
                     ANEXO IV – PLANO DE CONTINGÊNCIA 

(Regresso às aulas em regime presencial) 

O Roteiro Europeu para o Levantamento Progressivo das Medidas de Contenção da 

COVID-19, apresentado pela Comissão Europeia no dia 15 de abril de 2020, definiu 

orientações que visam a supressão gradual das medidas de confinamento, preservando a 

saúde pública numa solução social e económica de equilíbrio. 

O Governo Português, 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 e dos 2.º e 3.º anos dos cursos de dupla certificação do ensino 

secundário às atividades letivas presenciais, a partir de 18 de maio de 2020. 

Assim, no Agrupamento de Escolas da Chamusca, foram definidos os seguintes 

procedimentos que deverão ser adotados pelo pessoal docente, não docente e pelos alunos. 

I - ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

 As aulas presenciais decorrem no período da manhã, entre as 10h e as 

13.05h; 

 Cada turma ocupará apenas uma sala (exceção em alguns desdobramentos). 

As turmas foram distribuídas pelos três pavilhões, a saber: 

  (11º B/ Pav.A; 11ºA /Pav.D ; 12ºA/ Pav. B; Cursos Profissionais / Pav.D); 

 Os intervalos terão a duração de 5 minutos; 

 Os alunos devem estar confinados ao espaço da sala de aula, dentro de cada 

pavilhão e no espaço exterior existem espaços distintos para cada um 

desses pavilhões, garantindo, dessa forma o distanciamento; 

 As salas devem ser arejadas periodicamente e desinfetadas antes e depois 

da saída dos alunos; 

 Recomenda-se que seja eleito, em cada sala, o aluno que abre e fecha as 

janelas; 

 Os alunos sentam-se um em cada carteira, sendo que os alunos que ficam na 

fila das janelas ou da parede se sentam junto às mesmas e os restantes no 

meio da carteira para garantir o distanciamento social; 

 Cada professor terá o seu próprio comando para o retroprojetor e este só 

deve ser usado pelo mesmo; 

 No acesso ao refeitório terá de ser mantida a distância de segurança 

(1,5m/2m); 

 No refeitório serão garantidas as medidas de segurança impostas pela 

DGS/DGESTE; 



 O bufete, a sala de convívio e a biblioteca estarão encerrados (poderá ser 

utilizado o espaço do CRE mediante marcação prévia, cumprindo as regras 

de segurança definidas para este espaço); 

 A papelaria só estará aberta entre as 10h e as 12h; 

 Nos procedimentos administrativos e marcação de senhas deve manter-se a 

regra de, preferencialmente, serem realizados por via digital; 

 Nas salas de professores e dos assistentes operacionais devem ser 

respeitadas as recomendações de distanciamento social (1,5m/2m) 

 Os assistentes operacionais estarão divididos por equipas que funcionarão 

alternadamente; 

 

 II CÓDIGO DE CONDUTA 

 Neste regresso parcial às aulas presenciais devem manter-se os esforços para conter 

a propagação do novo coronavírus. 

Deverão todos os intervenientes neste processo cumprir as determinações do nosso 

Plano de Contingência, nomeadamente no que se refere às  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: 

 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 transportes públicos); 

 Evitar tocar na parte da frente da máscara; 

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

alcoólica (SABA); 

 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; 

 Não partilhar alimentos e/ou objetos pessoais; 

 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 superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc;  

 Os alunos, bem como pessoal docente e não docente com sinais ou sintomas 

sugestivos do COVID19 não devem apresentar-se na escola; 


