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Num momento em que a Escola se prepara para o regresso às aulas presenciais, a 18 de maio de 

2020, ainda confrontada com a pandemia do “novo coronavírus – COVID-19”, importa uniformizar um conjunto 
de procedimentos que possam proporcionar o máximo de segurança a alunos, professores e outros 
colaboradores da escola, porque efetivamente o risco existe e não mudou nada relativamente ao potencial 
perigo para cada um. 

Em cumprimento das orientações da Direção-Geral da Saúde, e tendo presente o Plano de Contingência 
já implementado estabelecem-se as seguintes orientações para a reorganização do funcionamento da Escola. 

Pretende-se, assim, orientar e facilitar o regresso programado à normalidade possível, mantendo a 
capacidade e realização online para um eventual regresso à retaguarda. 
 

 
I - ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

 

1. Face à nossa especificidade somos de opinião que as aulas presenciais deverão ser concentradas para 
minimizar o número de vezes que os alunos tenham de deslocar-se à escola, organizando-se momentos de 
trabalho online e autónomo nos restantes tempos. As aulas presenciais decorrerão assim de acordo com o 
seguinte horário: 

Segundas-feiras (dias 18 e 25 de maio 1 e 8 de junho) 
 

 
 
   A disciplina de História da Turma C do 12.º Ano será assegurada às segundas-feiras de manhã. 
 
Se necessário este horário será alargado a mais dias por semana 
 
2. As mesas de trabalho serão separadas, sentando um aluno por secretária pelo que se recorrerá às salas de 
maior dimensão, evitando uma disposição que implique ter alunos de frente uns para os outros; 
 
3. As turmas serão instaladas em salas distanciadas entre si; 
 

4. Os intervalos serão desfasados e devem ter a menor duração possível, devendo os alunos cumprir a regra de 
afastamento de 2m de segurança; 

 
5. Os alunos devem seguir diretamente para as salas de aula, mantendo o distanciamento físico entre os alunos, 

professores e outros colaboradores, bem como nos acessos ao refeitório e às casas de banho, de forma a evitar 
o contacto; 



 

 

V1.0    Pág.: 3/5 

  

6. O Posto médico está afeto à sala de isolamento, de acordo com o Plano de Contingência implementado; 

7. Deve ser evitada a concentração de alunos nos espaços comuns da escola; 

8. Estas regras de utilização aplicam-se também ao pessoal docente e não docente no que respeita às normas 
de distanciamento físico; 

9. Permanecerão encerrados os serviços e outros espaços não necessários à atividade letiva (bar; loja; salas de 
apoio e outros espaços); 

10.  Espaços como bibliotecas e salas de informática devem ver reduzida para um terço a sua lotação máxima e 
dispor de sinalética que indique os lugares que podem ser ocupados por forma a garantir as regras de 
distanciamento físico; 

11.  Será privilegiada a via digital para todos os procedimentos administrativos; 

12.  Serviço de Refeitório 

a. O Período de almoço, será desfasado entre turmas, de forma a respeitar as regras de 
distanciamento, evitando a concentração de alunos; 

b. Todos os utilizadores do refeitório deverão proceder à lavagem/desinfeção das mãos antes e após 
o consumo de qualquer refeição 

c. A utilização de máscara e luvas é obrigatória por parte dos funcionários; 

d. A preparação do tabuleiro e entrega, a cada aluno, será efetuada por um funcionário, à entrada da 
linha do refeitório ou será previamente colocado na mesa, com os distanciamentos necessários; 

e. Talheres e guardanapos serão fornecidos dentro de embalagem; 

f. Cuidados excecionais na disponibilização dos alimentos: Embalagem obrigatória da fruta e 
sobremesa, salada devidamente protegida, servida por um funcionário. 

g. Todos os tabuleiros e Loiça serão lavados e desinfetados em máquina, após cada utilização dos 
mesmos; 

h. As mesas serão higienizadas após cada utilização; 

i. Serão retirados os artigos decorativos das mesas; 

j. Serão mantidas abertas as portas de acesso, para evitar contacto e assegurar uma boa ventilação e 
renovação do ar. 

13.  Deverão ser mantidas abertas, as portas dos vários recintos e, eventualmente, as janelas, para evitar toques 
desnecessários em superfícies e manter os espaços arejados; 

14.  Deverão os respetivos Diretores de Turma chamar a atenção para as presentes normas e sensibilizar os 
alunos para a importância do seu cumprimento; 
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15.  Os órgãos de Direção assegurarão a ligação e colaboração permanente com os Centros de Saúde (equipas 

de saúde escolar); 
 
16.  Só devem aceder ao edifício os recursos humanos estritamente necessários ao funcionamento das 

atividades letivas presenciais (pessoal docente e pessoal não docente); 
 

17.  Caso os professores das disciplinas a funcionar em regime presencial pertençam atestadamente a um grupo 
de risco, a escola poderá ter de vir a adotar as seguintes estratégias: 

a. Redistribuição do serviço docente; 
b. Manutenção das aulas desse professor em sistema remoto. 

 
 

II - Frequência 
 

1- Cursos Científico-Humanísticos 
Realizam-se presencialmente todas as aulas das disciplinas com oferta de exame nacional. 

Os alunos frequentam estas disciplinas, independentemente de virem a realizar os respetivos exames.  
 

2- Ensino a Distância 
Todas as outras disciplinas continuam a funcionar remotamente.  

 

3- Assiduidade nas aulas presenciais 
a. A assiduidade dos alunos será registada; 

b. Os alunos que não frequentem as aulas presenciais, por manifesta opção dos encarregados de educação, 
veem as suas faltas justificadas, não estando a escola obrigada à prestação de serviço remoto em sua 
substituição. 

 
4- Alunos em grupos de risco 

Se um aluno se encontrar atestadamente em grupo de risco, deve a escola facilitar o apoio remoto, à semelhança 
do que acontece em todos os casos de doença prolongada. 

5- Outros 
    Se um professor faltar, deve ser assegurada a sua substituição. Deve sempre ser garantida a permanência 

dos alunos em sala de aula, e deve o professor substituto assegurar trabalhos que possam ser desenvolvidos 
autonomamente, nestas circunstâncias. 

 

III- CÓDIGOS DE CONDUTA 
 

 Neste regresso parcial às aulas presenciais devem manter-se os esforços para conter a propagação do novo 
coronavírus. 

 O Plano de Contingência anteriormente implementado, mantem-se em vigor, com especial incidência na 
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salvaguarda das boas práticas de higienização das mãos, etiqueta respiratória e no que respeita ao 
distanciamento físico. Neste sentido, reforçam-se as medidas de prevenção diária que deverão ser 
implementadas por toda a comunidade educativa, dentro e fora do recinto escolar, nomeadamente: 

1. Utilizar máscaras no interior da escola (dentro e fora da sala de aula, exceto nas situações em que a
especificidade da função não o permita) e no percurso casa-escola-casa (especialmente quando utilizados os
transportes escolares);

2. Evitar tocar na parte da frente da máscara;

3. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução antisséptica de base alcoólica (SABA);

4. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos;

5. Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após o uso da casa
de banho e sempre que estejam sujas;

6. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de utilizados e
lavar as mãos, com água e sabão, de seguida;

7. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;

8. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;

9. Manter o distanciamento físico, dentro e fora do espaço escolar;

10. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc;

11. Divulgar/promover, nos espaços educativos, campanhas de sensibilização para as boas práticas de
higiene, uso, colocação e remoção de máscara, bem como de distanciamento físico e etiqueta respiratória.

IV- NOTAS FINAIS

A implementação dos planos para levantamento progressivo das medidas de contenção fica sujeito à alteração 
decorrente da avaliação dos impactos das medidas na evolução da pandemia. 

O presente documento é um extrato adaptado das normas emanadas pelo Ministério da Educação em 
coordenação com o Ministério da Saúde e pode vir a ser alterado a qualquer momento face do evoluir da 
legislação e informação disponível. 

Eitv, 08 de maio de 2020 

   A Direção 


	I - ORGANIZAÇÃO ESCOLAR
	II - Frequência
	1- Cursos Científico-Humanísticos
	2- Ensino a Distância
	3- Assiduidade nas aulas presenciais
	4- Alunos em grupos de risco
	5- Outros

	III- CÓDIGOS DE CONDUTA
	IV- NOTAS FINAIS

