
 

 

 

 

COMUNICADO - DIR 16/2020-21 

À Comunidade educativa 

Face às orientações recebidas do Ministério da Educação, informo: 

O regime de ensino não presencial irá iniciar-se no dia 8 de fevereiro para todos os níveis de 
ensino. 

O calendário escolar sofrerá alterações através de despacho, permitindo recuperar os 11 dias 
úteis da atual pausa letiva, designadamente através dos seguintes ajustes: 

a)    Supressão da pausa letiva de Carnaval, prevista de 15 a 17 de fevereiro; 

b)    Alteração na pausa letiva da Páscoa, que passa a ter início no dia 29 de março e a terminar 
a 1 de abril; 

c)    Alteração das datas de conclusão do terceiro período para os diferentes anos de 
escolaridade. 

Tanto a alteração do calendário escolar, como o calendário final de provas e exames serão 
divulgados até ao dia 12 de fevereiro, pelo Ministério da Educação. 

Relativamente ao ensino não presencial: 

 Mantém-se o horário dos alunos e dos professores. Semanalmente, será feita uma 

planificação das sessões síncronas e assíncronas a qual será partilhada por todo o 

conselho de turma e dada a conhecer a alunos e encarregados de educação. Os 

contactos entre professores e alunos deve respeitar o horário semanal já estabelecido 

no início do ano. Os apoios e as tutorias mantêm o horário de forma síncrona.  

 Os alunos com medidas adicionais têm asseguradas, conforme as suas necessidade e 

vontade expressa dos encarregados de educação: o acolhimento na Unidade; as terapias 

e as disciplinas específicas em regime presencial, não presencial ou misto. 

 Os alunos em de situação de risco, poderão ter um acompanhamento em regime 

presencialmente. 

 Foi estabelecido um limite para as aulas síncronas, por dia/ciclo, a qual deve ser 

monitorizada pelos diretores de turma e professores titulares: No mínimo, no 1.º ciclo 

2 sessões de 20 minutos; no 2.º ciclo 2 sessões de 30 minutos; no 3.º ciclo 3 sessões de 

30 minutos e no ensino secundário 2 sessões de 40 minutos. No máximo, no 1.º ciclo 4 



 

 

sessões de 20 minutos; no 2.º ciclo 4 sessões de 30 minutos; no 3.º ciclo 5 sessões de 30 

minutos e no ensino secundário 5 sessões de 40 minutos. 

 As sessões assíncronas ocorrerão no restante tempo do horário semanal dos 

professores e dos alunos, sendo que os professores se mantém-se disponíveis para 

esclarecimento de dúvidas ou outro tipo de interação durante o seu horário letivo 

semanal. 

 As aulas não presenciais (síncronas e assíncronas) decorrerão com o suporte das 

Plataforma Google Classroom, G. Meet e M. Teams esta última só para alunos da UAARE. 

 Mantém-se, no ensino básico, o apoio de emissões televisivas RTP Memória 

 Já foram atribuídos 194 Kits com equipamentos informáticos a alunos do escalão A e B 

do ensino secundário. 

 Está a ser feito um esforço para que sejam atribuídos equipamentos a todos os alunos 

que necessitem. 

 Os professores que o desejem, ou que necessitem de equipamentos informáticos, 

podem utilizar as salas das várias escolas do Agrupamento para lecionar as suas aulas. 

 Somos Escola de Acolhimento para a receção e acompanhamento dos filhos (até aos 12 

anos) ou outros dependentes a cargo de trabalhadores de serviços essenciais e servindo 

refeições a alunos beneficiários dos escalões A e B da ação social escolar, com o 

envolvimento das autarquias locais, a fim de garantir a disponibilização das refeições 

necessárias.  

Estas medidas poderão ser ajustadas, a qualquer momento, em função das orientações 

governamentais. 

Caldas da Rainha, 5 de fevereiro de 2021 

                                                                                                                        A Diretora 
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