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INTRODUÇÃO 

 

O presente Plano de Contingência tem como base o Plano de Atuação (Recuperação), do 

ano letivo 2020/2021, bem como a adenda 1, de 3 de setembro de 2020, onde se refere 

que o “Plano de Atuação (Recuperação) será objeto de revisão sempre que as condições 

específicas da EPD-CELP se alterem, pretendendo deste modo uniformizar 

procedimentos/metodologias durante este ano letivo nos diversos cenários de 

aprendizagens. Este plano tem em consideração o contexto da escola, as normas emanadas 

pela direção geral de saúde e pelas entidades governamentais de Timor-Leste, bem como 

pela Tutela Portuguesa através dos Serviços da Direção Geral da Administração Escolar 

relacionados com as Escolas Portuguesas no Estrangeiro (DSEEPE)”. 

 

Pretende-se deste modo, uniformizar procedimentos e metodologias que respondam aos 

diversos regimes de aprendizagem a aplicar na escola em circunstâncias especificas: 

regimes presencial, misto e à distância. Os principais pressupostos deste plano são: 

 

• A necessidade da implementação de vários tipos de regime de ensino e de 

aprendizagem, em função das condições especificas existentes em cada momento; 

• A necessidade de manter ativa a relação dos alunos com a escola; 

• A necessidade de uniformizar procedimentos, definindo como canais de comunicação 

entre professores, alunos e encarregados de educação, as plataformas digitais da 

Classroom e do Meet; 

• A criação de endereços eletrónicos institucionais para alunos e encarregados de 

educação;  

• A diversidade de contextos familiares existentes na comunidade escolar da escola; 

• A formação dos docentes, via centro de formação, na área das novas tecnologias e 

no uso de plataformas digitais a serem utilizadas na escola. 
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TIPOS DE REGIMES DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM 

 

Em qualquer um dos regimes de ensino e de aprendizagem (presencial, misto e à distância) 

assume-se a obrigatoriedade do uso das plataformas definidas para a escola ao longo do 

ano letivo (Classroom e MEET). Por se considerarem uma mais-valia, enquanto ferramentas 

de trabalho para os docentes e discentes, é fundamental que o seu manuseamento seja 

efetuado de forma sistemática e eficaz. Neste sentido, o seu uso deve ser incluído nas 

rotinas das atividades letivas em qualquer um dos regimes, nomeadamente, e no atual 

momento, no regime presencial. A sua atual utilização para efeitos de elaboração de 

trabalhos simples ou outra qualquer atividade, irá proporcionar a aprendizagem do seu uso 

e das rotinas necessárias para aplicação futura, caso necessário, nos regimes misto e no 

regime de ensino à distância. 

 

Regime presencial 

 

O procedimento do regime presencial está definido no Plano de Atuação (Recuperação) e 

na respetiva adenda para os diferentes níveis de escolaridade, com os ajustamentos 

necessários, nomeadamente, no uso e utilização das plataformas digitais Classroom e Meet 

como preconizado no presente documento.  

 

Regime misto 

 

➢ Educação pré-escolar  

 

Não sendo possível controlar ou de difícil controle alguns pressupostos do regime misto, 

nomeadamente o controle do distanciamento social e a utilização de máscara nas crianças 

da educação do pré-escolar, o regime misto não é aplicável à Educação Pré-escolar.  

Sem prejuízo da aplicação das normas e orientações das entidades timorenses e da tutela, 

numa situação de regime misto (parte presencial e parte de ensino à distância), a Educação 

Pré-escolar funcionará ou em regime presencial ou em regime de educação à distância. A 
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escola decidirá em cada momento a situação a adotar. Quando a opção for de regime 

presencial, devem ser providenciados reforços das medidas de higienização e limpeza dos 

espaços e materiais, bem como uma maior proteção das educadoras e do pessoal auxiliar 

em contexto de sala de aula. Os períodos de intervalo, devem ser reorganizados de forma 

a que cada grupo tenha o seu período de intervalo desfasado dos restantes grupos da 

Educação Pré-escolar.  

 

➢ 1ºciclo 

 

Cada turma será desdobrada em dois turnos permitindo o cumprimento do distanciamento 

social mínimo exigível. Cada turno funcionará em horário semanal intercalado em relação 

aos dias da semana (uma parte dos alunos frequentarão a escola no seu horário normal nas 

2.ª, 4.ª e 6ª e a outra parte às 3.ª e 5.ª, sendo que, na semana seguinte, haverá a troca dos 

dias).  

As atividades devem ser preparadas pelo professor titular de modo a que, semanalmente, 

os alunos que se encontrem em casa nos dias determinados, tenham trabalhos para realizar 

nesses dias. 

 

➢ 2ºciclo 

 

Cada turma será desdobrada em dois turnos permitindo o cumprimento do distanciamento 

social mínimo exigível. Cada turno funcionará em horário semanal intercalado em relação 

aos dias da semana (uma parte dos alunos frequentarão a escola no seu horário normal nas 

2.ª, 4.ª e 6ª e a outra parte às 3.ª e 5.ª, sendo que, na semana seguinte, haverá a troca dos 

dias).  

As atividades devem ser preparadas por cada um dos professores das diferentes disciplinas 

de modo a que, semanalmente, os alunos que se encontrem em casa nos dias determinados, 

tenham trabalhos para realizar nesses dias. 

 

➢ 3ºciclo 

 

Cada turma será desdobrada em dois turnos permitindo o cumprimento do distanciamento 

social mínimo exigível. Cada turno funcionará em horário semanal intercalado em relação 
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aos dias da semana (uma parte dos alunos frequentarão a escola no seu horário normal nas 

2.ª, 4.ª e 6ª e a outra parte às 3.ª e 5.ª, sendo que, na semana seguinte, haverá a troca dos 

dias).  

As atividades devem ser preparadas por cada um dos professores das diferentes disciplinas 

de modo a que, semanalmente, os alunos que se encontrem em casa nos dias determinados, 

tenham trabalhos para realizar nesses dias. 

No 9º ano, nas disciplinas de exame, Português e Matemática, cada turno terá mais dois 

tempos letivos presenciais quinzenalmente, a serem definidos pela escola. 

 

➢ Secundário 

 

Cada turma será desdobrada em dois turnos permitindo o cumprimento do distanciamento 

social mínimo exigível. Cada turno funcionará em horário semanal intercalado em relação 

aos dias da semana (uma parte dos alunos frequentarão a escola no seu horário normal nas 

2.ª, 4.ª e 6ª e a outra parte às 3.ª e 5.ª, sendo que, na semana seguinte, haverá a troca dos 

dias).  

As atividades devem ser preparadas por cada um dos professores das diferentes disciplinas 

de modo a que, semanalmente, os alunos que se encontrem em casa nos dias determinados, 

tenham trabalhos para realizar nesses dias. 

Nas disciplinas de exame, cada um dos turnos terá mais dois tempos letivos presenciais 

quinzenalmente, a serem definidos pela escola. 
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Ensino @ Distância 
 

Estratégias e metodologias no quadro do E@D. 

(As plataformas digitais utilizadas na EPD são a Classroom e o Meet) 

No desenvolvimento dos procedimentos para a utilização das plataformas definidas pela escola 

é necessário o uso do respetivo endereço eletrónico específico da escola1. Será atribuído um 

endereço eletrónico para os alunos do 2.º, 3.º ciclos e ensino secundário e para os Encarregados 

de Educação (EE) dos alunos do 1.º ciclo e crianças do Pré-Escolar. 

O E@D é organizado em Planos Quinzenais de trabalho. O modo de operacionalização e 

concretização do Plano Quinzenal variará em função da maior ou menor facilidade dos alunos e 

ou Encarregados de Educação de acesso à Internet. 

PROCEDIMENTOS 

Alunos /EE com acesso à internet 

 

 

INICIO DO PROCESSO DE 

CADA PLANO QUINZENAL 

DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE 

CADA PLANO QUINZENAL 

CONCLUSÃO DO PROCESSO 

DE CADA PLANO QUINZENAL 

 

A/O Educadora/professor 

inicia o plano quinzenal de 

trabalho (PQT), 

colocando-o na 

plataforma Classroom. No 

plano devem estar 

previstas sessões síncronas 

– plataforma Meet -  com 

os alunos. 

 

O aluno/EE na plataforma 

Classroom do grupo / 

turma respetivo indica que 

iniciou os trabalhos 

propostos do PQT. 

 

Mas sessões síncronas – plataforma 

Meet - (com duração máxima de 30 

minutos) o educador / professor expõe 

conteúdos, esclarece dúvidas e 

orienta o trabalho constante no plano 

quinzenal.  

 

Cada aluno/criança ajudada pelos 

respetivos EE coloca na plataforma 

Classroom os trabalhos definidos no 

plano quinzenal. 

 

O educador /professor avalia os 

trabalhos e dá feedback às crianças e 

alunos, na plataforma Classroom. 

 

O educador /professor, no 

final de cada plano 

quinzenal, avalia o trabalho 

desenvolvido por cada 

criança / aluno, enviando 

essa avaliação aos 

Encarregados de Educação 

no caso das crianças da 

educação do pré-escolar e 

do 1.º ciclo, aos alunos e aos 

respetivos diretores de 

turma, no caso dos 

restantes anos de 

escolaridade. 

 

 
1 A atribuição do endereço eletrónico aos alunos carece da autorização expressa dos alunos menores 
ou dos encarregados de educação quando os alunos forem menores de idade. 
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Alunos /EE sem acesso à internet 

 

INICIO DO PROCESSO 

DE CADA PLANO 

QUINZENAL 

DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE CADA 

PLANO QUINZENAL 

CONCLUSÃO DO 

PROCESSO 

DE CADA PLANO 

QUINZENAL 

 

A/O 

Educadora/professor 

concebe o plano 

quinzenal de trabalho. 

No caso dos professores 

do 2.º, 3.º ciclos e 

ensino secundário, o 

PQT é enviado aos 

respetivos diretores de 

turma. 

 

O diretor de turma, o 

professor-titular ou a 

educadora centraliza o 

processo dos planos 

quinzenais de trabalho, 

enviando-os para a 

Reprografia. 

 

O aluno  /EE dos alunos 

do 1.º ciclo e crianças 

da educação pré-

escolar levanta na 

reprografia da escola os 

diferentes planos 

quinzenais. 

 

Cada aluno/ EE no caso das crianças do pré-

escolar e alunos do 1.º ciclo, entrega na 

Reprografia da EPD, num envelope identificado 

com o nome da criança /aluno e respetivo 

grupo /turma, os trabalhos realizados. 

 

O aluno /EE no caso do pré-escolar e do 1.º 

ciclo poderá esclarecer dúvidas junto da 

educadora ou professor, colocando-as no 

envelope com os trabalhos realizados ou no 

grupo do WhatsAPP referido nos tópicos 

seguintes. 

 

Sempre que possível a educadora /professor 

poderá esclarecer as dúvidas no envelope do 

plano quinzenal seguinte. 

 

Sempre que possível os contactos entre as 

educadoras /professores com as suas crianças 

e alunos (através dos encarregados de 

educação no pré-escolar e 1.º ciclo)  podem ser 

realizados por SMS, sugerindo-se a constituição 

de grupos no WhatsAPP, para o efeito. 

 

O educador /professor avalia os trabalhos e dá 

feedback às crianças e alunos, no envelope do 

plano quinzenal seguinte. 

 

O professor, no final de 

cada plano quinzenal, 

avalia o trabalho 

desenvolvido por cada 

criança / aluno, 

enviando essa avaliação 

no envelope do PQT 

seguinte, aos 

Encarregados de 

Educação, no caso das 

crianças da educação 

do pré-escolar e do 1.º 

ciclo. 

Dos restantes alunos, os 

professores enviam 

essa avaliação aos 

respetivos diretores de 

turma. 

 

Dili, 4 de janeiro de 2021 

Presidente da CAP 

Acácio de Brito
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