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Informação à Comunidade Escolar 
 

Conclusão do 2.º Semestre do Ano Letivo 2019/2020 
 
 

A publicação do Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril, que estabelece as medidas 

excecionais e temporárias na área da educação, no âmbito da pandemia da doença 

COVID-19, implica a adoção de algumas medidas e orientações relativas à conclusão 

do ano letivo. 

 

I – Calendário Escolar e horários 

1. De acordo com número 4, do artigo 10.º do referido normativo, o 2.º semestre 

letivo terminará a 26 de junho; 

2. A atividade letiva dos alunos terá lugar, segundo a estratégia implementada 

pelo agrupamento, em dois moldes: 

a. Sessões síncronas ; 

b. Sessões assíncronas ;  

3. O horário dos alunos é composto de uma componente de trabalho disciplinar e 

outra de trabalho autónomo. Para tal foram já disponibilizados os horários 

sugeridos para cada ano/ciclo. 

4. As aulas síncronas deverão ocorrer no espaço temporal definido no horário da 

disciplina respetiva, entre uma e três vezes por semana para cada disciplina; 

5. A par destas opções, os docentes poderão incluir na sua planificação os blocos 

pedagógicos do #EstudoEmCasa da RTP (https://www.rtp.pt/estudoemcasa-

apresentacao/) que passará: 

o TDT – posição 7 

o MEO – posição 100 

o NOS – posição 18 

o Vodafone – posição 17 

o Nowo – posição 13 

 

http://ebifc-m.ccems.pt/
https://www.rtp.pt/estudoemcasa-apresentacao/
https://www.rtp.pt/estudoemcasa-apresentacao/
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6. O registo das atividades das sessões síncronas e assíncronas, assim como da 

assiduidade dos alunos às sessões síncronas, é feito por cada docente através 

da plataforma GIAE. 

 

II – Formas de promoção das aprendizagens e disponibilização de recursos 

1. As sequências de aprendizagem dos alunos, ou seja, o seu plano de trabalho para 

a semana em curso, será carregado no Centro de Recursos Digitais (http://ebifc-

m.ccems.pt), até à sexta-feira anterior ao início da semana respetiva. As 

sequências de aprendizagem visam essencialmente preparar o trabalho a 

desenvolver por cada aluno, definir o modo de avaliação e autorregulação das 

aprendizagens.  

2. As sessões de trabalho síncronas ocorrem em simultâneo para todos os alunos da 

turma e visam orientar o trabalho a realizar e esclarecer dúvidas ocorridas no 

desenvolvimento das tarefas propostas. As sessões são agendadas pelos docentes 

para todos os alunos da turma (recomenda-se a utilização, do Moodle chat, do 

TEAMS, do Zoom ou de outro meio já definido entre os docentes de uma mesma 

turma e os seus alunos, como é o caso do WhatsApp); 

3. As sessões assíncronas ocorrem a qualquer uma das horas definidas no horário do 

aluno, são mediadas pelos docentes em regime não simultâneo (recomenda-se o 

repositório do Centro de Recursos do moodle, a utilização do email, ClassDojo ou 

outra); 

 

III – Avaliação para as aprendizagens 

1. A avaliação das aprendizagens terá um carácter predominantemente formativo 

tendo por base o referencial comum relativo às aprendizagens essenciais. Os 

critérios de avaliação a considerar, nesta fase de trabalho, são os critérios 

transversais definidos pelo agrupamento: 

a. Responsabilidade: 

 Cumprir as normas e instruções estabelecidas; 

 Cumprir as tarefas propostas dentro dos prazos definidos; 

 Participar de forma empenhada e segura nas tarefas. 

 Respeitar materiais e equipamentos; 

http://ebifc-m.ccems.pt/
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 Apresentar o material necessário para a realização das tarefas; 

 

b. Autonomia 

 Manifestar curiosidade e gosto por aprender; 

 Demonstrar espírito de iniciativa; 

 Ter espírito de observação e sentido crítico; 

 Manifestar autoconfiança na realização de tarefas. 

 Refletir e toma decisões. 

 

 

c. Cooperação 

 Contribuir para a concretização de tarefas comuns; 

 Respeitar a opinião dos outros; 

 Ajudar os colegas com dificuldades; 

 Explicitar os seus pontos de vista; 

 Participar na avaliação dos procedimentos e resultados. 

 

Os descritores e níveis de desempenho são os definidos nos critérios de avaliação 

gerais do agrupamento. 

O domínio cognitivo previsto nos critérios de avaliação de cada disciplina deverá 

ser interpretado no contexto dos descritores acima mencionados. 

2. Os instrumentos de avaliação são definidos por cada docente no âmbito da sua 

autonomia, da metodologia adotada e das condicionantes inerentes a este período 

de quarentena. Neste campo, recomenda-se a utilização de portefólios 

constituídos por todos os trabalhos dos alunos, em particular as tarefas realizadas 

no âmbito das sequências de aprendizagem. 

 

IV – Ensino@Distância - operacionalização 

 

1. A operacionalização do ensino a distância privilegiará a utilização de 

equipamentos informáticos, a saber computadores, tablets ou smartphones, entre 

outros. 

http://ebifc-m.ccems.pt/
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2. O agrupamento colocará à disposição dos seus alunos, previamente sinalizados 

pelos diretores de turma ou professores titulares, equipamentos informáticos em 

regime de empréstimo. Os equipamentos terão de ser devolvidos durante os 

primeiros 10 dias do mês de julho; 

3. A responsabilidade pela utilização e danos nos equipamentos será do respectivo 

encarregado de educação que assinará aquando do levantamento do 

equipamento, um acordo de compromisso. Neste momento estão identificados 

mais de 100 alunos nestas circunstâncias; 

4. As questões relativas à internet estão a ser articuladas com a autarquia; 

5. Não obstante o atrás mencionado, os alunos têm ainda à sua disposição as 

transmissões da RTP no programa #EstudoEmCasa, conforme já referido. 

6. As transmissões televisivas são blocos pedagógicos a utilizar caso os docentes 

assim o entendam, mas nunca substituem o acompanhamento do docente 

respectivo nem a planificação do trabalho presente nas Sequências de 

Aprendizagem. 

 

V – Matrículas 

O regime excepcional de matrículas está previsto no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 14-

G/2020, e compreende o seguinte: 

1. O pedido de matrícula é apresentado preferencialmente via Internet, no portal 

portaldasmatriculas.edu.gov.pt, com recurso à autenticação através de cartão 

de cidadão, chave móvel digital ou credenciais de acesso ao Portal das 

Finanças. 

2. Na educação pré -escolar e no 1.º ciclo do ensino básico, o período normal de 

matrícula para o ano escolar de 2020/2021 é fixado entre o dia 4 de maio e o 

dia 30 de junho de 2020. 

3. As matrículas recebidas até 30 de junho de 2020 são consideradas 

imediatamente após essa data para efeitos de seriação, sendo as demais 

sujeitas a seriação em momento posterior. 

 

 

http://ebifc-m.ccems.pt/
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VI – Renovação de Matrículas 

As renovações de matrícula terão lugar entre os dias 29 de junho e 6 de julho. 

1. As renovações automáticas ocorrem dentro de um mesmo ciclo de aprendizagem 

ou nível, depois da primeira matrícula. Contudo, a renovação de matrícula na 

educação pré-escolar, deve ser obtida, previamente, do encarregado de educação 

uma declaração em como este se responsabiliza pela frequência e assiduidade do 

seu educando. 

2. As renovações de matrícula não automáticas têm lugar nas seguintes situações: 

 Primeira inscrição no ensino pré-escolar; 

 Primeira inscrição em cada ciclo de ensino; 

 Transferência de estabelecimento; 

3. Ao regime de renovação não automática aplica-se o disposto no número 1 do 

capítulo V-Matrículas. 

 

VII – Avaliação externa das aprendizagens 

No ano letivo de 2019/2020, é cancelada a realização: 

a) Das provas de aferição, dos 2.º, 5.º e 8.º anos de escolaridade; 

b) Das provas finais do ensino básico, no final do 9.º ano de escolaridade; 

c) Das provas a nível de escola, realizadas como provas finais do ensino básico; 

 

VIII – Férias do pessoal docente e avaliação de desempenho 

1. As férias do pessoal docente podem ser marcadas a partir do dia 27 de julho. 

2. A avaliação de desempenho docente é regida pela Circular B20028014G de 14 

de abril. 

O diretor 

 

http://ebifc-m.ccems.pt/
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Anexos 

Entrega de equipamentos informáticos aos alunos identificados pelos docentes 

 

Ciclo Dia Horário 

3.º ciclo 16-04-2020 15:00 – 17:30 

2.º ciclo 17-04-2020 10:00 – 13:00 

1.º ciclo 17-04-2020 14:30 – 17:00 

 

Regras 

1. A entrada na escola é feita segundo ordem estabelecida e duas pessoas de 

cada vez. As restantes aguardam na entrada da escola. 

2. Só podem permanecer na escola durante o tempo necessário para receber o 

equipamento. 

3. Deverão ser portadores do cartão de cidadão e terão de preencher um 

termo de responsabilidade. 
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Estudo em casa 
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