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ADENDA FINAL DO ANO LETIVO 20-21 – CÓDIGO DE CONDUTA 

PLANO DE CONTINGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES DE 

AVALIAÇÃO/ENTREGA DAS AVALIAÇÕES AOS EE, PROVAS DE AFERIÇÃO, 

PROVAS FINAIS E EXAMES NACIONAIS 

O Plano de Contingência que se encontra implementado no Agrupamento de Escolas 

salvaguarda as medidas de prevenção, no sentido da contenção da propagação do 

novo coronavírus.  

Assim, neste invulgar final de ano lectivo 2020-21, importa reforçar a prática dessas 

medidas de prevenção diária a serem aplicadas por toda a comunidade educativa, 

dentro e fora do de cada estabelecimento escolar respondendo à situação que 

vivemos e à especificidade de cada contexto, que sintetizámos neste documento a que 

chamámos Código de Conduta do Plano de Contingência COVID-19 tendo presentes 

as Informações/Orientações emanadas pelas Direção-Geral de Estabelecimentos 

Escolares/Direção-Geral de Saúde, e que se apresentam de seguida: 

1. À entrada/saída do recinto escolar (Portaria/ Porta Principal do 

Edifício) 

 Ao entrar ou sair da escola, deverá desinfetar as mãos com uma 

solução antisséptica de base alcoólica (SABA), que estará 

disponível na Portaria/Porta Principal; 

 Utilizar máscara no interior da escola (dentro e fora das salas de 

reuniões/provas/exames, exceto nas situações em que a 

especificidade da função não o permita); e no percurso casa-escola-

casa (especialmente quando utilizados transportes públicos). Na 

Portaria/Porta Principal, será disponibilizada máscara a quem não a 

trouxer; 

 Evitar tocar na parte da frente da máscara; 

 Manter o distanciamento físico dentro e fora do espaço escolar. 

 

 



 

2 
 

2. No espaço escolar  

 O pessoal docente e não docente, alunos e pais/encarregados de 

educação, entre outros, devem respeitar as regras de segurança e 

de distanciamento físico de 1,5 – 2 m; 

 Respeitar a sinalética de entrada e saída no edifico, de forma a 

evitar o cruzamento de pessoas; 

 Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as 

bem durante, pelo menos, 20 segundos; 

 Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;  

 Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar, deitá-los 

num caixote do lixo depois de utilizados e lavar as mãos, com água 

e sabão, de seguida; Tossir ou espirrar para a zona interior do 

braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos; 

 Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, 

maçanetas, interruptores, entre outras; 

 Respeitar o uso restrito de algumas áreas, por redução da sua 

lotação máxima; 

 Respeitar as marcas no chão que indiquem distâncias mínimas 

entre as pessoas que necessitem de contactar ou ser contactados e 

os percursos de entrada e saída. 

3. Área de apoio alimentar da Escola 

 Respeitar as regras de distanciamento físico e de ocupação máxima 

do espaço; 

 Utilizar, se necessário, o mobiliário de apoio do exterior (esplanada). 

4. Sala dos professores 

 Ao entrar ou sair da Sala de Professores, deverá desinfetar as mãos 

com uma solução antisséptica de base alcoólica (SABA), que estará 

disponível na sala; 
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5. Sala de reuniões/provas/exames/secretariado/coadjuvantes/suplentes  

 Em cada sala estará disponível um Kit com solução antisséptica de 

base alcoólica (SABA) e luvas; 

 Respeitar os circuitos definidos de entrada e saída das salas de 

reuniões/provas/exames/secretariado/coadjuvantes/suplentes, de 

forma a impedir um maior cruzamento de pessoas; 

 Respeitar a disposição das salas, que deverá permitir o 

distanciamento físico de 1,5 – 2 m entre docentes, 

pais/encarregados de educação e alunos/alunos; 

 Promover a renovação frequente de ar, preferencialmente com 

janelas e portas abertas; 

 Todas as salas de 

reuniões/provas/exames/secretariado/coadjuvantes/suplentes têm 

afixado um Plano de Higienização e uma Grelha de Registo onde 

são assentadas todas as vezes que o espaço é limpo e higienizado; 

 Após a realização de cada uma das utilizações das salas referidas 

no ponto anterior, cada sala é devidamente limpa, higienizada e 

arejada; 

 

6. Secretaria da Escola-Sede 

 Respeitar as regras de distanciamento físico e de ocupação máxima 

do espaço, que deverá de ser de 1 pessoa; 

 O Assistente Técnico em atendimento e o público atendido deve 

usar, sempre, máscara durante todo o período em que permaneça 

dentro das instalações; 

 As secretárias de atendimento estarão protegidas com uma guarda 

de acrílico, devendo reduzir-se, ao máximo, o número de objetos a 

colocar nas mesmas; 

 O atendimento ao público será feito por marcação prévia, a fim de 

evitar concentração e espera das pessoas. 

7. Outros Serviços (Reprografia, Papelaria, Apoio Alimentar) 

 O carregamento do cartão terá lugar na papelaria da Escola-Sede. 

Aconselhamos que se faça somente uma vez por semana; 
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 Cada docente terá identificado com o seu nome o material solicitado 

por correio eletrónico,   

 Nos Serviços acima referidos, o pagamento em numerário deve ser 

evitado, privilegiando-se o pagamento através do Cartão da Escola; 

 Devem privilegiar-se outros meios de atendimento que não o 

presencial, nomeadamente por correio electrónico através do 

endereço reprografia@esarganil.pt ou através de contacto telefónico 

235 200180.  

Referências: 

- Informação da Direção Geral dos estabelecimentos Escolares com a Orientação da 

Direção-Geral de Saúde e a colaboração das Forças Armadas, maio de 2020; 

- Orientações – regressam às aulas em regime presencial (11º e 12ºanos de 

escolaridade e 2º e 3º anos dos cursos de dupla certificação do ensino secundário), 

maio de 2020; 

- Informação nº 09/2020 da Direção-Geral de Saúde – Uso de Máscaras na 

Comunidade; 

- Informação nº 19/2020 da Direção-Geral de Saúde - Utilização de Equipamentos de 

Proteção Individual por Pessoas Não Profissionais de Saúde; 

- Informação nº24/2020 da Direção-Geral de Saúde - Regresso às aulas em regime 

presencial dos 11º e 12ºanos de escolaridade e 2º e 3º anos dos cursos de dupla 

certificação do ensino secundário, maio de 2020 
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