 30 de abril - retoma das 

atividades letivas presenciais 

✓ ROTEIRO - 8 Princípios Orientadores para a Implementação do Ensino a Distância 

(E@D) nas Escolas, ), DGEstE , de 26 de março de 2020  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130243053/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130399862/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131068115/details/normal?l=1

