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1- Enquadramento 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MELGAÇO 

 

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE MELGAÇO 
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Dando cumprimento à Resolução do Conselho de Ministros nº33-C/2020, de 30/04/2020, e 

seguindo a orientação enviada pelos serviços da DGESTE, pretende esta Adenda ao Plano de 

Contingência definir um conjunto de orientações que permitam a preparação e adequação da 

resposta à escola, sede do agrupamento, perante a atual situação de COVID-19, de forma a 

proteger o melhor possível a saúde da comunidade escolar, minimizando o risco de contágio, e 

permitir o melhor funcionamento das aulas presenciais dos alunos do 11º, 12º ano e 3º ano do 

Profissional, a iniciarem a 18 de maio de 2020.  

Os assistentes operacionais do agrupamento de escolas estão sensibilizados para o 

cumprimento das regras, a utilização correta dos produtos de limpeza, tendo recebido 

formação das Forças Armadas. 

2- A Doença e o Contágio 

A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2). A doença manifesta-se 

predominantemente por sintomas respiratórios, nomeadamente, febre, tosse e dificuldade respiratória, 

podendo também existir outros sintomas, entre os quais, odinofagia (dor de garganta) e dores musculares 

generalizadas. 

Com base na evidência científica atual, este vírus transmite-se principalmente através de: 

 Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando uma pessoa infetada 

tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão 

próximas (< 2 metros). 

 Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com SARS-CoV-2 e, 

em seguida, com a boca, nariz ou olhos. 

A COVID-19 foi considerada uma Pandemia a 11 de março de 2020 pela Organização Mundial de Saúde. Em 

Portugal, as medidas de Saúde Pública têm sido implementadas de acordo com as várias fases de preparação 

e resposta a situações epidémicas, por forma a diminuir progressivamente a transmissão do vírus, prestar 

os cuidados de saúde adequados a todos os doentes e proteger a Saúde Pública. 

O sucesso das medidas de Saúde Pública depende da colaboração de todos os cidadãos, das instituições e 

organizações, e da sociedade. É sabido que o risco de transmissão aumenta com a exposição a um número 

elevado de pessoas, especialmente em ambientes fechados. 

3- Organização Escolar 
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A escola vai funcionar para os alunos do 11º e 12º anos de escolaridade, bem como para os alunos 

do 3ºano do ensino profissional, em todas as disciplinas sujeitas a exame nacional, 

independentemente do aluno estar ou não inscrito no exame. 

As aulas presenciais vão decorrer, com calendário próprio, de segunda a sexta-feira, das 9.ooh às 

17.30H. 

As turmas serão desdobradas sempre que se justifique, usando, por regra, cada grupo apenas uma 

sala de aula. 

Os grupos devem permanecer nas salas de aula durante os intervalos de mudança de professor. 

 

3.1 -Código de Conduta 

 Deverá ser mantido o distanciamento de segurança, entre os elementos da população 

escolar, nos espaços comuns da escola. 

 Ninguém deverá entrar na escola sem máscara. Se necessário, à entrada, será entregue 

uma máscara. Esta apenas poderá ser retirada para almoçar e/ou lanchar;  

 O uso de máscara será obrigatório no transporte escolar no percurso casa-escola-casa; 

 Durante o dia, as mãos devem ser lavadas frequentemente com água e sabão, durante 

20 segundos, reforçando a lavagem antes e após as refeições, antes e após as aulas, 

antes e após o uso da casa de banho, após ter limpo o nariz e sempre que estejam 

sujas; 

 Os lenços de papel devem ser de utilização única; 

 Tossir e espirrar para a zona do interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para 

as mãos; 

 Evitar tocar nos olhos, nariz e boca; 

 Evitar tocar em objetos/bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas e 

interruptores, etc. 

 Não partilhar objetos pessoais (canetas, cadernos, telemóveis). 

 

 

3.2- Procedimentos no interior da escola 
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 À entrada e na portaria o aluno deverá desinfetar as mãos junto do funcionário 

(haverá 2 pontos de desinfeção); 

 Durante o percurso até às salas de aula os alunos devem manter o distanciamento de 

segurança dos colegas; 

 Os alunos que almocem na escola, deverão seguir as indicações dos funcionários para 

a entrada no refeitório e respeitar as regras desse espaço; 

 Os acessos ao WC, estarão condicionadas ao número de utilizadores; 

 À entrada de cada pavilhão haverá cartazes explicativos de boas práticas de higiene, 

uso e colocação de máscaras, bem como do distanciamento físico e etiqueta 

respiratória. 

 Sempre que possível as portas e portões estarão abertos de forma a evitar o toque 

frequente em superfícies; 

 Não estará aberto o bar, a sala de convívio e as salas de apoio; 

 Cada grupo de alunos terá uma área de permanência restrita à zona envolvente da 

sala que lhe seja atribuída; 

 Se existir necessidade de garantir o acesso à Biblioteca e à sala de informática, será 

garantido uma sinalética de ocupação de lugares de forma a garantir o distanciamento 

bem como a obrigatoriedade de atitudes de higiene adequadas, 

 Na sala de professores deverá ser cumprido o distanciamento recomendado; 

 O uso do equipamento informático, nomeadamente na sala de professores, deverá ser 

unipessoal (cada professor, por dia, deverá utilizar sempre o mesmo computador). 

  

   3.3- Circuitos 

 A entrada para a escola será feita pela rampa e a saída pelas escadas da cantina. No final da 

manhã e da tarde, apenas saem pela portaria os alunos que usam transporte; os outros 

saem pelo portão pequeno (junto à casa da Cultura); 

 No final da rampa haverá uma indicação para o percurso de acesso aos pavilhões 1 e 4 (que 

seguirão em frente) ou para os pavilhões 2 e 3 que devem virar à esquerda (contornando o 

pavilhão 1);  
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 As subidas para o 2ºandar dos pavilhões devem ser realizadas conforme indicação da 

sinalética (subir pela direita e descer pela esquerda); 

             

3.4- Sala de aula 

 A sala de aula garante o espaçamento recomendado entre mesas, não podendo os alunos 

mexer na disposição; 

 O lugar  que o aluno ocupa na sala de aula será sempre o mesmo, independentemente da 

mudança do professor/disciplina; 

 O aluno deve fazer-se acompanhar de todo o material necessário à aula. É absolutamente 

proibido a partilha ou troca de materiais. 

 As salas de aula serão arejadas nos intervalos e desinfetadas duas vezes ao dia; 

 

4- Refeitório 

 As entradas no refeitório estarão condicionadas por um Assistente Operacional de forma a 

acautelar o distanciamento físico; 

 Ao entrar o aluno deverá imediatamente lavar as mãos com sabão; 

 O tabuleiro será preparado por um funcionário na entrada da linha do refeitório; 

 A salada é igualmente servida por um funcionário, 

 Os alunos sentam-se nos lugares existentes, não podendo ir buscar outras cadeiras; 

 À saída do refeitório lavar novamente as mãos; 

 

5- Nota Final 

As orientações apontadas assumem-se como referências comportamentais que visam 

minimizar o risco de transmissão, mas não substituem a responsabilização e a conduta 

individual imprescindíveis para ultrapassarmos, com sucesso, mais esta etapa da pandemia que 

nos aflige. 
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