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Orientação 2 pais/EE e alunos 
PLANO DE FUNCIONAMENTO DO 3.º PERÍODO 

 
10 de abril de 2020 

 
No seguimento da aprovação do decreto-lei que estabelece as medidas excecionais e temporárias à situação na 

área da educação, no âmbito dos ensinos básico e secundário, a Escola Secundária Henrique Medina (ESHM) 

elaborou o presente plano que visa estabelecer as normas de funcionamento do 3.º período na Escola, dando 

cumprimento às atividades letivas e não letivas previstas, para o presente ano letivo, de acordo com o 

estabelecido no decreto-lei anteriormente referido. 

1. MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE RESPOSTA À SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA NA EDUCAÇÃO DEFINIDAS 

PELO CONSELHO DE MINISTROS EM 9 DE ABRIL DE 2020: 

 o terceiro período inicia-se no próximo dia 14 de abril, mantendo-se suspensas as atividades letivas e 

formativas presenciais nas escolas; 

 o ensino básico permanecerá até ao fim do ano letivo no modelo de ensino não presencial, com 

recurso às metodologias digitais, e será reforçado com o apoio de emissão televisiva de conteúdos 

pedagógicos; 

 avaliada a evolução da situação epidemiológica COVID-19, o Governo pode decidir retomar as aulas 

presenciais dos 11.º e 12.º anos de escolaridade, garantindo-se o distanciamento social (aulas, salas, 

turmas) e justificando-se as faltas dos alunos cujos encarregados de educação optem por não os 

deixar frequentar; 

 o 10.º ano de escolaridade permanece até ao fim do ano letivo no modelo de ensino não presencial; 

 são cancelados os seguintes exames e provas: 

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

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

o provas a nível de escola, realizadas como provas finais do ensino básico; 

o exames finais nacionais, quando realizados por alunos internos, para efeitos de aprovação de 

disciplinas e conclusão do ensino secundário; 

 os alunos apenas realizarão exames finais nacionais nas disciplinas que elejam como provas de 

ingresso para efeitos de concurso nacional de acesso ao ensino superior, não contando para a 

avaliação das disciplinas do ensino secundário; 

 para conclusão dos ciclos de ensino básico e secundário, as classificações de cada disciplina têm por 

referência o conjunto do ano letivo, incluindo o trabalho realizado ao longo do 3.º período; 

 o 3.º período terminará a 26 de junho de 2020. 
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2. FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LETIVAS 

Assim, e operacionalizando o que o anterior decreto-lei preconiza, prevê o Diretor que: 

a) Tendo em consideração a data em que foi comunicada às escolas a decisão do Governo quanto à forma 

como irão decorrer as atividades letivas no 3.º período, as aulas terão início no dia 15 de abril, quarta-feira, 

uma vez que o dia 14 será dedicado à realização de reuniões das diferentes estruturas educativas; 

b) O horário das sessões de trabalho será remetido via correio eletrónico aos pais/EE e aos alunos no final do 

dia 14 de abril e, reitera-se, entrará em vigor no dia 15 de abril, quarta-feira, a partir das 08h15; 

c) As aulas a realizar à distância serão asseguradas por sessões de trabalho (em tempo real), com a duração de 

50 minutos, sendo a gestão deste tempo da responsabilidade de cada docente, de forma a 

 que não seja exclusivamente dedicado à exposição teórica de matéria, 

 que preveja um momento inicial de interação síncrona com os alunos (10/15 minutos), para 

exposição do conteúdo pelo/a professor/a e esclarecimento de dúvidas, seguido de tempo 

assíncrono para realização de uma tarefa e encerrando com uma nova interação síncrona 

(10/15 minutos), para balanço, correção de exercícios propostos, e esclarecimento de dúvidas 

ou outras formas de interação que cada professor, na sua autonomia, entenda pertinente; 

d) As sessões síncronas devem ocorrer na plataforma Zoom Us (esta plataforma de videoconferência pode ser 

instalada em qualquer smartphone, permitindo o acompanhamento das sessões de trabalho). Todos os alunos 

devem instalar o Zoom Us no seu PC e/ou smartphone e/ou tablet, seguindo as instruções que se encontram 

no tutorial anexo a este mesmo mail; 

e) A presença dos alunos é obrigatória, devendo os mesmos fazer a videoconferência com imagem e som, 

desde o momento em que cada professor os convida até ao momento em que o docente encerra a sessão; 

f) A eventual realização de trabalhos, exercícios, ou de outra tarefa realizada de forma assíncrona, deve ser 

assegurada através da Plataforma Moodle ou do mail pessoal dos alunos; 

Nota: Devem os pais/EE dar a conhecer ao respetivo diretor/a de turma qualquer dificuldade no 

acompanhamento das sessões de trabalho. Nestes casos, a Escola recorrerá a outras instituições da 

comunidade educativa para que se faça chegar aos alunos os materiais pedagógicos (fichas, textos, etc.) que 

permitam ao aluno progredir nas suas aprendizagens; 

g) Os conteúdos digitais a disponibilizar pela tutela a partir de 20 de abril, e a emitir através da RTP Memória, 

deverão constituir um complemento às atividades que os docentes desenvolverão com os alunos do 3.ºCEB; 

h) Os alunos com medidas seletivas e adicionais no âmbito da educação inclusiva continuarão a receber o apoio 

das docentes de Educação Especial e dos docentes responsáveis pela aplicação das medidas de suporte à 

aprendizagem; 
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i) Ninguém está autorizado a fazer qualquer tipo de gravação nem de publicação das sessões de trabalho. 

Agradece-se o cumprimento escrupuloso desta norma, sob pena de incorrer em ilegalidade quem não a 

respeitar; 

j) Serão organizados novos horários para os 11.º e 12.º anos no momento em que a tutela dê indicação para o 

início de aulas presenciais que, de acordo com o comunicado de 9 de abril, serão apenas nas disciplinas sujeitas 

a exame nacional; nas outras disciplinas, o ensino continuará a ser feito à distância. 

 

Por último, e porque, presencial ou à distância, a Educação é um Direito e também um Dever, apela-se à 

responsabilidade de todos os alunos e ao envolvimento das famílias no acompanhamento do cumprimento 

destas normas para as atividades de ensino à distância.  

O sucesso desta medida e o de cada educando serão garantidos se houver colaboração e compromisso de 

todos com a aprendizagem, cumprindo-se, desta forma, a missão da ESHM, de prestar um serviço de educação 

pública universal, promovendo a Disciplina e a Excelência PARA Todos e POR Todos. 

 

Nota importante: 

O horário das sessões de trabalho síncronas será remetido aos pais/EE e alunos no final do dia 14, terça-feira. 

 

 

 

 

 

 

 

Esposende, 10 de abril de 2020 

O Diretor 

(João Furtado 

https://www.escolahenriquemedina.org/projetos/20152016/VideoEnsembleSerMedina.mp4

