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Enquadramento 
 

No cumprimento do estipulado no Decreto n.º 3-C/2021 de 22 de janeiro, nomeadamente no seu artigo 31.º-

B, e integrando a escola sede deste AE a rede nacional de escolas de acolhimento, criada para responder 

às solicitações das famílias com filhos ou outros dependentes a cargo dos trabalhadores cuja mobilização 

ou prontidão para o serviço obste a que prestem assistência aos mesmos,  pretende-se, com o presente 

documento, estabelecer as regras de funcionamento do espaço destinado para este efeito, no sentido de se 

promover atividades e garantir momentos de apoio à aprendizagem dos alunos. 

Os Encarregados de Educação poderão usufruir deste apoio sempre que dele necessitem, desde que 

reúnam as condições previstas na legislação em vigor. Para mais informações deverão consultar o Aviso 

nº4 – COVID-19 - Profissionais de Serviços Essenciais, que se encontra publicado na página deste AE, 

assim como, o estipulado na Portaria n.º 25-A/2021, de 29 de janeiro. 

 

1. Local/ Horário de Funcionamento:  

 
Este serviço ficará centralizado no espaço destinado ao funcionamento do ATL, no seguinte horário: 8:00h 

– 18:00h. 

 

2. Horários/ Funcionários afetos a este serviço: 
 

Serão constituídas duas esquipas, uma para o período da manhã e outra para o período da tarde, em 

regime rotativo, conforme tabela abaixo. Esta rotatividade será semanal. 

 

Horário Equipa responsável 

8:00h – 13:00h 1 Coordenadora 

1 funcionária da EBS 

1 funcionária do Pré-escolar/1º CEB 

1 Docente 

13:00h – 18:00h 1 Coordenadora 

1 funcionária da EBS 

1 funcionária do Pré-escolar/1º CEB 

1 docente 

 

3. Horário/local para trabalho síncrono  
 
Será disponibilizado uma sala, no Bloco E, e um computador portátil para cada aluno que frequenta a escola 

de acolhimento, para que possa acompanhar as suas aulas síncronas, no horário estipulado pelo(s) 

respetivo(s) professor(es), anexos a este documento. O acompanhamento destes alunos será feito por 3 

funcionárias de Piso, que os apoiarão sempre que necessário.  
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4. Horário/local para trabalho assíncrono e autónomo 
 

O trabalho assíncrono desenvolvido durante a manhã entre as sessões síncronos, será acompanhado pelas 

coordenadoras no âmbito do ATL. 

Os alunos desenvolverão o seu trabalho autónomo no espaço da Biblioteca Madalena Souto, com a 

supervisão e apoio de 2 professores do 1º CEB (no âmbito do serviço distribuído de apoio educativo) e um 

professor do 2º CEB (no âmbito do serviço distribuído de Tutorias) e, preferencialmente, no horário que se 

encontra na tabela abaixo: 

 
 
 
 

 
 
 
 

5. Disposições Finais 
 
Este regulamento poderá ser alterado sempre que se considere necessário e serão disponibilizados 

recursos de acordo com a procura do respetivo serviço por parte da comunidade. 

Será apensa a este Regulamento a organização de eventuais atividades a serem desenvolvidas no âmbito 

do acompanhamento presencial a outros alunos, de acordo com as alíneas b) e c) do ponto 17 da Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, de 20 de julho, seja: alunos em risco ou perigo sinalizados pela 

CPCJ; alunos para os quais se venha a considerar ineficaz a aplicação do regime não presencial, a serem 

sinalizados pelos professores titulares de turma ou diretores de turma; alunos para os quais foram 

mobilizadas medidas seletivas ou adicionais, a serem identificados pela Equipa Multidisciplinar de Apoio à 

Educação Inclusiva, de acordo com um plano de trabalho a estabelecer pela própria equipa. 

A Diretora, 

 

Maria José Cálix 

Horário das aulas síncronas (em geral) 

8:30h – 12:30h Aulas síncronas 2º CEB 

9:30h – 10:40h Aulas síncronas 1º CEB 

10:00h – 10:30h Aulas síncronas Pré-escolar 

14:00h – 16:20h Aulas síncronas 1º CEB 

Horário trabalho assíncrono e autónomo 

11:00h – 12:30h 1º CEB 

14:30h – 15:30h 2º CEB 


