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% E. Educação presentes nas reuniões 
(presenciais ou via zoom) em 2019/2020

+ 50% nas 
reuniões

Nunca 
compareceram

Ensino Básico 93% 0,02%

CEF 33% 17%

C. Científico-Humanísticos 87% 17%

Cursos Profissionais 50% 0,9%



Os números da comunidade escolar

7 Grupos EPE

82 turmas diurnas + 2 noturnas

6 estudantes em prática pedagógica supervisionada/1Assistente 

de Língua Francesa

200 docentes

6 técnicos especializados para formação

4 técnicos superiores

12 assistentes técnicos

67 assistentes operacionais



COVID-19  Palavras-chave

Proativamente, prevenir!
Preparar!
Informar!

Comunicar!

- Restringir o número de contactos (bolhas de segurança à nossa 
volta)

- Método complementar de segurança – Principal barreira: 
Utilização da MÁSCARA

- Procedimentos de segurança:
Higienização frequente das mãos;

Etiqueta respiratória;
Comportamento e distanciamento social



Covid 19   Referencial para as escolas | 2020

Distanciamento entre pessoas

Utilização de equipamentos de proteção individual 

Higiene ambiental, como a limpeza, desinfeção e 
ventilação adequada dos espaços

Automonitorização de sintomas, não se deslocando 
para a escola pessoas com sintomas sugestivos de 
COVID-19



COVID-19  Procedimentos

Diretora
(Subdiretora)

PONTO 
FOCAL

Autoridade Local de 
Saúde

(Delegada de Saúde)

Proteção civil

SNS 24

Outras entidades
(Centro de Saúde,

Bombeiros de Valongo,
…



Formas de Comunicação

Portal do agrupamento – www.esvalongo.org

Email institucional - …@esvalongo.org

…

Circular Informativa

Comunicação/Informação

http://www.esvalongo.org/


COVID- 19 Monitorização 

Escola Nº Total Nº ativos

EB Balsa 1 1

EB Campelo 3

EBFijós 5

EB Paço

EB Sobrado 4 1

ES Valongo 18 7

TOTAL AEV 31 9



Plano de Atividades 2020/2021 - Plano de ação

Regime presencial 

Regime Misto

Regime não Presencial – E@D



Plano de Atividades - Tema integrador 

“Num ano de imensos desafios colocados à Humanidade,
nada mais importante que os gestos, as atitudes e a
comunicação entre todos nós. Comunicamos com o olhar, com
os gestos, com o coração e a mente.
Impedidos da presença física e do toque, do tato, adaptamos
a comunicação à nova realidade e fazemos um novo normal.
Um misto de tecnologia e coração humano, diminuindo as
distâncias e encontrando novos caminhos de superação e
regeneração, de nós e do planeta.
Chegar ao outro, passar a mensagem, ler, compreender e
interpretar.
Diminuir distâncias. Um novo aprender e ensinar.”…

Prof. Carla Santos (2020-2021)



Plano de Atividades - Inclusão e apoio às 
aprendizagens

. Recuperação das aprendizagens

. Reforço (Português e Matemática)

. Grupos de gestão flexível 

. Plano de trabalho (aluno/a em isolamento profilático)



Plano de Atividades

. Modelos de realização diversos

. Visitas de estudo



Plano de Atividades



Agrupamento de Escolas de Valongo
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