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INFORMAÇÃO À COMUNIDADE ESCOLAR 

Procedimentos para o regresso às aulas em regime presencial – 18 de maio 2020 

O Agrupamento de Escolas Amadora Oeste preparou este regresso com o máximo rigor e com todas 

as cautelas. Elaborámos um rigoroso plano de medidas que mitigue a possibilidade de contágio e 

garanta a segurança da comunidade educativa: 

- As atividades letivas presenciais para os alunos do 11º e 12º anos, nas disciplinas com exame 

nacional para acesso ao ensino superior decorrem em dois turnos: o turno da manhã, entre as 10:00 

e as 13:15 horas e o Turno da tarde, entre as 13:30 e as 16:45 horas; 

- Os alunos de outras ofertas educativas, designadamente do ensino profissional e ensino recorrente, 

frequentam estas disciplinas, sempre que manifestem a intenção de eleger os exames nacionais 

como provas de ingresso para o ensino superior; 

- Realização de atividades formativas presenciais, no âmbito da conclusão das Provas de Aptidão 

Profissional, ou em atividades de Prática Simulada relativas à Formação em Contexto de Trabalho, 

por requerem a utilização de instalações, software e equipamentos específicos; 

- As aulas de cada turma serão concentradas a fim de minimizar o número de vezes em que os alunos 

tenham de se deslocar à escola, ao longo da semana, não ultrapassando diariamente, as 3 horas; 

- As turmas foram divididas em dois grupos. Nas salas de aula, os alunos sentar-se-ão um por mesa. 

Estas estarão já dispostas e organizadas com o respeito pelas regras de distanciamento físico. Para 

além disso, o mesmo grupo de alunos (entre 8 a 12) ocupará exclusivamente a mesma sala e mesa 

durante todo o período presencial de aulas; 

- O intervalo entre as aulas tem a duração de 15 minutos, devendo os alunos permanecer, em regra, 

dentro da sala. Neste intervalo será igualmente, realizada a higienização da secretária e computador 

do docente;  

- A carga letiva das disciplinas em regime presencial foi reduzida até 50%, organizando-se o trabalho 

autónomo nos restantes tempos;  

- A assiduidade dos alunos é registada; 



- Os alunos que não frequentem as aulas presenciais por manifesta opção dos encarregados de 

educação têm as suas faltas justificadas, não estando a Escola obrigada a disponibilizar o ensino à 

distância; 

- No caso de alunos que atestadamente não possam frequentar as aulas presenciais, a escola 

disponibiliza o ensino à distância; 

 

- As disciplinas que não estão abrangidas pelo regime de aulas presenciais, continuarão a desenvolver 

as suas atividades letivas através do ensino à distância, existindo em alguns casos a necessidade de 

se proceder a algumas alterações horárias às atividades síncronas e assíncronas; 

- Os horários podem ser consultados na plataforma inovar e também serão enviados por email para 

os alunos, encarregados de educação e docentes envolvidos; 

- Os alunos deverão seguir rigorosamente os circuitos definidos no interior da escola, mantendo o 

distanciamento físico, nomeadamente no percurso desde a entrada da escola até às salas de aula e 

nas idas às casas de banho, de forma a evitar o contacto entre si. Deverão, igualmente, cumprir 

escrupulosamente todos os procedimentos que lhes sejam solicitados. 

 

Para além do estipulado no Plano de Contingência do Agrupamento, no qual se salvaguardam as boas 

práticas de higienização das mãos e etiqueta respiratória e se promove o distanciamento físico, 

reforçar-se-ão as medidas de prevenção diária que serão implementadas por toda a comunidade 

educativa, dentro e fora do recinto escolar, nomeadamente: 

- Utilizar sempre 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 na 

utilização de transportes públicos; 

- Desinfetar as mãos com uma solução antisséptica de base alcoólica (SABA), ao entrar na Escola, que 

será fornecida por um assistente operacional; 

- Desenvolvimento de procedimentos de medição de temperatura à distância, do qual não é efetuado 

qualquer registo. É vedado o acesso ao espaço escolar a todas as pessoas que registem valores de 

temperatura superiores a 37,8ºC; 

- Manter o distanciamento físico, dentro e fora do espaço escolar; 

- Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc.; 

- Manter as portas das salas de aula abertas; 

- Arejar todos os espaços frequentados e as casas de banho; 

- 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;  



- Cumprimento dos procedimentos do Plano de Limpeza e Higienização estabelecidos no âmbito da 

formação realizada aos Assistentes Operacionais pelo Exército e pela Autoridade de Saúde Pública 

da Amadora; 

- No cumprimento das diretrizes oficiais não será disponibilizado o serviço de bar; 

- A Biblioteca funciona entre as 10:00H - 12:00H e das 14:00H às 16:00H com lotação máxima até 10 

pessoas. 

- O refeitório funciona entre as 12:00 e as 14:00 horas, mediante marcação prévia da refeição, com 

a capacidade máxima de 15 pessoas. Os alunos que necessitem do serviço e que tenham aulas 

presenciais no turno da manhã, procedem ao levantamento da refeição, em regime de take-away, 

(para o efeito devem trazer o recipiente adequado para o acondicionamento e transporte da 

refeição). Os alunos que tenham aulas presenciais no turno da tarde, almoçam no refeitório entre as 

13:15 e as 14:00 horas; 

- A Sala de Pausa do Pessoal Não Docente está sujeita a uma lotação máxima de 4 pessoas; 

- A Sala de Pausa de Docentes está sujeita a uma lotação máxima de 8 pessoas; 

- As Salas de Trabalho Docente dos vários departamentos tem uma lotação máxima de 6 Docentes; 

- O atendimento presencial nos serviços de administração escolar é feito com marcação prévia, via 

email (esscp.secretaria@gmail.com) ou através do telefone (214985990). 

 

Estão assim reunidas todas as condições para um regresso seguro, mas não vamos nem podemos 

facilitar. A responsabilização e a consciência social são imperiosas para tudo correr bem.  

Contamos com a colaboração de todos neste regresso. 

  

 Amadora, 14-05-2020 

            O Diretor 

          Rui Fontinha 
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