
 

Orientações para a organização do ano letivo 

2020/2021 

 

Tendo por base as orientações emitidas pela DGS e DGESTE em que nos é solicitada               

uma nova e diferenciada estrutura para o próximo ano letivo 2020/2021, reunida a             

Direção e a Equipa Pedagógica, ficam definidas as seguintes estratégias de           

funcionamento. 

Atendendo à situação de pandemia provocada pela COVID-19 e aos vários cenários            

possíveis da sua evolução ao longo do próximo ano, definimos um quadro de             

intervenções que garanta uma progressiva estabilização educativa e social, sem descurar           

a vertente da saúde pública. 

 

I - PRINCÍPIOS ORIENTADORES E DEFINIÇÕES 

 

1. Todos os estabelecimentos de ensino devem garantir que, sem prejuízo dos princípios             

orientadores constantes dos diplomas que regulam o sistema educativo, a          

implementação destas medidas tem em conta os seguintes princípios: 

 

a) O reforço dos mecanismos de promoção da igualdade e equidade, concebendo           

respostas escolares específicas que mitiguem as desigualdades, com vista a que           

todos os alunos alcancem as competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída             

da Escolaridade Obrigatória; 

b) A flexibilização na transição entre os regimes presencial, misto e não presencial; 

c) A prioridade na frequência de aulas presenciais pelos alunos até ao final do 2º ciclo               

e aqueles a quem não seja possível assegurar o acompanhamento pelos           

professores quando se encontrem em regime não presencial; 

d) A valorização da experiência adquirida em contexto de emergência de saúde           

pública, na planificação e concretização de ensino em regime não presencial e na             

preparação dos espaços escolares; 



 

e) O reconhecimento da importância da escola, enquanto suporte e condição para o            

funcionamento normal da vida familiar, profissional e económica do país. 

2. A planificação do próximo ano letivo teve por base as seguintes definições: 

 

a) «Regime presencial», aquele em que o processo de ensino e aprendizagem é             

desenvolvido num contexto em que alunos e docentes estão em contacto direto,            

encontrando-se fisicamente no mesmo local; 

 

b) «Regime misto», aquele em que o processo de ensino e aprendizagem combina             

atividades presenciais com sessões síncronas e com trabalho autónomo; 

 

c) «Regime não presencial», aquele em que o processo de ensino e aprendizagem             

ocorre em ambiente virtual, com separação física entre os intervenientes,          

designadamente docentes e alunos; 

 

d) «Trabalho autónomo», aquele que é definido pelo docente e realizado pelo aluno             

sem a presença ou intervenção daquele; 

 

e) «Sessão assíncrona», aquela que é desenvolvida em tempo não real, em que os              

alunos trabalham autonomamente, acedendo a recursos educativos e formativos e          

a outros materiais curriculares disponibilizados numa plataforma de aprendizagem         

online, bem como as ferramentas de comunicação que lhes permitem estabelecer           

interação com os seus pares e docentes, em torno das temáticas em estudo; 

 

f) «Sessão síncrona», aquela que é desenvolvida em tempo real e que permite aos              

alunos interagirem online com os seus docentes e com os seus pares para             

participarem nas atividades letivas, esclarecerem as suas dúvidas ou questões e           

apresentarem trabalhos. 

 

II - ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA       

TERRA 

1. A Escola da Terra pode, quando necessário e com salvaguarda dos limites legalmente             

estabelecidos, alargar o seu horário de funcionamento de forma a conciliar o            

desenvolvimento das atividades letivas e formativas com as orientações das          

autoridades de saúde. 



 

 

2. A Escola da Terra deve promover uma gestão dos espaços que assegure o             

cumprimento das orientações das autoridades de saúde, designadamente através: 

a) Da implementação de uma gestão flexível dos seus espaços, procedendo a             

adaptações funcionais que permitam maximizar os espaços em que os alunos           

possam realizar atividades letivas presenciais e trabalho autónomo; 

 

b) De uma gestão partilhada dos espaços entre escolas, quando tal se apresente              

possível ou mediante a celebração de parcerias com outras entidades que           

disponibilizem espaços para esse efeito;  

 

c) Da organização dos seus próprios espaços, sempre que possível, através da            

atribuição de uma única sala ou espaço por turma. 

 

III - ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES       

LETIVAS E FORMATIVAS 

1. A Escola da Terra deverá considerar o regime presencial como regime regra e os              

regimes misto e não presencial como exceção. 

 

2. Segundo as Orientações da DGS e DGESTE os regimes misto e não presencial             

aplicam-se quando necessário e preferencialmente, aos alunos a frequentar o 3º ciclo            

do ensino básico e o ensino secundário, podendo alargar-se excepcionalmente aos           

restantes ciclos de ensino, em função do agravamento da situação epidemiológica da            

doença COVID-19. 

 

3. As atividades a realizar no âmbito dos regimes misto e não presencial são efetuadas              

na própria escola para os alunos: 

● 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. 

 

4. 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 se encontre impossibilitado de participar           

nas sessões síncronas deve a escola disponibilizar o conteúdo das mesmas. 

5. Compete à Equipa Pedagógica da Escola da Terra definir as regras de registo de              

assiduidade ajustadas às estratégias, recursos e ferramentas utilizadas pela escola e por            

cada aluno. 

 

6. É elaborado este plano que prevê o protocolo e os mecanismos de ação necessários à               

implementação de cada um dos regimes (presencial, misto ou não presencial) e eventual             

necessidade de transição entre os mesmos, durante o ano letivo. 

 

7. A transição entre os regimes previstos na presente resolução é solicitada à Direção-Geral             

dos Estabelecimentos Escolares, que decide após ser ouvida a autoridade de saúde            

competente. 

 

Para cada regime de ensino e aprendizagem estabelecem-se, em seguida, orientações           

quanto à organização e funcionamento das atividades letivas e formativas e das            

atividades docentes: 

 

Regime Presencial 

 

1. Os horários de funcionamento da escola para o ano letivo 2020/2021 encontram-se no             

Anexo A; 

 

2. Os horários de entradas e saídas, bem como dos intervalos, têm um desfasamento para              

que não haja uma sobrecarga de crianças nos espaços de circulação interiores e             

exteriores; 

3. Cada classe terá a sua própria porta de acesso ao edifício da escola, devidamente              

identificada. 

 

Regime Misto 

 

1. Há lugar à adoç ão do regime misto quando se verifique, devido à situação             

epidemiológica causada pela doença COVID-19, a impossibilidade de as escolas          

manterem as turmas em regime presencial e não seja possível ou suficiente a             



adoção das medidas relativas ao horário de funcionamento, à reorganizaç ão dos           

horários escolares e à gestão dos espaços escolares. 

 

2. Quanto à organização e funcionamento das atividades letivas e formativas no           

regime misto: 

 

a. As atividades letivas e formativas devem ser realizadas com recurso às            

metodologias que a Equipa Pedagógica considere as mais adequadas, de acordo           

com as orientaç ões da área governativa da educação, tendo por referência o            

disposto no Decreto-Lei nº 54/2018, de 6 de julho, na sua redação atual, no              

Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho, bem como o disposto no Perfil dos Alunos               

à Saida da Escolaridade Obrigatoria e as Aprendizagens Essenciais, bem como o            

Documento a oferta Educativa Currículo Waldorf; 

 

b. O processo de ensino e aprendizagem deve desenvolver-se através da          

combinaç ão entre atividades presenciais, sessões síncronas e trabalho autónomo; 

 

c. Cabe às escolas proceder à revisão e ajustamento do planeamento curricular, a            

que se refere o artigo 18º do Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho; 

 

d. Os horários e atividades propostos para cada valência em caso de aplicação deste             

regime serão apenas da parte da manhã, entre as 8h30 e as 13h00. 

 

e. Neste modelo os intervalos serão mais curtos, de modo a diminuir o número de              

crianças em simultâneo no espaço exterior. 

 

f. Os alunos estarão sempre na mesma sala com o seu grupo, não tendo contacto              

com nenhum outro grupo. As aulas presenciais terminarão às 13h, as crianças            

irão almoçar a casa. 

 

g. A partir do 4º ano,Entre as 15h00 e as 16h00 haverá atividades assíncronas com              

propostas artísticas, de manualidades ou de estudo autónomo a desenvolver em           

casa, de caráter obrigatório. 

 

 



 

3. O professor titular de turma deve adaptar o planeamento e execução das atividades             

letivas e formativas, incluindo, com as necessárias adaptacõ̧ es, as medidas de apoio            

definidas para cada aluno, garantindo as aprendizagens de todos; 

 

4. Os docentes devem fazer o registo semanal das aprendizagens desenvolvidas e das            

tarefas realizadas no âmbito das sessões síncronas e do trabalho autónomo, recolhendo            

evidências da participação dos alunos tendo em conta as estratégias, os recursos e as              

ferramentas utilizadas pela escola e por cada aluno. 

 

Regime Não Presencial 

 

1. Nas situações de suspensão das atividades letivas e formativas presenciais nas escolas,            

as aprendizagens são desenvolvidas em regime não presencial, através de de sessões            

síncronas e assíncronas, devendo a Equipa Pedagógica da Escola Casa da Floresta e Polo              

Apis Escola Waldorf Sesimbra adotar as metodologias que considere mais adequadas,           

tendo por referência o disposto no Decreto-Lei nº 54/2018, de 6 de julho, na sua               

redação atual, no Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho, bem como o disposto no               

documento Oferta Educativa – Currículo Waldorf, Perfil dos Alunos à Saída da            

Escolaridade Obrigatória e nas Aprendizagens Essenciais. 

 

2. Quanto à organização e funcionamento das atividades letivas e formativas no regime não             

presencial: 

1º Ano 

Horas Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

9h00- 10h45 Aula principal (sessão síncrona ou assíncrona seguida de trabalho autónomo) 

10h45-11h30 INTERVALO 

11h30-12h15 Trabalhos 

Manuais 

Inglês Trabalhos 

Manuais 

Alemão Artes 

12h15 ALMOÇO 

  



  

 

2º Ano 

Horas Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feir

a 

Sexta-feira 

9h00-10h45 Aula principal (sessão síncrona ou assíncrona seguida de trabalho autónomo) 

10h45-11h30 INTERVALO 

11h30-12h15 Aula Complementar Aula 

Complementar 

Aula 

Complementar 

Música Aula 

Complementar 

12h15-13h00 Trabalhos Manuais Inglês Trabalhos 

Manuais 

Alemão Artes 

13h00 ALMOÇO 

  

3º Ano 

Horas Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

9h00-10h45 Aula principal (sessão síncrona ou assíncrona seguida de trabalho autónomo) 

10h45-11h30 INTERVALO 

11h30-12h15 Projeto Inglês Projeto Música Alemão 

12h15-13h00 Trabalhos 

Manuais 

Trabalhos 

Manuais 

Aula 

Complementar 

13h00-14h30 ALMOÇO 

  

  



  

 

4º ano 

Horas Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

9h00-10h45 Aula principal (sessão síncrona ou assíncrona seguida de trabalho autónomo) 

10h45-11h30 INTERVALO 

11h30-12h15 Inglês Aula 

Complementar 

Inglês Aula 

Complementar 

Aula 

Complementar 

12h15-13h00 Aula 

Complementar 

Aula 

Complementar 

Aula 

Complementar 

Música Aula 

Complementar 

13h00-14h30 ALMOÇO 

15h00-16h00   Trabalhos 

Manuais 

      

 

 

3. As sessões síncronas e assíncronas devem respeitar os diferentes ritmos de           

aprendizagem dos alunos, promovendo a flexibilidade na execucã̧ o das tarefas a realizar; 

 

4. Os professores titulares de turma adaptam o planeamento e execução das atividades            

letivas e formativas ao regime não presencial, incluindo, com as devidas adaptações, as             

medidas de apoio definidas para cada aluno, garantindo as aprendizagens de todos. 

 

5. Os docentes devem proceder ao registo semanal das aprendizagens desenvolvidas          

e das tarefas realizadas nas sessões síncronas e assíncronas, recolhendo evidências da            

participação dos alunos tendo em conta as estratégias, os recursos e as ferramentas             

utilizadas pela escola e por cada aluno. 

 

 

 

 



ANEXO A 
1º ano 
 

Horas Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

9h00-11h00    
Aula Principal 

 
     

  

Aula Principal Aula Principal 

Professora Vanessa Gonçalves 

Aula Principal  Aula Principal  
 

Professora Vanessa Gonçalves 
Professora Vanessa Gonçalves Professora Vanessa Gonçalves  Professora Vanessa Gonçalves 

   

Música  

 

     
    Professora Fátima Mourinha  

    (10h15 - 11h00)  

11h00-11h30   INTERVALO   
      

11h30-12h15 
Trabalhos Manuais Aula Complementar Trabalhos Manuais   Aula Complementar Aula Complementar  

 Professora Mariana Amorim Professora Vanessa Gonçalves Professora Mariana Amorim Professora Vanessa Gonçalves Professora Vanessa Gonçalves 

      

12h15-13h00 
Aula Complementar Inglês Aula Complementar Alemão Aula Complementar  

 Professora Vanessa Gonçalves Professora Hannah Sehan Professora Vanessa Gonçalves Professora Hannah Sehan Professora Vanessa Gonçalves 

      

13h00-15h00   ALMOÇO   

15h00-15h45 

Jogos Jardim Jogos 

 
Passeio   

      

15h45   LANCHE   
      



 

2º ano 
 

Horas Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

9h00-11h00    
Música   

     

 
  

  Professora Fatima Mourinha  
 

Aula Principal Aula Principal (9h30-10h15) Aula Principal  Aula Principal 
  

 Professoras Maria Seixas e Professoras Maria Seixas e Professoras Maria Seixas e 

Aula Principal 

Professoras Maria Seixas e 
 

Mariana Pimentel Mariana Pimentel Mariana Pimentel  Mariana Pimentel 

    Professoras Maria Seixas e  

    Mariana Pimentel  

11h00-11h30   INTERVALO   
      

11h30-12h15 
Aula Complementar Aula Complementar Aula Complementar Aula Complementar Aula Complementar  

 Professoras Maria Seixas e Professoras Maria Seixas e Professoras Maria Seixas e Professoras Maria Seixas e Professoras Maria Seixas e 

 Mariana Pimentel Mariana Pimentel Mariana Pimentel Mariana Pimentel Mariana Pimentel 
      

12h15-13h00 
Trabalhos Manuais Inglês  Trabalhos Manuais Alemão Aula Complementar  

 Professora Mariana Amorim Professora Hannah Sehan Professora Mariana Amorim Professora Hannah Sehan Professoras Maria Seixas e 

     Mariana Pimentel 
      

13h00-15h00   ALMOÇO   

15h00-15h45 

Jogos Jardim Jogos 

 
Passeio   

      

15h45   LANCHE   
      



3º ano 
 

Horas Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 
      

9h00-11h00      

   Aula Principal   
   Professora Rita Seixas   

      

11h00-11h30   INTERVALO   
      

11h30-12h15 
Jogos Inglês  Aula Complementar   Música Aula Complementar  

 Professor Kevin Chaja Lenoir Professora Hannah Sehan Professora Rita Seixas Professora Fátima Mourinha Professora Rita Seixas 
      

12h15-13h00 
Aula Complementar Trabalhos Manuais Aula Complementar   Trabalhos Manuais Alemão  

 Professora Rita Seixas Professora Mariana Amorim Professora Rita Seixas Professora Mariana Amorim Professora Hannah Sehan 

      

13h00-14h30   ALMOÇO   

15h00-15h45 
Passeio Jogos Aula Complementar 

 
Limpeza   

  Professor Kevin Chaja Lenoir Professora Rita Seixas   

      

15h45   LANCHE   
      



 

4º ano 
 

Horas Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 
      

8h45-10h30      

   Aula Principal   
   Professor Diogo Morgado   

      

10h30-11h00   INTERVALO   
      

11h00-11h50 
Inglês   Aula Complementar Inglês  Aula Complementar Aula Complementar  

 Professora Hannah Sehan Professor Diogo Morgado Professora Hannah Sehan Professor Diogo Morgado Professor Diogo Morgado 

      

12h00-12h50 
Jogos Aula Complementar Aula Complementar Música Aula Complementar  

 Professor Kevin Chaja Lenoir Professor Diogo Morgado Professor Diogo Morgado Professora Fátima Mourinha Professor Diogo Morgado 
      

12h50-14h30   ALMOÇO   

14h30-15h15 
Talha Trabalhos Manuais Alemão 

 
Limpeza   

 Professor Kevin Chaja Lenoir Professora Mariana Amorim Professora Hannah Sehan   
      

15h15-16h00 
Aula de Apoio Trabalhos Manuais 

   
    

 Professor Diogo Morgado Professora Mariana Amorim    
       


