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11  --  LLiinnhhaa  ddee  aappooiioo  mmuullttiiddiisscciipplliinnaarr  --  lliinnhhaa  ddee  aappooiioo  ““oonn--lliinnee””  

Criar uma “linha de apoio multidisciplinar - linha de apoio “on-line", com horário específico na 

plataforma de videoconferência ZOOM, Classroom, etc. para esclarecimentos e complemento 

pedagógico (este apoio é uma proposta para todo o ano, mesmo sendo regime de ensino presencial). 

  

22  ––  OOccuuppaaççããoo  PPlleennaa  TTeemmppooss  EEssccoollaarreess  ((EE..BB..  DD..  JJooããoo  IIII))  

O plano de ocupação plena dos tempos escolares, na EB D. João II, visa proporcionar aos alunos 

atividades educativas durante todo o período de tempo em que estes permanecem no espaço 

escolar. 

Em primeiro lugar, é dada prioridade ao cumprimento do currículo e dos programas de cada área 

disciplinar, fazendo com que o número de aulas dadas seja igual ao número de aulas previstas. 

Assim, sempre que seja possível ao docente prever que não pode comparecer à sua aula em 

determinado dia, deve: 

 Providenciar no sentido de trocar a sua aula com outro professor da turma, não havendo lugar 

à marcação de falta; 

 Recorrer a um docente da mesma área disciplinar que se disponibilize para lecionar a aula, 

mediante o respetivo plano, também por troca, sem haver lugar à marcação de falta. 

Em cada departamento, de acordo com o grupo de recrutamento, é criada uma bolsa de docentes 

destinada a garantir as substituições, no caso das ausências de docentes motivadas pela sua 

participação em atividades de interesse para a escola, faltas equiparadas a serviço oficial ou ainda 

por motivos de saúde. 

No caso de falta imprevista do docente, procede-se da seguinte forma: 

 No início do ano letivo, cada diretor de turma (DT) estabelecerá com os alunos, de acordo 

com o horário das várias atividades, os locais para onde estes se devem dirigir no caso da 

ausência imprevista do professor. 

 O(A) assistente operacional do Bloco informará os alunos da falta do docente o mais 

rapidamente possível e, simultaneamente, com a ajuda do delegado de turma, encaminhá-

los-á para os locais previamente combinados com o DT, devendo esta manobra decorrer com 

ordem, dentro do maior silêncio e no mais breve espaço de tempo. 

A ausência do aluno a tais atividades, dará lugar a falta à disciplina marcada no respetivo horário. 
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Os docentes presentes em cada local onde se desenvolvem atividades, assinalam a presença dos 

alunos. 

O diretor de turma recolhe essas presenças e marcará as respetivas faltas. 

Locais disponíveis, de acordo com horário a afixar: 

 Sala de Estudo (2.º e 3.º ciclo) - SSEE; 

 Centro de Recursos/Biblioteca - CCRRBB; 

 Clubes e Atividades - CCAA; 

 Outros. 

  

22..11  --  FFuunncciioonnaammeennttoo  ddaa  SSEE  ((SSaallaa  ddee  EEssttuuddoo  --  22..ºº  ee  33..ºº  cciicclloo))  

A atividade a desenvolver nesta sala deve constituir um apoio a todos os alunos potenciando o seu 

sucesso e o enriquecimento da sua formação, contribuindo, assim, para a consecução dos objetivos 

do nosso Projeto Educativo. 

Estas salas serão apetrechadas de forma diferenciada para: 

 Realização de atividades pelos alunos cujo professor faltou de forma imprevista, não tendo 

sido substituído; 

 Qualquer aluno da escola tem acesso a esta sala, exceto quando a sala se encontrar na 

situação em que um docente solicitou a sua utilização antecipada, com vista à realização de 

uma aula ou outra atividade específica de enriquecimento curricular. 

Tarefa dos professores presentes: 

 Assegurar o seu bom funcionamento e a preservação dos materiais e equipamentos; 

 Registar a presença dos alunos, registando em sumário, as atividades desenvolvidas; 

 Adotar uma postura ativa de ajuda, de proposta de atividades e não uma postura passiva 

reveladora de desinteresse. 

  

22..22  --  FFuunncciioonnaammeennttoo  ddoo  CCRRBB  ((CCeennttrroo  ddee  RReeccuurrssooss//BBiibblliiootteeccaa))  

O Centro de Recursos/Biblioteca deve ser utilizado pelos alunos sobretudo para: 

 Leitura orientada; 

 Pesquisa bibliográfica ou outra orientada; 

 Atividades relacionadas com a escrita (produção de vários tipos de texto); 
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 Realizarem trabalhos escritos; 

 Utilizarem a Escola Virtual ou outras aplicações relacionadas com os currículos ou 

enriquecimento curricular; 

 Utilização dos recursos existentes (fundo documental material livro e não livro); 

 Em caso de dúvida, compete sempre ao docente presente na sala autorizar os alunos a 

desenvolverem a atividade pretendida; 

 Em termos disciplinares, o docente responsável age como se de uma aula se tratasse. 

  

33  --  PPllaannoo  ddee  RReeccuuppeerraaççããoo  ddaass  AApprreennddiizzaaggeennss  ((AAnnoo  LLeettiivvoo  22002211//22002222))  

Salienta-se no 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico: 

• Realizar atividade de diagnóstico, de modo a fazer um levantamento dos alunos que 

necessitem de maior apoio; 

• Observar a situação dos anos iniciais de ciclo, especialmente quando se inicia uma disciplina, 

ou quando os conteúdos a abordar não tiverem ligação com o ciclo anterior;  

• Realizar a articulação pedagógica entre ciclos: 4.º ano/5.º ano e 6.º ano / 7.º ano  

• Consolidar e reforçar a componente prática/experimental que ficou comprometida no E@D 

com a marcação de um tempo semanal em desdobramento no 5.º ano de escolaridade na 

disciplina de CN; 

• De modo a possibilitar o desenvolvimento da oralidade e da produção escrita, o agrupamento 

organiza os horários das turmas, com a marcação de um tempo semanal em desdobramento 

de Português/LEI (Inglês) no 2.º CEB e Português/LEI (7.º e 9.º ano) e Português/LEII (8.º ano) 

no 3.º CEB. 

• Rentabilizar o trabalho, desenvolvido com os alunos no âmbito das tutorias, apoios 

pedagógicos acrescidos, no sentido da recuperação das aprendizagens; 

• Desenvolver trabalho nos clubes e projetos existentes no AEDJII, para colmatar as 

dificuldades mais prementes dos alunos, nos diversos domínios de cada disciplina; 

• Rentabilizar o trabalho desenvolvido com os alunos no âmbito do plano de atividades da BE; 

• Criar atividades motivacionais adequadas a cada disciplina; 

• Ativar estratégias diversificadas (recurso às mentorias, uso das tecnologias, etc.) para o 

desenvolvimento das competências; 
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• Contemplar nas planificações tempo destinado ao trabalho com recursos educativos digitais. 

  

44  --  CClluubbeess  ee  AAttiivviiddaaddeess  AAEE  DD..  JJooããoo  IIII  ((AAnnoo  LLeettiivvoo  22002211//22002222))  

• Clube de Cidadania; 

• Clube de Ciência Viva; 

• Clube de Cinema; 

• Clube de Empreendedorismo; 

• Clube de Escrita Criativa; 

• Clube da Matemática Divertida/Vamos ao Cálculo…. 

• Clube de Música; 

• Clube do Património; 

• Clube Eco-Escola; 

• Clube Europeu; 

• Clube de Programação e Robótica; 

• Clube ERASMUS + 3.º CEB (Parceiros: Grécia; Roménia; Itália; Espanha e Alemanha); 

• Desporto Escolar; 

• Projeto Cultural de Escola do Plano Nacional das Artes; 

• Escola Promotora da Saúde 

• PEBI - Programa Bilingue (Educação Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º CEB); 

• Escola Pepa (Patrocínio da Embaixada da República Federal da Alemanha). 

 

OO  ““PPllaannoo  ddee  OOccuuppaaççããoo  ddooss  TTeemmppooss  EEssccoollaarreess  ddoo  AAEE  DD..  JJooããoo  IIII  ((AAnnoo  LLeettiivvoo  22002211//22002222))””,,  ffooii  

aapprroovvaaddoo  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee  ddooss  pprreesseenntteess  nnaa  rreeuunniiããoo  ddoo  CCoonnsseellhhoo  PPeeddaaggóóggiiccoo  rreeaalliizzaaddaa  aa  1166  ddee  

jjuullhhoo  ddee  22002211  ee  aannaalliissaaddoo  ee  aapprroovvaaddoo  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee  nnaa  rreeuunniiããoo  ddoo  CCoonnsseellhhoo  GGeerraall  rreeaalliizzaaddaa  

aa  2222  ddee  jjuullhhoo  ddee  22002211.. 

 

CCaallddaass  ddaa  RRaaiinnhhaa,,  3300  ddee  jjuullhhoo  ddee  22002211  

 

 

OO  DDiirreettoorr  

 

 


		2021-08-26T13:04:25+0100
	JORGE MANUEL MARTINS GRAÇA




