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Uniformização de procedimentos em relação aos alunos que ficam em casa por a isso estarem 

obrigados pela Autoridade de Saúde, no âmbito da pandemia COVID 19. 

 

 

I – Alunos individualmente em quarentena obrigatória, independentemente de estar ou não confirmada a 

infeção 

Nos casos em que 1 ou mais alunos de uma turma estão confinados em casa, deve o Diretor de Turma: 

a) informar todos os professores do Conselho de Turma dessa situação; 

b) identificar o(s) aluno(s) e disponibilizar os respetivos contactos – mail e telefone. 

 

Importa não esquecer que: 

a) a confirmar-se a infeção, é impossível prever a duração da situação de confinamento; 

b) os outros alunos estarão pelo menos 14 dias – 2 semanas - em confinamento. 

 

Cada professor deve: 

a) comunicar ao aluno quais os conteúdos que estão a ser lecionados durante os dias em que não 

estará presente; 

b) enviar, através da plataforma EDULINK, todos os documentos que disponibilizar ao resto da turma 

(fichas de trabalho, apresentações, etc.); 

c) dar um prazo indicativo para cumprimento de tarefas, lembrando-lhe que estas lhe permitirão ir 

acompanhando, minimamente, o trabalho da turma com o objetivo de facilitar a integração e 

acompanhamento desse trabalho aquando do regresso; 

d) disponibilizar-se para algum momento de contacto síncrono com estes alunos com o objetivo de tirar 

dúvidas, orientar o trabalho autónomo, etc.  

 

II – Turma em confinamento 

No caso da Autoridade de Saúde colocar uma turma em confinamento, os professores devem cumprir todo o 

tempo letivo, lecionando as aulas por videoconferência a partir da sala de aula da turma. Para isso, será 

colocada uma webcam na sala a fim de possibilitar esse contacto síncrono. 

Para além disso, deve ser enviado para a turma o plano de trabalho quinzenal, tal como está previsto no 

Plano E@D, usando o modelo então aprovado. 

 


