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Atualização do Plano de Contingência 
 

Regresso às aulas em regime presencial (11º e 12º anos de 

escolaridade e 2.º e 3.º anos dos cursos de dupla certificação do 

ensino secundário)   

 

Em cumprimento das orientações da Direção-Geral da Saúde, e tendo presente o Plano de 

Contingência já implementado pela nossa escola foi atualizado e ajustado face à evolução da 

situação, estabelecem-se as seguintes orientações para a reorganização do funcionamento da 

escola, tendo em conta as orientações “Regresso às aulas em regime presencial (11º e 12º 

anos de escolaridade e 2.º e 3.º anos dos cursos de dupla certificação do 

ensino secundário)” e o decreto de lei 20-H/2020, de 14 de maio:  

ORGANIZAÇÃO ESCOLAR  

 

• O horário de funcionamento das atividades letivas, decorre entre as 10h e as 17h; 

•  Os horários estão desfasados entre as turmas; 

• Evitar a concentração dos alunos, dos professores e do pessoal não docente no recinto 

escolar; 

• Os intervalos entre as aulas foram reduzidos e os alunos devem permanecer dentro da 

sala; 

• Foram concentradas as disciplinas de cada turma de modo a minimizar o 

número de vezes que os alunos se tenham de deslocar à escola, ao longo da semana; 

o No 11º ano, apenas frequentam 3 dias e no 12º ano, 2 dias por semana, no 

período da manhã ou no período da tarde; 

o Os alunos do ensino recorrente de 11º ano e 12º ano, frequentam, 

respetivamente, 90 minutos/4 vezes por semana, e 135 minutos/2 vezes por 

semana. 

• Foi feita a redistribuição do serviço do docente, inserindo um professor coadjuvante 

presencial às disciplinas em que o professor titular atestou pertencer a um grupo de 

risco, mantendo o professor titular da disciplina em sistema remoto; 

• Foi reduzida em 50%, a carga letiva das disciplinas lecionadas em regime presencial, 

organizando-se momentos de trabalho autónomo nos restantes tempos, e as turmas 

com um número elevado de alunos foram desdobradas de forma a manter o 

distanciamento entre si; 

• Cada disciplina tem uma duração de 90 minutos ou de 135 minutos, consoante a sua 

carga horária; 

• Apenas estarão a funcionar os serviços que sejam essenciais à atividade letiva, 

nomeadamente a papelaria/reprografia da escola; 

• O atendimento da secretaria mantém-se em regime online, preferencialmente com o 

recurso a meios eletrónicos; 

• O atendimento da direção será efetuado preferencialmente por meios eletrónicos; 
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CIRCULAÇÃO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS NO ESPAÇO ESCOLAR 

 

• Foi definido um circuito devidamente sinalizado para que os alunos não se cruzem, 

sendo que os que se deslocam para os pisos 2 e 4 entram pela escadaria do átrio 

principal e saem pela escadaria central; 

• Os que se deslocam para os pisos, 1, 3, e 5 entram pela escadaria central e saem pela 

escadaria que vai dar ao bar dos alunos; 

• Os alunos dos cursos profissionais que tenham de se deslocar contornam o edifício 

pela esquerda à entrada e pelo lado oposto à saída; 

• Os alunos mantem-se dentro da sala de aula durante o período de permanência na 

escola e saem quando terminada a atividade letiva; 

• O refeitório escolar funcionará com os mesmos procedimentos efetuados até ao 

momento, serviço de take way. 

 

 

FREQUÊNCIA 

 

• Realizam-se presencialmente todas as aulas das disciplinas com oferta de exame 

nacional: 

• 11º ano, 4 disciplinas: Filosofia, Inglês e 2 da formação especifica, bianuais; 

• 12º ano, 2 disciplinas: Português e 1 da formação especifica trianual; 

• Os alunos frequentam estas disciplinas, independentemente de virem a realizar os 

respetivos exames; 

• Os alunos do ensino profissional frequentarão a escola em horário a definir por cada 

Diretor de Curso, dando conhecimento ao órgão de gestão depois de ouvir o professor 

da disciplina; 

• A assiduidade dos alunos é registada e a sua não frequência às aulas presenciais, por 

manifesta opção dos respetivos encarregados de educação ou aluno, quando maior de 

idade, veem as suas faltas justificadas. Para isso, o encarregado de educação ou aluno, 

quando maior de idade, remete à diretora da escola, no prazo de 10 dias uteis após o 

inicio das atividades presenciais, declaração escrita manifestando a opção de o aluno 

não participar em todas as atividades letivas presenciais oferecidas pela escola a partir 

do dia 18 de maio, não sendo possível a participação em apenas algumas das 

disciplinas1; 

 

  

 
1 Segundo as alíneas d.  e e., do ponto 2.1, do documento “Orientações gerais relativas aos direitos e 
deveres dos alunos e ao seu acompanhamento, no âmbito das atividades letivas presenciais e não 
presenciais” de 13 de maio de 2020. 
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CÓDIGOS DE CONDUTA 

 

Reforçam-se as medidas de prevenção diária que deverão ser implementadas por toda a 

comunidade educativa, dentro e fora do recinto escolar: 

• Uso obrigatório de máscaras no interior da escola (dentro e fora da sala de aula, 

exceto nas situações em que a especificidade da função não o permita); 

• Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução antisséptica de base 

alcoólica (SABA), junto ao portão principal; 

• Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo 

menos, 20 segundos; 

• 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; 

• Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo 

depois de utilizados; 

• Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para 

as mãos; 

• Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca; 

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

• Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, 

interruptores, etc.; 

 

 

LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE SUPERFÍCIES EM AMBIENTE ESCOLAR 

 

• Foi feita a desinfeção externa da escola pelo Bombeiros Voluntários Agualva-Cacém no 

dia 5 de maio; 

• Os assistentes operacionais e alguns elementos da direção tiveram formação, dada 

pelo exército no dia 8 de maio, relativamente à forma como agir em casos suspeitos e 

como higienizar o espaço escolar; 

• Os funcionários irão proceder à limpeza e desinfeção das salas sempre que uma turma 

saia, de forma a manter o espaço limpo e desinfetado; 

• Encontram-se no espaço interno escolar diversas soluções antissépticas de base 

alcoólica (SABA) – Átrio Principal, Pátio dos Amendoins, Refeitório e em cada um dos 

pisos; 

• Sempre que possível, as portas dos vários recintos e, eventualmente, as 

janelas, devem estar abertas para evitar toques desnecessários em superfícies e 

manter os espaços arejados. 

 

 

15 de maio de 2020 


