
Reunião com Diretores

Retoma das atividades presenciais

8 e 12 maio



▪ Todas as disciplinas com oferta de exame nacional – Português da FG + Trienal 
da FE

▪ Todos os alunos inscritos nessas disciplinas, mesmo que não façam exame 
dessas disciplinas.

▪ Exemplo: Todos os alunos têm aulas presenciais de português….

▪ Todas as disciplinas terminais no 11.º ano com oferta de exame nacional, bem 
como as línguas estrangeiras – Filosofia e Língua Estrangeira da FG + duas 
Bienais da FE

▪ Todos os alunos inscritos nessas disciplinas, mesmo que não façam exame 
dessas disciplinas.

▪ Exemplo: Todos os alunos têm aulas presenciais de Filosofia, Inglês, História B, Economia 
embora possam não fazer o exame dessas disciplinas.

▪ Os alunos não têm aulas presenciais de Português, pois o exame só ocorre no 12.º ano.

12.º ano 
CCH

11.º ano 
CCH

Cursos Científico Humanísticos
Quem tem aulas no regime presencial?



▪ Todas as disciplinas terminais cujos conteúdos ou designação sejam 
semelhantes às das disciplinas dos cursos CCH com oferta de exame nacional.

▪ Todos os alunos matriculados naquelas disciplinas, mesmo que não estejam 
inscritos no exame dessas disciplinas.

▪ Exemplo: Economia da componente científica:

▪ Se for lecionada ao longo dos três anos do ciclo de formação, como há oferta de exame nacional de Economia 
A do 11.º anos dos CCH, haverá aulas presenciais dessa disciplina no 3.º ano do ciclo formativo (ano terminal 
da mesma);

▪ Se for lecionada ao longo de dois anos do ciclo formativo (1.º e 2.º), haverá aulas presenciais no 2.º ano (ano 
terminal da mesma).

▪ As disciplinas que já terminaram as aulas dos diferentes módulos e como os 
alunos estão neste momento a fazer FCT e PAPs não têm aulas, porque estas já 
foram dadas.

Notas

Cursos Profissionais
Quem tem aulas no regime presencial?

Retomam



Cursos Artísticos Especializados
Quem tem aulas no regime presencial?

▪ Todas as disciplinas terminais com oferta de exame nacional:

▪ Português (12.º ano)

▪ Filosofia + Língua Estrangeira (11.º ano)

▪ Disciplinas terminais da componente científica com oferta de exame 
nacional, como por exemplo História e Cultura das Artes (neste caso 
no 12.º ano, por ser o seu ano terminal).

▪ Todos os alunos matriculados naquelas disciplinas, mesmo que não 
estejam inscritos no exame dessas disciplinas. 

Retomam



Outras situações

▪ Disciplinas de natureza prática e na FCT quando exigem espaços, 

instrumentos e equipamentos específicos, que não possam ocorrer 

através do ensino a distância ou da prática simulada.

▪ Exemplo: Aula de piano; aula de soldadura; atividade de mecatrónica.

▪ Cumprimento das orientações de higienização e distanciamento 
físico.

Podem retomar 
presencialmente

Sempre



Educação Inclusiva

▪ Apoio aos alunos com medidas seletivas e adicionais, para 

complemento ao trabalho desenvolvido no âmbito das disciplinas com 

aulas presenciais.

▪ Os alunos que frequentam os estabelecimentos de educação especial, 

sendo assegurados: 

▪ Condições de segurança necessárias para a retoma das atividades, as orientações 

da DGS e a comunicação entre os colégios e os encarregados de educação.

Podem retomar 
presencialmente



Crianças e Jovens em risco

▪ No acompanhamento e monitorização regular das crianças e jovens, sempre que 

se constate a existência de alguma situação de risco, a escola deve providenciar 

os meios  e as condições de segurança que permitam a frequência de atividades 

letivas presenciais e/ou a distância, consoante o ano de escolaridade 

frequentado, em articulação com:

▪ CPCJ

▪ EMAI, de modo a proporcionar-lhes dinâmicas de acolhimento e trabalho escolar, que permitam 

promover a sua segurança, formação, educação, bem estar e desenvolvimento integral.



Organização turmas e espaços

De acordo com as características de cada escola, a direção toma as medidas adequadas 

tendo em vista:

▪ O desfasamento entre horários escolares e laborais (evitar horas de ponta).

▪ Sempre que possível, organizar as turmas em dias ou períodos distintos.

▪ O desdobramento das turmas, sempre que o n.º de alunos não permita o cumprimento das regras 
de distanciamento físico recorrendo:

▪ A professores com disponibilidade de horário na componente letiva

▪ À redução até 50% da carga letiva da disciplina, garantindo a organização de momentos de trabalho 
autónomo.

Turmas

Espaços

▪ Sempre que possível, utilizar salas/espaços amplos (por exemplo: auditórios).

▪ Sempre que possível, atribuição de uma única sala à mesma turma.



Provas e exames

▪ Será publicada brevemente a Norma 02.

▪ As provas de exame serão concebidas de modo a não prejudicar os alunos com o 

tempo de paragem das aulas.

Obrigado


