Medidas específicas a adotar no regresso às aulas 18 de maio
(11º e 12ºanos CCH e 2º e 3º anos C. Profissionais)
O sucesso das medidas depende da colaboração de todos e, sobretudo, do cumprimento de um
conjunto de regras e normas aplicadas a todos os membros da comunidade escolar. A segurança
de cada um é também a segurança de todos.
A- Público-alvo
Todos os elementos da Comunidade Escolar que permaneçam na Escola Secundária Eng. Acácio
Calazans Duarte: Alunos, Professores, Técnicos Especializados, Assistentes Operacionais e
Assistentes Técnicos.
B- Aulas em regime presencial
11º ano - CCH - Filosofia, Língua Estrangeira (Inglês e Espanhol de iniciação e continuação),
Biologia e Geologia, Física e Química A, Geometria Descritiva A, Matemática B, Economia A,
Geografia A, História B, MACS e Mandarim.
12º ano - CCH - Português, Matemática, Desenho e História.
2º ano – C. Profissionais – (Os módulos de formação que funcionarão em regime presencial são os
que dependem da necessidade de equipamentos específicos)
3º ano – C. Profissionais - Formação em contexto de trabalho (FCT)/Prática Simulada e Prova de
Aptidão Profissional (PAP).
Todas as outras disciplinas continuam a funcionar no regime de E@D.
C- Sintomas de doença
Os alunos, bem como os restantes membros da comunidade educativa, com sinais ou sintomas
sugestivos de COVID-19 (febre, tosse intensa, dificuldade em respirar, dores de cabeça, dor de
garganta, dores no corpo, etc.) não devem apresentar-se na escola. Devem contactar a Linha
SNS24 (808 242424) ou outras linhas telefónicas criadas especificamente para o efeito, e proceder
de acordo com as indicações fornecidas, pelos profissionais de saúde.
D- Medidas de prevenção diária que deverão ser implementadas por todos:
1. Utilizar máscaras no interior da escola (dentro e fora da sala de aula) e no percurso casa-escolacasa (especialmente quando a deslocação for realizada em transportes públicos). Á entrada da
escola será distribuída uma máscara descartável a cada aluno e feita a medição da temperatura;
2. Evitar tocar na parte da frente da máscara;
3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20
segundos, antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de banho;
4. 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;
5. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
6. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
7. Manter o distanciamento físico, dentro e fora do espaço escolar;
8. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc.

E- No acesso ao Recinto Escolar devem:
- Evitar aglomeração de pessoas à entrada e à saída, garantindo o distanciamento físico de 2
metros;
- Utilizar obrigatoriamente máscara para acesso e permanência no estabelecimento de ensino;
- Higienizar as mãos à entrada e à saída da escola, com solução antisséptica de base alcoólica
(SABA) disponibilizada através dos dispensadores;
- Seguir um circuito definido de entrada e saída em função da sala atribuída para aulas, de forma a
permitir o afastamento social entre as pessoas.

A entrada pelo portão da esquerda
destina-se aos alunos com aulas nas
salas do bloco das Artes, Oficinas de
Mecânica, Laboratórios e Piso 2,
devendo os alunos que têm aulas nas
salas 2A10 a 2A16, no Auditório e
Miniauditório subir as escadas pelo lado
da direção, passar pela Mediateca e
entrar no corredor das salas de aula.

A entrada pelo portão da direita
destina-se aos alunos com aulas nas
salas do piso 1, salas 1A1 a 1A9 e Sala
de Alunos e aos alunos com aulas no
Piso 3, salas 3A24 a 3A33.

F- No acesso às salas de aula e dentro das salas devem:
- Manter o distanciamento físico;
- Higienizar as mãos à entrada e à saída, com solução antisséptica de base alcoólica (SABA);
- Manter as janelas e portas abertas para uma renovação frequente do ar;
- Ocupar sempre a mesma mesa/lugar;
- Estar organizados em turma/turnos e manter esta organização evitando o contacto com outros
grupos;
- Manter o distanciamento físico durante os intervalos, devendo os alunos permanecer, em regra,
dentro da sala não sendo possível sair para fora da escola no período entre aulas.

G- Acesso e funcionamento da Mediateca
- Seguir o circuito definido de entrada e saída;
- Manter o distanciamento físico de 2 metros;
- Ocupar apenas os lugares definidos para o efeito em função da disponibilização das cadeiras que
não podem ser mudadas de local;
- Não é permitida a consulta livre de livros, ou outros materiais disponíveis na Mediateca;
- Os livros e outros documentos de consulta deverão ser solicitados.
H- Acesso às instalações sanitárias
As instalações sanitárias disponíveis para os alunos dependem dos espaços onde os mesmos se
encontram em aulas em conformidade com a seguinte distribuição:
- Alunos com aulas nas salas 1A1 a 1A9 e Sala de Alunos – instalações sanitárias no início do
corredor do Piso 1 (perto da sala 1A1);
- Alunos com aulas no Piso 2, nas salas 2A10 a 2A16, Auditório e miniauditório – instalações
sanitárias ao lado do Auditório;
- Alunos com aulas nos laboratórios e Oficinas de Mecânica – instalações sanitárias junto da sala
1B5;
- Alunos com aulas no bloco das Artes – Instalações sanitárias deste bloco.
- Os alunos/alunas que necessitem de utilizar as instalações sanitárias devem seguir as orientações
dos Assistentes Operacionais relativamente à entrada e número de alunos em permanência neste
espaço até ao limite de dois.
- Higienizar as mãos com água e sabão secando-as com toalhetes de papel que devem ser
depositados nos caixotes de lixo existentes nas instalações sanitárias.
I- Acesso e funcionamento do Refeitório
- Seguir o circuito definido de entrada e saída;
- Manter o distanciamento físico de 2 metros, evitando grandes concentrações de alunos;
- Higienizar as mãos à entrada e à saída, com solução antisséptica de base alcoólica (SABA);
- Após autorizado a entrar apenas os lugares assinalados com cadeiras podem ser ocupados;
- Aguardar pela distribuição da refeição pelos funcionários que se encontram na sala;
- Higienizar as mãos com água e sabão secando-as com toalhetes de papel que devem ser
depositados nos caixotes de lixo existentes nas instalações sanitárias.
J- BAR fechado
Durante este período de regresso às aulas o Bar estará fechado pelo que se aconselha aos alunos
que possam trazer lanche de casa que poderá ser consumido nas salas de aula durante os períodos
de pausa entre aulas.
K- Perante a identificação de um caso suspeito (se detetado no estabelecimento de ensino)
- Encaminhar-se ou ser encaminhado para a área de isolamento pelos trajetos definidos e
aguardar as orientações dos assistentes operacionais.

