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Orientação 4 pais/EE e alunos 
PLANO DE FUNCIONAMENTO DO 3.º PERÍODO 

 
REGRESSO ÀS AULAS EM REGIME PRESENCIAL PARA OS ALUNOS DOS 11.º E 12.º ANOS DE ESCOLARIDADE 

 
11 de maio de 2020 

 
Até ao momento, foram já disponibilizadas três orientações aos pais/EE e aos alunos através dos 

Diretores de Turma, estando as mesmas também disponíveis na página eletrónica da Escola para 

consulta. Nestas três primeiras orientações, destacaram-se: 

- As Sugestões para ocupação educativa do tempo com leitura, cumprimento de atividades/trabalhos 

escolares que os professores farão chegar por mail ou através da plataforma Moodle, estudo, 

nomeadamente para preparação dos Exames Nacionais, e atividade física, desde que realizada 

individualmente (Orientação 1, 16 de março); 

- As medidas extraordinárias de resposta à situação epidemiológica na educação definidas pelo 

Conselho de Ministros em 9 de abril de 2020 (Orientação 2, 10 de abril); 

- As normas de funcionamento das atividades letivas, síncronas e assíncronas (Orientação 2, 10 de 

abril). 

- As regras de registo de assiduidade (Orientação 3, 4 de maio); 

- Os procedimentos sobre avaliação das aprendizagens (Orientação 3, 4 de maio); 

 

Nesta Orientação 4 aos pais/EE e aos alunos, dão-se a conhecer: 

- Os procedimentos a respeitar no regresso às aulas em regime presencial para os alunos dos 11.º e 

12.º anos de escolaridade; 

- O regime de frequência e de assiduidade; 

- As normas respeitantes ao Código de Conduta. 
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Em cumprimento das orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS) e da Direção Geral dos 

Estabelecimentos Escolares (DGEstE), e tendo presente o Plano de Contingência já implementado pela 

direção da Escola, que será atualizado e ajustado face à evolução da situação e ao regresso às aulas 

presenciais para os alunos dos 11.º e 12.º anos (disponível em www.escolahenriquemedina.org), 

estabelecem-se as seguintes orientações para a reorganização do funcionamento da Escola: 

 

1. Organização Escolar 

1. Os horários das turmas dos 11.º e 12.º anos serão desfasados entre si, evitando, o mais possível, a 

concentração dos alunos, dos professores e do pessoal não docente na Escola. Assim, as aulas de cada 

turma concentrar-se-ão, preferencialmente, e sempre que possível, durante o período da manhã ou 

da tarde; 

2. A distribuição das turmas será efetuada de forma a assegurar que as salas utilizadas estejam 

distanciadas entre si e cada sala seja para uso exclusivo de uma turma; 

3. Privilegiar-se-á a utilização das salas mais amplas e arejadas da Escola, sentando um aluno por 

secretária. As mesas devem estar dispostas com a mesma orientação, evitando uma disposição que 

implique ter alunos de frente uns para os outros;  

4. Nos intervalos entre as aulas, os alunos devem permanecer, em regra, dentro da sala; 

5. Foram definidos circuitos e procedimentos no interior da Escola, que promovem o distanciamento 

físico entre os alunos, nomeadamente no percurso desde a entrada da Escola até à sala de aula, às 

entradas de pavilhões e às casas de banho, de forma a evitar o contacto entre os alunos; 

6. Foram identificados os percursos para a sala de isolamento, de acordo com o Plano de Contingência 

implementado; 

7. As salas para uso pelos docentes e não docentes foram reorganizadas de forma a possibilitar a sua 

utilização promovendo o distanciamento físico; 

8. Estão encerrados o bufete, os espaços para apoio e convívio de alunos, pelo que se aconselha os 

alunos a trazer de casa o seu lanche, se assim o entenderem; 

9. A lotação da biblioteca e das salas de informática está reduzida para um terço da sua lotação máxima 

e dispõe de sinalética que indica os lugares que podem ser ocupados; 

10. Manter abertas, sempre que possível, as portas dos vários recintos e, eventualmente, as janelas, 

para evitar toques desnecessários em superfícies e manter os espaços arejados; 
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11. No acesso à Escola, nos circuitos realizados pelos alunos no seu interior e na entrada das salas de 

aula, cada aluno deverá manter o distanciamento necessário contribuindo, desta forma, para a 

contenção da propagação do novo coronavírus. 

12. Será Privilegiada a via digital para todos os procedimentos administrativos; 

13. As normas descritas nos pontos anteriores (1 a 12) são implementadas para evitar a concentração 

de alunos nos espaços comuns da Escola. O distanciamento social é um comportamento fundamental 

para conter a propagação do novo coronavírus; 

14. Por motivos das obras de requalificação em curso na Escola, a cantina não está em funcionamento, 

razão pela qual as turmas só terão aulas em regime presencial num dos turnos, manhã ou tarde. 

 

2. Frequência das aulas presenciais 

Realizam-se presencialmente todas as aulas das disciplinas com oferta de exame nacional. 

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

Passarão para regime de aulas presenciais, as seguintes disciplinas: 

Curso de Ciências e 

Tecnologias 

11.º ano 

Biologia e Geologia 

Física e Química A 

Geometria Descritiva A 

Inglês 

Filosofia 

12.º ano 

Português 

Matemática 

Curso de Ciências 

Socioeconómicas 

11.º ano 

Economia A 

Geografia A 

História B 

Inglês 

Filosofia 

12.º ano 

Português 

Matemática 

Curso de Artes Visuais 

 

11.º ano 

História da Cultura e 

das Artes 

Geometria Descritiva A 

Inglês 

Filosofia 

12.º ano 

Português 

Desenho A 

Curso de Línguas e 

Humanidades 

11.º ano 

MACS 

Geografia A 

Literatura Portuguesa 

Francês 

Inglês 

Filosofia 

12.º ano 

Português 

História 

Nos cursos de Educação e Formação Profissional, não há alunos inscritos em Exames Nacionais em 

disciplinas com a mesma designação ou com conteúdos idênticos das que têm oferta de exames finais 

nacionais dos cursos científico-humanísticos e cujos cronogramas estão ainda incompletos. 
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As disciplinas que não constam da tabela anterior continuarão a funcionar remotamente, podendo os 

horários ser ajustados. 

 

3. Assiduidade nas aulas presenciais 

A assiduidade será registada no programa inovaralunos, podendo ser consultada pelos pais/EE através 

da plataforma inovarconsulta. 

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. 

Para os alunos que se encontrem atestadamente em grupo de risco, a Escola facilitará o apoio remoto, 

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

 

4. Código de Conduta 

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

do novo coronavírus.  

O Plano de Contingência da Escola, disponível em www.escolahenriquemedina.org, salvaguarda as 

boas práticas de higienização das mãos e etiqueta respiratória e promove, 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: 

1. O uso de máscara é obrigatório 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, desinfetar as mãos com uma solução antisséptica de base alcoólica (SABA);  

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 as refeições, 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;  
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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. Evitar a utilização de material escolar de terceiros; 

A Escola, no regresso dos alunos, promoverá, em cada turma, uma ação de sensibilização para as boas 

práticas de higiene, uso, colocação e remoção de máscara, bem como de distanciamento físico e 

etiqueta respiratória. 

 

 

 

O desrespeito pelos procedimentos apresentados no presente documento e no Plano de Contingência 

da Escola será tratado de acordo com o previsto no Código de Conduta e Disciplina da Escola 

relativamente a “Dificuldades de Cumprir o Papel de Aluno” e “Problemas de Hostilidade”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esposende, 11 de maio de 2020 

O Diretor 

(João Furtado 


