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PLANO PEDAGÓGICO / ORGANIZAÇÃO ESCOLAR  

Ano Letivo 2020/2021 

1. ENQUADRAMENTO 

“Atendendo à incerteza quanto à evolução da pandemia da COVID-19, em Portugal e no 

Mundo, mas considerando a necessidade de programar, atempadamente, o próximo ano letivo, 

importa definir uma estratégia, dando prioridade à prevenção da doença e à minimização do 

risco de transmissão do novo coronavírus, procurando garantir condições de segurança e higiene 

nos estabelecimentos de educação e ensino, através da adoção de um conjunto de medidas 

preventivas, bem como da criação de mecanismos e procedimentos que permitam a deteção 

precoce de eventuais casos suspeitos e rápida e adequada gestão dos mesmos, em articulação, 

sempre, com as autoridades de saúde, conforme definido no Planos de Contingência de cada 

estabelecimento.” (in Orientações Ano Letivo 2020/2021, DGEstE) 

Neste contexto, o presente Plano visa definir um conjunto de estratégias e de orientações, 

adequadas ao novo contexto e aos vários cenários possíveis da sua evolução ao longo do próximo 

ano, garantindo aos alunos do Colégio Internato Claret aprendizagens de qualidade, dando 

prossecução aos objetivos estabelecidos no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

e nas Aprendizagens Essenciais.  Assim, entendendo o presente Plano como um processo 

dinâmico e de melhoria constante, o Colégio Internato Claret, na figura dos seus Órgãos Diretivos 

e Pedagógicos (Conselho de Administração, Diretor Pedagógico, Conselho Pedagógico, Conselhos 

de Turma e Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva – EMAEI), compromete-se a 

encontrar respostas adequadas e potenciadoras do sucesso educativo de todos os alunos, 

promovendo uma educação verdadeiramente inclusiva.  

O presente Plano tem por base as Orientações da DGEstE e da DGS para o Ano Letivo 

2020/2021, bem como a Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, adequando-as à 

realidade da comunidade escolar do Colégio.  

O Plano Pedagógico de Contingência do Colégio prevê a organização e funcionamento das 

atividades letivas e formativas e das atividades docentes: 

 em regime presencial; 

 em regime misto; 

 em regime não presencial.  

 

O presente Plano deve ser lido em articulação com o Plano de Contingência para a COVID-

19, versão 2.0 [1] de 11/05/2020, elaborado pelo Colégio (anexo 1), de acordo com as medidas de 

prevenção do contágio, nomeadamente a utilização obrigatória e permanente de máscaras; a 

desinfeção das mãos, à entrada do Colégio, e do calçado, nos tapetes higienizantes; a 

desinfeção/higienização frequente dos espaços; a disponibilização de solução antissética de 

base aquosa por todos os espaços do Colégio; a promoção de regras de higiene pessoal de 

lavagem e desinfeção frequente de mãos, de etiqueta respiratória e de não partilha de objetos,  

entre outras. 
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2. DEFINIÇÃO DO PAPEL E DOS CONTRIBUTOS DOS ÓRGÃOS PEDAGÓGICOS 
INTERMÉDIOS 
 

Compete ao Diretor e Equipa Pedagógica acompanhar a concretização das orientações 

pedagógicas, emanadas dos Órgãos Diretivos e Pedagógicos, fornecendo aos docentes 

informações oportunas e atempadas, transmitindo tranquilidade e estando disponíveis para 

prestar esclarecimentos.  

Cabe-lhes ainda proceder à monitorização/avaliação constante do presente Plano 

Pedagógico, comunicando aos órgãos referidos os pontos fortes, os pontos fracos/as áreas de 

melhoria.   

Compete aos Coordenadores Pedagógicos organizar e gerir o trabalho dos Conselhos de 

Turma, desempenhando, mesmo, uma função central ao nível da articulação entre professores, 

alunos e encarregados de educação. Assim, compete-lhes articular com os diferentes 

professores do Conselho de Turma, os trabalhos semanais a realizar, centralizando também a 

função de organizar o cronograma da avaliação e garantindo o contacto com os pais e 

encarregados de educação (preferencialmente por telefone, e-mail ou videochamada). Neste 

sentido, o Coordenador Pedagógico, como habitualmente, deve assegurar a comunicação aos 

Pais/EE de situações relativas ao aproveitamento (qualidade das tarefas, cumprimento de prazos, 

classificações em momentos de avaliação) e comportamento dos alunos (nomeadamente 

assiduidade e pontualidade, autonomia, responsabilidade), não descurando o levantamento de 

constrangimentos técnicos associados aos equipamentos informáticos e/ou ligação de 

rede/internet, caso haja essa necessidade, em virtude da evolução pandémica.  

Compete à Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) assegurar o 

cumprimento das medidas universais e seletivas de suporte à aprendizagem que já tinham sido 

adotadas, nos casos por ela definidos, em articulação com os Conselhos de Turma. 

 

3. DEFINIÇÃO DE UMA ESTRATÉGIA E CIRCUITO DE COMUNICAÇÃO 
 

O presente Plano estabelece como circuito preferencial de comunicação entre docentes, 

o correio eletrónico, o contacto telefónico e as videochamadas. No que diz respeito à 

comunicação entre o Diretor e Equipa Pedagógica e os Pais/Encarregados de Educação ou entre 

os professores e os Pais/Encarregados de Educação, quando se entender necessário, privilegiar-

se-á o correio eletrónico e, em casos pontuais, as videochamadas.  

Os meios de comunicação institucional (sítio da internet e página de facebook) 

continuarão a ser instrumentos preferenciais de comunicação com o exterior e de divulgação de 

atividades e iniciativas pedagógicas, promovendo-se um sentimento de pertença à comunidade 

educativa. 
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4. PLANEAMENTO E GESTÃO CURRICULAR  
 

  Em matéria de planeamento e gestão curricular, continuam a constituir-se como 

documentos curriculares para efeitos de planificação, realização e avaliação do ensino e 

aprendizagem de cada componente do currículo e área disciplinar, os documentos curriculares 

em vigor, nomeadamente o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as 

Aprendizagens Essenciais e também os Referenciais Educativos do Colégio que foram elaborados 

em conformidade com os documentos curriculares citados.  

  Os documentos curriculares podem ser objeto de intervenção, mediante decisão da área 

governativa da Educação, tendo em conta a evolução da pandemia da doença COVID-19. 

  No âmbito das atividades de caráter artístico e cultural, o Colégio desenvolverá atividades, 

programas e projetos, aproveitando sinergias com entidades e agentes culturais, nomeadamente 

a Câmara Municipal, Junta de Freguesia, Instituições de Solidariedade Social, Fundações, Museus, 

entre outras. 

  No âmbito das atividades desportivas, concretamente as aulas de Educação Física ou 

outras atividades, a planificação e implementação das mesmas obedecem às orientações 

emanadas das autoridades de saúde. 

 

Promoção, acompanhamento, consolidação e recuperação das aprendizagens 

 

No início do ano letivo, nas primeiras semanas, será realizado um diagnóstico aprofundado 

a todos os alunos para aferir eventuais lacunas nas aprendizagens, atendendo ao trabalho 

realizado no ano letivo 2019/2020.  

Em função do diagnóstico realizado, e se necessário, proceder-se-á à implementação de um 

plano de recuperação e consolidação das aprendizagens, ajustado a cada aluno. 

À semelhança de anos letivos anteriores, será implementado sempre que possível o 

projeto de Tutorias de Pares, para alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, orientados por 

alunos do ensino Secundário, do 12.º ano, coordenado pelo Coordenador Pedagógico, em 

articulação com o Coordenador da EMAEI e Psicóloga responsável pela turma, em estreita ligação 

com o respetivo Conselho de Turma. 

A Tutoria de Pares visa estimular o relacionamento interpessoal e a cooperação entre 

alunos.  

Este programa identificará os alunos que se disponibilizarem para apoiar os seus pares 

acompanhando-os, designadamente, no desenvolvimento das aprendizagens, esclarecimento de 

dúvidas, na integração escolar, na preparação para os momentos de avaliação e em outras 

atividades conducentes à melhoria dos resultados escolares. 

A supervisão do trabalho a desenvolver, no âmbito das Tutorias de Pares, implica o 

seguinte: 

a) proceder à planificação das atividades a desenvolver, bem como o acompanhamento 

da sua execução;  



 
 

   
 

 
 

Página 4 de 9 

 

b) apoiar o aluno no desenvolvimento das suas atividades, nomeadamente na criação de 

hábitos de estudo e de rotinas de trabalho; 

c) promover um ambiente favorável ao desenvolvimento de competências pessoais e 

sociais;  

 

A participação como aluno tutor contribuirá para a certificação de competências sociais 

e humanas no âmbito do projeto ClaretSKills. 

 

5. ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE AULAS EM REGIME PRESENCIAL  
 

As atividades letivas e não letivas dos Ensinos Básico e Secundário decorrerão a partir de 

14 de setembro em regime presencial, sendo este o modelo previsto pelas entidades oficiais. 

Assim, foram acauteladas um conjunto de medidas e regras específicas com vista ao 

cumprimento das orientações das autoridades de saúde, sem prejuízo da qualidade das 

aprendizagens.  

 

Reorganização do horário letivo 

 

a) o horário letivo foi definido de forma a minimizar, na medida do possível, o contacto 

de alunos entre turmas no espaço escolar e de forma a diluir a concentração de alunos 

no Colégio ao longo do dia;  

b) o intervalo da manhã será organizado de modo a evitar ao máximo o contacto entre 

alunos nos espaços extra-aula. 

 

Reorganização dos espaços 

 

a) proceder-se-á à distribuição das turmas pelas diferentes salas do Colégio, de acordo 

com o rácio, dimensão física dos espaços e número de alunos a acomodar, de modo a 

garantir a distância de segurança possível; 

b) as turmas têm salas fixas e os alunos secretárias individuais, evitando ao máximo a 

circulação por diferentes espaços da Escola, excetuando-se as disciplinas cuja 

especificidade requeira espaço próprio; 

c) a utilização de espaços comuns destinados às atividades letivas como o Auditório, a 

Biblioteca, a Sala do Futuro e os Laboratórios terá em conta a limitação do espaço e o 

distanciamento recomendado pela DGS; 

d) durante o tempo do recreio, as turmas serão distribuídas rotativamente pelos 

diferentes espaços físicos do Colégio; 

e) definição de um circuito de circulação interna: os alunos entram por duas áreas 

distintas e seguirão o percurso desde a entrada do Colégio até à sala de aula, que 

permanecerá aberta e arejada, para que os alunos possam entrar de imediato, evitando-

se, assim, concentrações à porta de cada sala; 
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f) em cada sala estará disponível a sinalética adequada, com os comportamentos 

essenciais que todos devem adotar;   

g) as atividades desportivas, bem como outras atividades que impliquem maior contacto 

físico, serão planificadas, de acordo com as orientações das autoridades de saúde em 

vigor; 

h) as aulas de Educação Física estarão concentradas na parte final de manhã ou da tarde, 

na medida do possível, permitindo que os alunos após as aulas possam tomar banho em 

casa, evitando a utilização dos balneários;   

i) evitar a concentração de alunos nos espaços comuns da escola, nomeadamente no 

bar; 

j) o horário das refeições será desfasado por ciclos de ensino e dentro do mesmo ciclo 

recorrer-se-á ao desfasamento, criando a fluidez necessária na utilização do refeitório.  

 

6. ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE AULAS EM REGIME MISTO E NÃO 
PRESENCIAL  

 

Há lugar à adoção do regime misto e não presencial quando necessário, e 

preferencialmente, para os do 3.º Ciclo e Ensino Secundário 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 reorganização dos horários escolares e à gestão 

dos espaços escolares. O regime misto poderá ser alargado aos restantes ciclos de ensino em 

função do agravamento da situação epidemiológica da doença COVID-19.   

 

6.1. REGIME MISTO  
 

As atividades letivas e formativas manterão o mesmo horário e decorrerão em regime de 

rotatividade semanal de turmas ou grupos de alunos entre o sistema presencial e o sistema com 

sessões síncronas e de trabalho autónomo/assíncronas, de acordo com as circunstâncias do 

momento. 

Ao nível da organização das atividades de Ensino a Distância (E@D) utilizar-se-ão os 

moldes já implementados, com sucesso, no Plano Pedagógico de Contingência, traçado no 3.º 

Período do ano letivo 2019-2020, (anexo 2), valorizando a experiência adquirida em contexto de 

emergência de saúde pública, na planificação e concretização de ensino em regime misto. 

 

6.2. REGIME NÃO PRESENCIAL 
 

Horário letivo 

 

Tendo em vista o equilíbrio pedagógico e emocional dos alunos, o Plano de Ensino a 

Distância prevê a manutenção do horário letivo de cada turma, sendo organizado da seguinte 

forma:  
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a) o acompanhamento dos alunos será realizado em todas as aulas com pelo menos 50% 

do seu tempo por vídeo-aula, através da plataforma ZOOM, para 

sistematização/consolidação e/ou aprofundamento das aprendizagens essenciais. O 

restante tempo será assíncrono, para trabalho autónomo dos alunos.  

b) nesta organização da mancha horária semanal e fixa, na modalidade síncrona prevê-

se:  

1. a gestão equilibrada entre os momentos teóricos/expositivos e práticos; 

2. a diversificação de materiais e estratégias, tirando partido do multimédia que os 

ambientes online oferecem; 

3. desenvolvimento do contacto direto e imediato entre professores e alunos; 

4. fomento do sentido de pertença, de envolvimento e de responsabilidade; 

5. feedback contínuo e sistemático. 

 

Registo de Sumários, Assiduidade e Pontualidade (aulas presenciais e sessões síncronas) 

 

Em cada aula, serão registados os sumários e marcadas as respetivas faltas, na 

plataforma informática Inovar, cujo motivo para justificação deverá ser apresentado, no prazo 

legalmente estipulado, pela mesma via.  

 

Ferramentas Digitais adotadas 

 

O Colégio Internato Claret, no âmbito do E@D, privilegiará as ferramentas digitais 

adotadas no ano letivo transato e que eram já do conhecimento dos alunos e professores: 

a) Google Classroom – para organização de materiais e conteúdos didáticos: cada 

professor possui já as suas turmas criadas na plataforma, permitindo uma interação 

rápida através de conversas por chat, disponibilização de tarefas, integração de outras 

ferramentas da Google que poderão ser utilizadas (docs, sheets, slides, forms; ...) e 

controlo eficaz do progresso dos alunos. A utilização do Google Classroom permite que 

tudo fique devidamente organizado numa única plataforma. 

b) Plataforma ZOOM - para vídeoaulas e comunicação pessoal direta: permite a 

conversação por videochamada, de forma estável, partilha de ecrã, áudio e vídeo. Para 

aceder à vídeoaula não é necessário proceder à instalação da respetiva aplicação. Basta 

clicar no link de acesso fornecido pelos professores, antes de cada aula.  

 

Compete à Equipa de Apoio Tecnológico, acompanhar professores e alunos, tendo em 

vista a utilização dos meios tecnológicos, podendo dinamizar pequenas sessões de 

capacitação/esclarecimento, realizar tutoriais, entre outros.  
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Metodologias de Ensino 

 

O presente Plano de E@D sublinha a importância da adoção de metodologias de ensino 

e aprendizagem apelativas e mobilizadoras dos alunos para a ação. Estas deverão ser 

diversificadas e enquadradas no perfil de cada turma e ajustadas às necessidades de cada aluno; 

promotoras do trabalho autónomo, embora sempre orientado que fomente a autorreflexão e a 

autoavaliação.  

Torna-se fundamental reforçar a participação ativa dos alunos nas suas aprendizagens e 

construção de saberes, mediante o desenvolvimento de projetos interdisciplinares, visitas de 

estudo virtuais, apresentações orais, experimentação científica, participação em debates ou 

apresentação de argumentos sobre determinadas temáticas.  

No E@D as metodologias de ensino devem, ainda e de forma significativa, contemplar 

espaços e momentos de interação, convívio, promovendo-se, sempre que possível e oportuno, o 

trabalho de grupo ou pares.  

No modelo de E@D, continuar-se-á a dar particular relevância ao desenvolvimento das 

competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, alicerçado nos valores e 

princípios que apresenta, destacando-se a Informação e Comunicação, o relacionamento 

interpessoal, o pensamento crítico e criativo, o desenvolvimento pessoal e autonomia, o bem-

estar e a saúde.  

 

Avaliação dos alunos, autorregulação das aprendizagens e feedback 

 

A avaliação dos alunos em contexto de ensino à distância seguirá os critérios de avaliação 

definidos para o ensino presencial, aprovados em Conselho Pedagógico e disponibilizados aos 

alunos no início do ano letivo na plataforma informática Inovar. Contudo, o paradigma de E@D 

obriga à necessidade de repensar o processo de ensino e aprendizagem, bem como a adaptar a 

forma como se avalia, nomeadamente: 

a) feedback contínuo e formativo aos alunos (oral e/ou escrito), promovendo a autonomia 

e a autorregulação; 

b) diversificar as modalidades e instrumentos de avaliação (testes de consulta, e-

portefólios, diários de aprendizagem, testes de escolha múltipla, fóruns de discussão, 

construção de mapas mentais, apresentações orais, realização de experiências, entre 

outros); 

c) valorizar a avaliação formativa – avaliando as competências, os trabalhos e as 

solicitações feitas aos alunos, acompanhando e ajustando o desenvolvimento do ensino 

e da aprendizagem; 

d) valorizar, no âmbito da avaliação contínua o envolvimento e (des)empenho de cada 

aluno; 
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7. REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 

 

Dando cumprimento escrupuloso ao Regulamento Geral de Proteção de Dados -  RGPD 

(Lei n.º 58/2019) e a fim de obter a captação e gravação consentida de imagem e som para fins 

exclusivamente pedagógicos, para lecionação e avaliação de trabalhos de componente oral dos 

alunos, será enviado aos Pais/Encarregados de Educação uma autorização, que vem reforçar 

aquela que é realizada no início do ano letivo, contextualizando-a neste novo paradigma de 

educação a distância.  

  

8. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE E@D 

 

No sentido de permitir a monitorização e a regulação do Plano de E@D, atribui-se a 

responsabilidade por este trabalho ao Diretor Pedagógico e aos Coordenadores Pedagógicos, em 

articulação com o Conselho Pedagógico, que asseguram: 

a) auscultação regular dos alunos e dos respetivos Encarregados de Educação; 

b) a articulação com os professores sobre o cumprimento, por parte dos alunos, da 

assiduidade, da pontualidade, do cumprimento das tarefas e da qualidade de execução 

das mesmas;  

c) o feedback aos alunos e aos encarregados de educação das informações prestadas 

pelos professores;  

d) o acompanhamento das tarefas atribuídas, a sua organização e avaliação, assegurando 

o feedback aos alunos e aos encarregados de educação; 

e) a monitorização do trabalho desenvolvido pelos docentes, informar os mesmos das 

adequações/modificações do presente plano de E@D e disponibilizar informações 

relativas a novas metodologias de ensino e apoio à formação/desenvolvimento de 

competências digitais de professores.  

 

Colégio Internato Claret, em 31 de julho de 2020 

 
______________ 
Dr. Vítor Pacheco 
Diretor Pedagógico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
 

 
 

Página 9 de 9 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 



 
 

   
 

 
 
 

Colégio Internato Claret • Rua do Padrão, 83 • Carvalhos • 4415-284 PEDROSO VNG 
geralcolegioclaret.pt • Tel. 22 786 04 60 • 22 786 09 20 • Fax. 22 786 04 61 Página 1 de 6 

 

 

PLANO DE CONTINGÊNCIA - COVID-19 

versão 2.0 [1] de 11/05/2020 

 

No seguimento das recomendações da Direção-Geral de Saúde, e considerando 

a necessidade de proteger toda a comunidade educativa, o Conselho de 

Administração aprovou o presente Plano de Contingência no âmbito da infeção 

pelo novo Coronavírus SARS-CoV-22, agente causal da COVID-19. 

 

Este plano contém cinco componentes: (i) coordenação do plano e das ações, 

(ii) prevenção da infeção, (iii) Plano de higienização, (iv) reação em caso de 

suspeita de infeção e isolamento, (iv) ação em caso de isolamento preventivo 

de algum membro da comunidade educativa e (v) ação em caso de ausência de 

um número significativo de colaboradores docentes e/ou não docentes. 

 

O plano será revisto e atualizado sempre que se verificar necessário, 

nomeadamente, pela existência de novas recomendações ou imposições por 

parte das autoridades competentes. 

 

(i) Coordenação do plano e das ações 

 

1. A coordenação do plano de contingência é responsabilidade do Dr. André 

Sousa, que poderá ser contactado, em qualquer momento, para 

andre.sousa@colegioclaret.pt , tel. 932432750. Na eventualidade de 

ausência, deve ser contactado o Dr. Luís Marinho, 

luis.marinho@colegioclaret.pt, tel. 927422865.  

2. Qualquer ação no âmbito do plano deverá ser prontamente comunicada 

ao Coordenador, que é quem fará a articulação que se mostre necessária 

com as autoridades (serviços de saúde, Direção-Geral da Saúde, Direção-

                                                                 
1 No caso de alterações pontuais ao plano, cada nova versão deverá ser numerada 
aumentando uma unidade no segundo algarismo. No caso de alterações substanciais, a 
nova versão deverá ser numerada aumentando uma unidade ao primeiro algarismo e 
recomeçando no 0 o segundo algarismo. 

 

INFEÇÃO POR SARS-COV-2 (COVID-19) 
 

mailto:andre.sousa@colegioclaret.pt
mailto:luis.marinho@colegioclaret.pt
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Geral dos Estabelecimentos Escolares) e com os Encarregados de 

Educação. 

3. Qualquer dúvida, quanto ao plano de contingência por parte de qualquer 

membro da comunidade educativa, deverá ser esclarecida junto do 

coordenador. 

4. O Coordenador é apoiado nas suas funções, para além do Dr. Luís 

Marinho, pelos Coordenadores Pedagógicos, Dr. Raúl Martins, 

raul.martins@colegioclaret.pt, tel. 927422862 e Dr.ª Ana Azevedo, 

ana.azevedo@colegioclaret.pt, tel. 932202750, para a gestão da área 

docente e de alunos. É apoiado, ainda, pelo engenheiro César Oliveira, 

cesar.oliveira@colegioclaret.pt , tel. 927422808 para a área do pessoal 

não docente. 

5. No que ao Internato diz respeito, exercerá as funções de Coordenador do 

Plano de Contingência, em articulação com o Coordenador Geral, o senhor 

padre Joaquim Cavadas, Joaquim.cavadas@colegioclaret.pt, tel. 

918683724, coadjuvado pelo Dr. Isidro Pinheiro, 

isidro.pinheiro@colegioclaret.pt, tel. 927422863. 

6. Cada líder intermédio (serviços administrativos, cantina, serviços de 

limpeza, etc.) é responsável por garantir que as pessoas da sua equipa 

cumpram as medidas de higiene e outras definidas no plano. 

 

(ii) Prevenção da infeção 

 

Para melhor compreender as medidas deste plano, reproduzimos a informação 

da DGS sobre a transmissão deste vírus (orientação 006/2020 de 26/02/2020): 

 

Considera-se que a COVID-19 pode transmitir-se: 

− Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra); 

− Pelo contacto direto com secreções infeciosas; 

− Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem 

(inferiores a 1 mícron). 

 

[…] A transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que esta ocorre 

durante uma exposição próxima da pessoa com COVID-19, através da disseminação 

de gotículas respiratórias produzidas quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou 

fala, as quais podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que 

mailto:raul.martins@colegioclaret.pt
mailto:ana.azevedo@colegioclaret.pt
mailto:cesar.oliveira@colegioclaret.pt
mailto:Joaquim.cavadas@colegioclaret.pt
mailto:isidro.pinheiro@colegioclaret.pt
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estão próximas. O contacto das mãos com uma superfície ou objeto com o novo 

coronavírus e, em seguida, o contacto com as mucosas oral, nasal ou ocular (boca, 

nariz ou olhos), pode conduzir à transmissão da infeção. 

 

Consequentemente, é obrigatório para todos os membros da comunidade 

educativa e visitantes do Colégio: 

1. Utilizar máscara no acesso e dentro do recinto escolar. 

2. Higienizar as mãos à entrada e à saída do recinto escolar, com solução 

antisséptica de base alcoólica (SABA); 

3. Não partilhar objetos nem comida; 

4. Não entrar no espaço escolar se tiver febre, tosse ou dificuldade 

respiratória; 

5. Apenas entrar no espaço escolar no horário definido para as suas 

atividades letivas e sair logo após o término destas; 

6. Manter o distanciamento físico de cerca de 2 metros; 

7. Frequentar apenas os espaços/zonas a si adstritos; 

8. Se tiver febre, tosse ou dificuldade respiratória, estando dentro do espaço 

escolar, deverá contactar-se imediatamente o Dr. André Sousa ou o Dr. 

Luís Marinho, pelos contactos anteriormente disponibilizados. 

9. Lavar frequentemente as mãos com água e sabão durante a permanência 

no espaço escolar; 

10. Quando dentro do estabelecimento de ensino, utilizar os circuitos de 

entrada e saída da sala de aula e de deslocação que foram definidos para 

cada grupo de pessoas e que são explicados a cada um no primeiro dia 

de aulas presenciais. 

11. Não frequentar os espaços escolares que estão vedados por não serem 

necessários à atividade letiva. 

12. Dentro da sala de aula, respeitar o distanciamento físico mínimo de 1,5 

metros entre as pessoas. 

 

Não será autorizada a entrar no colégio qualquer pessoa (membro da 

comunidade educativa ou outro) que manifeste sintomas de febre, tosse ou 

dificuldade respiratória.  

Não será autorizado a entrar no colégio qualquer pessoa (membro da 

comunidade educativa ou outro) que não esteja a utilizar máscara. 
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Caso se trate de aluno menor, não acompanhado (por se deslocar sozinho para 

o colégio), será dirigido imediatamente para a sala de isolamento, iniciando-se 

o procedimento descrito infra. 

 

(iii) Plano de higienização: 

 

1. O Estabelecimento tem um Plano de higienização seguindo a Orientação 

nº 024/2020 de 08/05/2020.  

2. O plano de higienização está afixado em local visível e é do conhecimento 

dos profissionais envolvidos. 

3. Os profissionais de limpeza conhecem bem os produtos a utilizar 

(detergentes e desinfetantes), as precauções a ter com o seu 

manuseamento, diluição e aplicação em condições de segurança, como 

se proteger durante a realização do seu trabalho e como garantir uma 

boa ventilação dos espaços durante a limpeza e desinfeção. 

 

(iv) Reação em caso de suspeita de infeção e isolamento 

 

1. Em caso de suspeita de infeção do próprio ou de terceiro, todos os 

membros da comunidade educativa têm o dever de contactar 

imediatamente o Dr. André Sousa através do contacto já disponibilizado. 

2. Verificando o coordenador do plano a relevância da suspeita, a pessoa 

será dirigida para a sala de isolamento, que se situa junto à receção. 

3. Ao dirigir-se/ser dirigido (no caso de aluno) para a sala de isolamento, a 

pessoa não pode tocar em quaisquer superfícies nem interagir com 

terceiros. 

4. A Autoridade de Saúde é imediatamente informada do caso suspeito, 

sendo fornecidos os dados (nome, data de nascimento, contato 

telefónico) das pessoas que integram o(s) grupo(s) a que pertence a 

pessoa com suspeita de infeção de forma a facilitar a aplicação de 

medidas de saúde pública aos contactos de alto risco. 

5. A limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pela pessoa 

suspeita de infeção é reforçada, bem como a da área de isolamento. 

6. Os resíduos produzidos pela pessoa suspeita de infeção são 

acondicionados em duplo saco, de plástico e resistente. 
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7. Tratando-se de aluno, é imediatamente avisado o Encarregado de 

Educação. 

8. Enquanto em uso, é vedado o acesso à sala de isolamento a todas as 

outras pessoas, exceto se a pessoa em isolamento for aluno menor, caso 

em que estará acompanhado por um adulto. 

9. Para garantir a serenidade da comunidade educativa, caso o mecanismo 

de suspeita seja ativado, o Coordenador do Plano informará se o caso foi 

confirmado ou infirmado, após receber essa informação das autoridades 

de saúde. 

Caso seja confirmado, o Colégio desenvolverá as medidas definidas 

pelas autoridades de saúde. 

 

(v) Ação em caso de isolamento preventivo de algum membro da comunidade 

educativa 

 

1. Em caso de isolamento preventivo de um docente, o modo de 

acompanhamento dos seus alunos será determinado pelo Diretor 

Pedagógico ou por um dos Coordenadores Pedagógicos. 

2. Em caso de isolamento preventivo de um aluno, compete ao respetivo 

Coordenador Pedagógico, em articulação com o Diretor Pedagógico e o 

Encarregado de Educação, definir tarefas a desenvolver pelo aluno, de 

modo a diminuir o impacto do isolamento no seu percurso escolar. 

3. Em caso de isolamento preventivo de um colaborador não docente, a 

reorganização do seu serviço, quando não puder ser realizado à distância 

por meios eletrónicos, será determinada pelo seu superior hierárquico. 

 

(vi) Ação em caso de ausência de um número significativo de colaboradores 

docentes e/ou não docentes 

 

1. Em caso de ausência de um número elevado de professores ou outros 

profissionais que ponham em causa as condições mínimas para o Colégio 

se manter em funcionamento, o Colégio será encerrado. 

2. Nesta eventualidade, o Diretor Pedagógico enviará a toda a comunidade 

educativa informação regular sobre o período de encerramento e as 
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medidas de vigilância a adotar. Esta comunicação será efetuada por via 

eletrónica (email) e na página web do Colégio (www.colegioclaret.pt).  

3. A Equipa Pedagógica procurará, com os docentes, definir planos de 

trabalho para os alunos de modo a diminuir o impacto do encerramento 

no seu percurso escolar. 

 

Número do SNS 24: 808 24 24 24 

 

http://www.colegioclaret.pt/


 
 

   
 

 
 
 

Página 1 de 4 

 

PLANO PEDAGÓGICO DE CONTINGÊNCIA 
 

Na atual situação de emergência de saúde pública em que nos encontramos, 

estando os estabelecimentos de ensino encerrados para que todos possam cumprir o 

isolamento social decretado pelo governo, o Colégio elaborou o presente PLANO 

PEDAGÓGICO DE CONTINGÊNCIA (PPC), no qual é definida a estratégia adotada a 

implementar durante o período de ensino à distância.  

O Plano que se apresenta tem como objetivo garantir que todos os alunos continuem 

a aprender no presente contexto e a desenvolver as suas competências.    

A implementação deste Plano requer, desde logo, uma grande colaboração dos 

vários intervenientes no processo ensino-aprendizagem, para que todos se possam 

apropriar das ações a desenvolver, de acordo com as suas responsabilidades.  

O PPC que se apresenta visa criar estabilidade e integração de todas as ações 

pedagógicas. No entanto, o seu desenvolvimento é um processo em constante construção, 

alicerçado na procura permanente das melhores respostas às características de nossa 

comunidade escolar, quer ao nível tecnológico quer das competências digitais.  

A implementação e monitorização do PPC implica atualizações e reajustes que possam 

vir a ser necessários no desenrolar das ações programadas, procurando sempre o equilíbrio 

entre o tempo destinado às aulas online previstas em cada disciplina, às tarefas escolares 

a realizar e ao descanso necessário dos alunos. 

Este plano contém quatro componentes: Coordenação do PPC; Estratégia e circuito de 

comunicação; Ação Pedagógica e Ferramentas Tecnológicas; Monitorização e avaliação.  

 

COORDENAÇÃO DO PLANO PEDAGÓGICO DE CONTINGÊNCIA  

1. A coordenação geral do PPC é da responsabilidade do Dr. Vítor Pacheco, Diretor 

Pedagógico.  

2. O acompanhamento e concretização das orientações pedagógicas, no âmbito de 

cada disciplina, é da responsabilidade do Conselho Pedagógico, concretamente, dos 

Coordenadores de Departamento Curricular.   

3. A organização, acompanhamento e gestão do trabalho a desenvolver no âmbito de 

cada turma, é da responsabilidade dos Conselhos de turma, orientados pelos 

Coordenadores Pedagógicos: Dr. Raúl Martins, Dr.ª Ana Azevedo e Dr. Luís Marinho. 

4. Será criada uma Equipa de Apoio aos docentes para qualquer dúvida ou dificuldade 

que possa existir para as plataformas ZOOM, SKYPE, INOVAR ALUNOS e GOOGLE 

CLASSROM. Quaisquer dúvidas que possam ocorrer, por parte dos alunos, devem 
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ser reportadas ao professor da disciplina que tentará ajudar e na sua 

impossibilidade reportará à Equipa de Apoio. 

 

ESTRATÉGIA E CIRCUITO DE COMUNICAÇÃO   

1. No âmbito das suas competências de supervisão, acompanhamento e coordenação 

do PPC, a comunicação de eventuais alterações ou ajustamentos do Plano aos pais 

e encarregados de educação será realizada pelo Diretor Pedagógico, por correio 

eletrónico. 

2. O Coordenador Geral do PPC reunirá com as estruturas de apoio, através de 

videochamada, nomeadamente, com o Conselho Pedagógico, com os Coordenadores 

Pedagógicos e com a Equipa de Apoio com a frequência necessária para realizar 

pontos de situação, delinear novas estratégias, quando necessário, e realizar as 

comunicações em função das diligências a serem tomadas. 

3. O tempo semanal destinado ao projeto SER+ que consta no horário de cada turma, 

será utilizado pelos Coordenadores Pedagógicos e pelo Gabinete de Psicologia, num 

trabalho a ser articulado em conjunto, para recolher, dos alunos, informação acerca 

do funcionamento das aulas, fazer um levantamento dos pontos fortes e fracos do 

processo ensino-aprendizagem à distância definido no PPC e o levantamento de 

sugestões/ações de melhoria, bem como dar continuidade ao 

acompanhamento/orientação. 

4. O Coordenador da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva, Dr. André 

Sousa, manterá o contacto com os Coordenadores Pedagógicos e com os 

professores dos alunos que beneficiem de medidas universais e medidas seletivas, 

de acordo com a legislação em vigor, para, em conjunto, delinearem estratégias 

pedagógicas capazes de fomentar a melhoria do processo ensino-aprendizagem à 

distância.  

 

AÇÃO PEDAGÓGICA E FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS 

1. Horário letivo: manter-se-ão os horários em funcionamento desde o 1º Período, com 

exceção do Apoio ao Estudo, das Oficinas de Artes e Multimédia e das Áreas de 

Descoberta. Estas áreas, que se desenvolvem com recurso a metodologias 

experimentais, nomeadamente a Aprendizagem Baseada em Projetos e a vivências 

práticas de trabalho colaborativo, com intervenção dos alunos na comunidade 

escolar e na comunidade local, não poderão ser ministradas.  

2. Os principais meios de comunicação a ser utilizados pelos professores para 

disponibilizar recursos educativos, fichas e planos de trabalho ou outras tarefas 
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serão o GOOGLE CLASSROM e o INOVAR ALUNOS. Para a realização de aulas online 

será utilizado, preferencialmente, o ZOOM ou, caso haja sobrecarga, o SKYPE.  

3. Antes das aulas, o professor de cada disciplina enviará para o Google Classroom o 

link de acesso à plataforma Zoom ou Skype para a vídeo aula;  

4. Tendo em vista o equilíbrio pedagógico e emocional dos alunos, a carga semanal de 

cada disciplina irá desenvolver-se da seguinte forma: 

 50% da carga semanal com vídeo aulas, que servirão para os professores 

poderem introduzir conteúdos, corrigir os exercícios propostos e esclarecer 

dúvidas; 

 o restante tempo letivo será utilizado, pelos professores, para o trabalho 

complementar: durante este tempo, o professor atribuirá tarefas e atividades 

(realização de exercícios, fichas de trabalho, leitura autónoma de textos e 

interpretação dos mesmos, etc…) que os alunos terão de desenvolver, não 

necessitando de estar online. Para além deste trabalho a desenvolver em 

tempo de aula, o reforço das aprendizagens deve continuar a ser realizado, 

autonomamente, pelos alunos. 

5. Serão marcadas as respetivas faltas, em cada aula. As mesmas podem ser 

consultadas no INOVAR e deve ser apresentada justificação para a ausência dos 

alunos nas atividades. 

6. Ferramentas Digitais adotadas:  

A. INOVAR ALUNOS – plataforma de gestão já utilizada pelo Colégio desde o início 

do ano letivo. Na rubrica “AGENDA” serão disponibilizadas as tarefas a 

desenvolver pelo aluno em cada semana (com os respetivos prazos de 

realização), bem como a calendarização da aplicação dos instrumentos de 

avaliação online (testes; fichas de avaliação, questões de aula online, etc.). 

B. GOOGLE CLASSROOM -  organização de materiais e conteúdos didáticos: cada 

professor criará as suas turmas na plataforma, permitindo uma interação rápida 

através de conversas por chat, disponibilização de tarefas, integração de outras 

ferramentas da Google que poderão ser utilizadas (docs, sheets, slides, forms; 

...) e controlo eficaz do progresso dos alunos. A utilização do Google 

Classroom permite que tudo fique devidamente organizado numa única 

plataforma. 

Procedimentos para utilização do Google Classroom pelos alunos:  

Consultar o tutorial Google Classroom.  
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C. ZOOM/SKYPE - para vídeo-aulas e comunicação pessoal direta: permite a 

conversação por videochamada, de forma estável, partilha de ecrã, áudio e vídeo, 

bem como de um quadro interativo.  

Procedimentos para utilização do Zoom ou Skype pelos alunos:  

Para aceder à vídeo aula não é necessário proceder à instalação da respetiva 

aplicação.  Basta clicar no link de acesso fornecido pelos professores, antes de 

cada aula.  

 

D. Excecionalmente, poderá ser utilizado o email da turma apenas para os 

professores darem informações aos alunos. Os alunos não deverão usar este 

email para comunicarem com os professores ou com os colegas da turma.     

 

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 

A monitorização e avaliação do presente Plano Pedagógico de Contingência será 

realizada de acordo com o definido anteriormente e atualizado sempre que as 

circunstâncias o justifiquem. 

 

     

Colégio Internato Claret, em 9 de abril de 2020 

 

 
____________ 
Dr. Vítor Pacheco 
Diretor Pedagógico 

 

 

 
 


