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Regresso às aulas no ano letivo 2020/2021 

Plano de funcionamento geral  

Em cumprimento das orientações da Direção-Geral da Saúde e do Ministério da Educação e 

tendo presente o Plano de Contingência já implementado pela nossa escola, o qual foi atualizado 

e ajustado, face à evolução da situação, estabelecem-se as seguintes orientações para a 

reorganização do funcionamento da escola: 

ORGANIZAÇÃO ESCOLAR  

 

• O horário de funcionamento das atividades letivas, organiza-se em segmentos de 50 

minutos. 

•  Os horários foram desfasados entre as turmas, evitando, o mais possível, a 

concentração dos alunos, dos professores e do pessoal não docente no recinto escolar, 

bem como no período mais frequente das deslocações escola-casa-escola; 

• O período de funcionamento letivo da escola, situa-se entre as 8:15 e as 17:55, para o 

ensino diurno e entre as 18:45 e as 23:35, para o ensino noturno. 

• Os intervalos, entre as aulas, têm a menor duração possível, devendo os alunos 

permanecer, em regra, dentro da sala; 

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

nomeadamente a papelaria/reprografia da escola; 

• Haverá fornecimento de refeições no refeitório, entre as 12:00 e as 14:00. 

• O atendimento presencial da secretaria será efetuado à porta da mesma. 

• O atendimento da direção será efetuado mediante marcação prévia. 

CIRCULAÇÃO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS NO ESPAÇO ESCOLAR 

 

• Foram definidos circuitos devidamente sinalizados para a circulação dentro do espaço 

escolar.  

• Os alunos que se deslocam para os pisos 2 e 4, fazem-no pela escadaria do átrio 

principal, circulando sempre pela sua direita, quer na subida quer na descida. 

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

dar ao bar dos alunos, circulando sempre pela sua direita; 

• Os alunos dos cursos profissionais, com aulas nos pavilhões de Eletricidade e Mecânica, 

contornam o edifício principal; 

• A permanência dos alunos no espaço escolar deve ser reduzida ao estritamente 

necessário. 

 

FREQUÊNCIA 

 

• Realizam-se presencialmente todas as aulas das disciplinas e aplica-se a legislação em 

vigor.  
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• Quando os alunos ficam em casa, seja um caso de doença ou em situação de 

quarentena, os professores do Conselho de Turma deverão, atendendo à especificidade 

do aluno(s) e da Turma(s), utilizar as estratégias disponíveis para colmatar as 

necessidades educativas. 

 

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), disponibilizadas em local próprio. 

•  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 e lavar as mãos, com água e sabão, de seguida; 

• 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 HIGIENIZAÇÃO DOS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS 

 

• A Escola aplica/segue as orientações da Direção Geral de Saúde quanto à metodologia, 

produtos e frequência de limpeza/higienização.  

• Os assistentes operacionais e alguns elementos da direção tiveram formação 

relativamente à forma de 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, tais como maçanetas, corrimãos, 

teclados, ratos, mesas e cadeiras. 

• 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. 

 

 

 


