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ENQUADRAMENTO 

 
O Governo, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-C/2020, de 30 de abril, aprovou uma 

estratégia gradual de levantamento de medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia 

da doença COVID-19, nos termos da qual definiu como primeiro passo no desconfinamento do sistema 

educativo, o regresso dos alunos dos 11.º e 12.º e 3.º ano dos cursos profissionais anos do ensino 

secundário às atividades letivas presenciais, a partir de 18 de maio de 2020. Foi definido que todas as 

medidas são acompanhadas de condições específicas de funcionamento, incluindo regras de lotação, 

utilização de equipamentos de proteção individual, agendamento e distanciamento físico que 

acrescem às condições gerais para o levantar de medidas de confinamento. 

 

 

I - ORGANIZAÇÃO ESCOLAR  
 

1. O funcionamento das atividades letivas foi definido entre as 10h e as 17h, evitando, o mais possível, 

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

na deslocação escola-casa-escola. Consultar o Anexo I. 

2. Os intervalos entre as aulas devem ter a menor duração possível, devendo os alunos permanecer, 

em regra, dentro da sala;  

3. Estão definidos os circuitos e procedimentos no interior da escola, garantindo o distanciamento 

físico entre os alunos, nomeadamente no percurso desde a entrada da escola até à sala de aula, nos 

acessos à Papelaria, ao Refeitório, de forma a evitar o contacto entre os alunos;  

4. Identificar os percursos para a sala de isolamento, de acordo com o Plano de Contingência 

implementado (Bloco F – Sala 10); 

5. Evitar a concentração de alunos nos espaços comuns da escola;  

6. O número de turmas foi reduzido ao mínimo (3 turmas em simultâneo) a fim garantir o 

distanciamento físico; 

7. As salas do pessoal docente e não docente encontram-se abertas promovendo o distanciamento 

físico;  

8. O Bar e a sala do aluno encontram-se encerrados; 

9. A biblioteca está aberta sob medidas restritivas de utilização;  
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10. As portas das salas de aula e, eventualmente, as janelas, devem estar abertas para evitar toques 

desnecessários em superfícies e manter os espaços arejados.  

 
2- Assiduidade nas aulas presenciais  

a. A assiduidade dos alunos é registada;  

b. Os alunos que não frequentem as aulas presenciais, por manifesta opção dos encarregados de 

educação, veem as suas faltas justificadas. 

 

II- 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 (2.ª fase – Regresso às aulas) pretende salvaguardar as boas práticas de 

higienização das mãos e etiqueta respiratória e promover, ainda, o 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:  

1. É obrigatório o uso de máscara 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 transportes públicos);  

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;  
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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.  

 

RECINTO ESCOLAR 

Para que seja possível cumprir o distanciamento social entre os alunos e o restante pessoal docente e 

não docente, adverte-se para o seguinte: o número máximo de turmas quer no período da manhã quer 

no da tarde não será superior a 3 (uma turma por bloco), na maior parte dos casos em regime de 

desdobramento. 

Por questões de segurança, os bebedouros encontram-se desativados. 

 

PESSOAL DOCENTE 
 
A cada professor é atribuído uma viseira e um Kit (apagador, giz e /ou canetas). 

As salas de aula encontram-se devidamente limpas e higienizadas. As mesmas devem estar abertas 

para garantir seu o arejamento. 

 

PESSOAL NÃO DOCENTE 
 
Ao pessoal não docente cabe a limpeza e higienização das salas de aula, das instalações sanitárias e 

demais espaços comuns e garantir o distanciamento social entre os alunos. 

 

ALUNOS 

De acordo com o horário diário, os alunos devem: 

• entrar na escola com máscara;  

• passar o cartão de aluno; 

• desinfetar as mãos à entrada da escola e antes de entrarem na sala de aula; 

• ser portadores do seu material escolar; 

• ocupar um lugar por mesa; 

• manter-se na escola entre as aulas; 

• trazer água e um pequeno lanche de casa. 
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A circulação no exterior dos blocos é limitada a um número restrito de alunos (uma turma). 

 

 

SECRETARIA 

 

Os procedimentos administrativos devem ser tratados por via digital. Quando tal não for possível, 

devem agendar a ida à secretaria por telefone (212059220). Os utentes devem usar máscara e trazer 

caneta. 

 

SALAS DE AULA 

 

As salas de aula encontram-se devidamente limpas e higienizadas. As mesmas deverão estar abertas 

no decurso das aulas presenciais.  

Os alunos devem manter os mesmos lugares.  

 

 

PAPELARIA 

 

A Papelaria encontra-se aberta ao público. O atendimento será feito desde que garantido o 

distanciamento e as regras definidas. 

 

REFEITÓRIO 

 
O Refeitório encontra-se aberto, com as seguintes normas de funcionamento:  

a. Períodos de almoço, sempre que possível, desfasados entre turmas, de forma a respeitar as regras de 

distanciamento e evitando a concentração de alunos;  

b. Lavagem/desinfeção das mãos antes e após o consumo de qualquer refeição por parte de qualquer utente 

do refeitório, bem como utilização obrigatória de máscara por parte dos funcionários;  

c. Preparação do tabuleiro e entrega, a cada aluno, por um funcionário, à entrada da linha do refeitório;  

d. Talheres e guardanapos devem ser fornecidos dentro de embalagem;  

e. Cuidados excecionais na disponibilização dos alimentos: embalagem obrigatória da fruta e sobremesa, 

salada devidamente protegida, servida por um funcionário.  

 

Barreiro, 12 de maio de 2020 

A Diretora 

Mariana Alves 


