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COMUNICAÇÃO 
 

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

escolaridade do ensino secundário) 

 
Como é do conhecimento de todos, 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 anos 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 e que, em todas as escolas fossem assegurados procedimentos especiais de 

organização e fosse atualizado o plano de contingência, face à evolução da situação, com um conjunto de 

medidas que mitigue a possibilidade de contágio, garantindo a segurança da sua comunidade educativa, 

em cumprimento das orientações da Direção-Geral da Saúde. O Plano de contingência da escola está a 

ser atualizado e será publicitado a toda a comunidade educativa logo que nos seja possível. Será dado a 

conhecer, igualmente e logo que possível, o plano de higienização que se encontra em fase de 

elaboração e que será executado de acordo com a Informação da Direção-Geral dos Estabelecimentos 

Escolares, com a orientação da Direção Geral de Saúde e com a sessão de sensibilização e demonstração 

efetuada na escola pelas Forças Armadas, sobre “Limpeza e desinfeção de superfícies em ambiente 

escolar, no contexto da pandemia COVID-19”. 

Neste momento, através desta comunicação damos a conhecer a toda a comunidade educativa as 

medidas definidas quanto: 

 
ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 
 

1. Foi definido o funcionamento das atividades letivas e foram elaborados os horários das turmas, 

criando-se horários desfasados entre os dois anos de escolaridade, evitando, o mais possível, a 

concentração dos alunos, dos professores e do pessoal não docente no espaço escolar, bem como 

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

2. Foram estabelecidos diferentes percursos, desde as entradas da escola – duas na rua General 

Humberto Delgado - e as salas de aulas, de modo a evitar-se, o mais possível, concentração de 



 

2  

alunos quer nas entradas e saídas da escola quer nos circuitos interiores, evitando-se, ao máximo 

o contacto entre eles; 

3. As aulas das diferentes disciplinas foram concentradas durante apenas um período do dia, não 

existindo períodos livres entre elas, minimizando-se o número de vezes que os alunos se têm de 

deslocar à escola ao longo da semana; 

4. As salas serão devidamente higienizadas, desinfetadas e arejadas, de utilização nunca contígua, 

sentando-se um aluno por secretária. As portas permanecerão abertas para evitar toques 

desnecessários em superfícies e manter o espaço arejado; 

5. Cada turma foi dividida em dois grupos de forma a que o número de alunos nunca exceda 14 por 

sala, no cumprimento das regras de distanciamento físico, e a sala atribuída a cada grupo será 

sempre a mesma até ao final do ano letivo;  

6. Neste sentido, todas as turmas foram desdobradas, em Grupo 1 e Grupo 2, recorrendo-se quer a 

professores da mesma disciplina com disponibilidade na sua componente letiva, que irão 

coadjuvar o(a) professor(a) da turma, ou à redução da carga letiva das disciplinas lecionadas em 

regime presencial, organizando, nestes casos, os seus professores momentos de trabalho 

autónomo para os seus alunos nos restantes tempos da carga curricular; 

7. Os serviços e outros espaços não necessários à atividade letiva (bufetes/bares; salas de apoio; 

salas de convívio de alunos e outros, serão encerrados, de acordo com as recomendações da 

Direção Geral de Saúde (DGS); 

8. O Espaço da biblioteca, se necessário para responder a necessidades consideradas urgentes e 

imprescindíveis, será reduzido a um terço da sua lotação máxima e haverá sinalética que indique 

os lugares que podem ser ocupados por forma a garantir as regras de distanciamento físico; 

9. Continuar-se-á a privilegiar a via digital para todos os procedimentos administrativos necessários; 

10. A utilização e funcionamento do refeitório, se necessário para alguns alunos, obedecerá a regras 

específicas, no cumprimento de todas as orientações da DGS. 

11. Será assegurada a presença dos recursos humanos estritamente necessários ao funcionamento 

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

12. Os horários das turmas e grupos dos alunos dos 11.º e 12.º anos de escolaridade encontram-se 

publicitados em conjunto com esta comunicação, assim como, os circuitos de entrada e saída da 

escola, os quais deverão ser rigorosamente cumpridos; 

13. As medidas definidas serão diariamente avaliadas e, se necessário, serão adotadas outras 
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estratégias que entendamos necessárias ao funcionamento das atividades letivas presenciais em 

segurança, no sentido de se preservar, sempre, a saúde de toda a comunidade educativa.  

 

 

Frequência 
 
Realizam-se presencialmente todas as aulas das disciplinas com oferta de exame nacional. 

No 11.º ano, as disciplinas de Inglês e de Filosofia, ambas da formação geral, e as duas disciplinas da 

formação específica dos respetivos cursos. 

FQA/Biol/Geol/GDA/Geografia/Espanhol/MACS/Economia A/História B 

No 12.º ano, a disciplina de Português, comum a todos os cursos, e as disciplinas trienais, seja 

Matemática (nos CCH de Ciências e Tecnologias e Ciências Socioeconómicas) e História A (no curso de 

CCH de Línguas e Humanidades).  

Os alunos frequentam estas disciplinas, independentemente de virem a realizar, ou não, os respetivos 

exames.  

Todas as outras disciplinas continuam a funcionar remotamente. 
 
 

Assiduidade nas aulas presenciais 
 
De acordo com as orientações recebidas: 

a. a assiduidade dos alunos será registada; 

b. os alunos que não frequentarem 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. 

 

Alunos em grupos de risco 
 

Se um aluno se encontrar atestadamente em grupo de risco, a escola facilitará o apoio remoto, à 

semelhança do que acontece em todos os casos de doença prolongada. 
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CÓDIGO DE CONDUTA 
 

Medidas de prevenção diária que deverão ser implementadas e cumpridas por toda a comunidade 

educativa, dentro e fora do recinto escolar, para bem da saúde de todos: 

1. Utilizar máscaras no interior da escola (dentro e fora da sala de aula) 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) 

disponível nas duas entradas que vão ser utilizadas; 

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

segundos – solução disponível em todos os WC; 

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. Visualizar os vídeos disponíveis na página web do Agrupamento para confirmar as boas práticas de 

higiene, uso, colocação e remoção de máscara, bem como de distanciamento físico e etiqueta 

respiratória. 

 

 

Oliveira de Azeméis, 13 de maio de 2020 

A Diretora 

         Maria José Cálix 


