
   
 

 

 

COVID-19 – Regresso às aulas em regime presencial -11º e 12º anos dos cursos 
científico humanísticos e 3º anos dos cursos de dupla certificação do ensino 
secundário. 

 

Caros alunos 

Ex.mos Encarregados de Educação  

 

 

A Retoma das atividades letivas presenciais, a partir de 18 de maio de 2020, prevista na 

Resolução do Conselho de Ministro nº33-C/2020, de 30 de abril, inscreve-se no processo de 

levantamento gradual das medidas de confinamento, adotadas na sequência da situação 

epidemiológica da doença COVID-19. 

Neste sentido, encontrando-se já prevista no Decreto-Lei nº 14-G/2020, de 13 de abril, a 

possibilidade de retoma das atividades letivas presenciais para os alunos dos 11º e 12º anos, torna-

se necessário estabelecer medidas excecionais de organização e funcionamento das escolas que 

garantam a retoma dessas atividades letivas presenciais em condições de segurança para toda 

a comunidade educativa. 

Este é um processo que exigirá um enorme comprometimento cívico por parte de toda a 

comunidade educativa. A Escola compromete-se a adotar as medidas organizativas e de proteção 

sanitária necessárias para a segurança de todos. O compromisso individual de cada um com o 

cumprimento rigoroso destas normas é fundamental para a segurança e a confiança de toda a 

nossa comunidade educativa.  

Assim, informam-se todos os alunos dos 11º e 12º anos e respetivos encarregados de 

educação que serão retomadas as atividades letivas em regime presencial, a partir do dia 18 de 

maio de 2020.Em cumprimento das orientações da Direção -Geral dos Estabelecimentos Escolares, 

da Direção-Geral da Saúde  e tendo presente o Plano de Contingência da ESF (disponível em 

www.esfelgueiras.org), que deve ser do conhecimento de toda a comunidade escolar ,estabelecem-

se as seguintes orientações:  

 

 

  

http://www.esfelgueiras.org/


I- ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

1. As atividades letivas presenciais funcionarão sem períodos livres entre as aulas: 

- no período da manhã- os cursos Científico Humanísticos. 

- no período da tarde- os cursos profissionais. 

2. Existirá apenas um intervalo a meio da manhã/tarde. 

3. Durante esse intervalo, caso os alunos tenham de sair da sala de aula, por exemplo para 

fazer um pequeno lanche ou utilizar as instalações sanitárias, devem manter o 

distanciamento social recomendado entre si (2m), e, caso tenham necessidade de utilizar 

as instalações sanitárias, deverão utilizar as mais próximas da sala de aula. 

4. Os portões e portas devem permanecer abertos de forma a evitar o toque frequente em 

superfícies. 

5. Não será permitida a concentração de alunos nos espaços comuns da escola. 

6. Os serviços e espaços não necessários à atividade letiva (bufete/ sala de alunos…) estarão 

encerrados). Por essa razão, recomenda-se que os alunos tragam de casa um pequeno 

lanche para consumirem a meio da manhã/tarde. 

7. Se, por motivos de garantia de equidade, for necessário disponibilizar o acesso à 

biblioteca ou a salas de informática, este acesso deverá ser requisitado à Direção da 

escola. 

8.  A lotação máxima destes espaços será reduzida a um terço da sua capacidade e haverá 

sinalética a indicar os lugares que podem ser ocupados de forma a garantir as regras de 

distanciamento físico.  

9. Os procedimentos administrativos deverão realizar-se, sempre que possível, por via 

digital. Quando tal não for possível, o atendimento presencial far-se-á, 

preferencialmente, por marcação. Apenas poderá estar um utente de cada vez no interior 

dos Serviços Administrativos. Caso não tenha sido efetuada marcação e haja mais do que 

um utente para atendimento, devem aguardar no exterior dos serviços, mantendo o 

distanciamento físico recomendado (2m).   

10. Ao entrar na escola, os alunos deve organizar-se no exterior da portaria em duas filas, 

uma do lado esquerdo e outra do lado direito, mantendo o distanciamento físico 

recomendado ( 2m) e devem fazer a desinfeção das mãos nos dispensadores de solução 

de álcool gel automáticos; 

11. No dia 18 de maio, se possível, os alunos devem trazer já de casa uma máscara colocada; 

12. Já na sala de aula, receberão nesse dia uma máscara de uso descartável que devem 

guardar na mochila, em invólucro fornecido para o efeito, para usar no dia seguinte. Este 

procedimento repete-se nos dias seguintes. 

13. Após entrada na Portaria da escola, o acesso às salas do piso 1 faz-se através do piso dois 

(alunos sobem as escadas à entrada na Portaria) e o acesso às salas do piso 0 é feito 

diretamente neste piso (os alunos descem as escadas à entrada na Portaria). 



14. Nas áreas de circulação no interior da escola (escadas e corredores) os alunos devem 

deslocar-se sempre pela direita, mantendo a distância devida (2m) de forma a evitar o 

contacto entre alunos. 

15. A sala de isolamento situa-se em gabinete junto à Direção, de acordo com o Plano de 

Contingência da Escola, com percurso interno devidamente identificado. 

16. As aulas presenciais (às disciplinas com oferta de exame neste ano letivo) estão 

assinaladas no novo horário da turma com a atribuição de sala; 

17. As aulas das restantes disciplinas continuarão em regime não presencial; 

18. Nas aulas presenciais, as turmas estão desdobradas. 

19. A cada turno é atribuída uma sala, distanciada entre si, e cada turno ocupará apenas essa 

sala que será de uso exclusivo desse turno de alunos até ao final das atividades letivas ( 

26 de junho); 

20. A constituição dos turnos e respetiva atribuição de sala será comunicada a cada turma 

pelo respetivo Diretor de Turma. 

21. Deve ser cumprida, com todo o rigor, a distribuição dos alunos por turnos que se mantém 

para todas as disciplinas com atividades letivas presenciais. 

22. É expressamente proibida a troca de sala sem autorização prévia da Direção. 

23. Cada aluno deverá ocupar, até ao final do ano letivo, sempre a mesma mesa/cadeira. 

Haverá sinalética a indicar os lugares que podem ser ocupados e o lugar individual de 

cada aluno de forma a garantir as regras de distanciamento físico.  

24. Na mudança de turno, é o professor que muda de sala, permanecendo os alunos sempre 

no espaço que lhes foi atribuído; 

25. O desdobramento das turmas, por força do cumprimento rigoroso das regras de 

distanciamento físico, obriga à redução de 50% da carga letiva das disciplinas lecionadas 

em regime presencial; 

26. Os restantes tempos organizam-se em momentos de trabalho autónomo. 

27. A aula de apoio às disciplinas sujeitas a exame nacional no presente ano letivo mantém-

se em regime não presencial. 

 

II- FREQUÊNCIA 

1. Realizam-se presencialmente:   

a) nos cursos científicos humanísticos, todas as aulas das disciplinas com oferta de 

exame nacional no presente ano letivo; 

b) nos cursos profissionais, as aulas das disciplinas da componente da formação 

sociocultural/geral e científica com a mesma designação ou conteúdos idênticos das que 

têm oferta de exames nacionais do curso científico-humanísticos e que ainda não 

concluíram o número de aulas previstas e as atividades de apoio presencial à 

elaboração/realização da PAP 

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

respetivos exames. 



3. A assiduidade dos alunos é registada.  

4. Os alunos que não frequentem 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. 

5. Se um aluno se encontrar atestadamente em grupo de risco, deve a escola facilitar o apoio  

remoto, à semelhança do que acontece em todos os casos de doença prolongada. 

 

III- CÓDIGO DE CONDUTA   

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

propagação do novo coronavírus.  Neste sentido, reforçam-se as medidas de prevenção diária que 

deverão ser cumpridas por toda a comunidade educativa, dentro e fora do recinto escolar: 

1. É obrigatório o uso 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) 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, devem desinfetar as mãos com uma solução antisséptica de base 

alcoólica, disponível em dispensadores que se encontram na entrada da escola.  

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 o lanche, 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. Os alunos devem conhecer o Plano de Contingência da escola disponível em 

(www.esfelgueiras.org). 

12. De acordo com o previsto no Plano de Contingência da escola, qualquer elemento da 

comunidade educativa que sinta tosse, febre ou dificuldade respiratória deve 

permanecer em casa e não se deslocar para a escola. 

Contamos convosco para que juntos possamos cuidar da nossa saúde e da dos outros. 

 

A Diretora 
 

Anabela Leal 

http://www.esfelgueiras.org/

