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Regresso às aulas em regime presencial | 2020-2021 

INFORMAÇÕES 

 

Cumprindo com os normativos legais em vigor bem como com as Orientação da Direção-Geral da Saúde (DGS) DGEstE. 

 

1. ENQUADRAMENTO 

 
No atual contexto pandémico a Escola Secundária Camilo Castelo Branco emite este conjunto de 

orientações no sentido de garantir a retoma das atividades educativas e formativas em condições 

de segurança para toda a comunidade educativa. Nesse sentido apelamos a todos o cumprimento 

integral das orientações aqui explanadas e o cumprimento da sinalética colocada no interior da 

Escola. Este documento não dispensa a leitura do plano de Plano de Contingência no âmbito da 

infeção pelo novo Coronavírus SARS-CoV-22. 

 

Em articulação com a PSP e no âmbito da Operação “Escola (ainda mais) Segura”, será aumentada 

a vigilância e visibilidade junto da Escola. 

  

 

I – ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA  

1. Período de funcionamento das atividades letivas 
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Turno da Tarde 
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Turno da Noite 

8:15 – 9:45 h 13:25 – 14:55 h 

20:15 – 23:30 h 

Intervalo 10 min Intervalo 10 min 

9:55 – 11:25 h 15:05 – 16:35 h 

Intervalo 10 min Intervalo 10 min 

11:35 – 13:05 h 16:45 – 18:15 h 

 

 

Ao início dos turnos, manhã e tarde, os alunos entram na escola para VHE (Verificação, Higienização e 

Encaminhamento) mantendo o distanciamento físico: 

Verificação – do uso de máscara, 

Higienização – das mãos à entrada 

Encaminhamento - dos alunos para as salas cumprindo com o distanciamento social 
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 A entrada e saída de alunos da Escola terá lugar: 

portão norte - acesso ao ginásio e ao corredor de baixo – da Sala 1-5, D3 e OFA, ginásio); 

portão de estacionamento (acesso aos anexos, Sala D1/Arcos); 

átrio principal - acesso ao corredor vermelho (auditórios, laboratórios, sala matemática) – devendo 

posicionar-se à direita quando entram no átrio. Acesso ao corredor de cima (da Sala 6 à Sala 13 e D2) – 

devendo posicionar-se à esquerda quando entram no átrio.  

 

Com exceção do intervalo relativo ao período de almoço, não é permitida aos alunos a saída da Escola 

durante os intervalos.  

 

 Os alunos devem respeitar as regras de conduta (ver à frente). 

 

2. Regime de funcionamento – (Flexibilização dos Planos Presencial, Misto e Não Presencial) 

A Escola irá dar início às suas atividades letivas pelo regime regra (Regime Presencial). As turmas, com 

exceção do Ensino Profissional, passam a ter um único turno do dia com atividades presenciais, (Turno 

Presencial).  

 A transição do regime presencial (Plano A) para os regimes misto (Plano B) ou não presencial (Plano C) é 

solicitada à DGEstE, que decide após ser ouvida a autoridade de saúde competente. 

 

3. Gestão dos espaços e acesso aos serviços da Escola 

 A regra é a atribuição de uma única sala ou espaço por turma.  

 Na organização das salas de aulas deve ser respeitada e mantida a disposição das mesas e a 

distribuição dos lugares disponíveis para os alunos.  

 Os alunos ocupam um lugar fixo, de acordo com a Planta de Sala.    

 Para o acesso às salas de aulas, ou outros locais da Escola onde são prestados serviços, devem ser 

respeitados todos os circuitos de mobilidade devidamente identificados nos corredores e demais 

espaços, bem como todas as regras de higienização e de prevenção da SARS-CoV-2.  

 Na ocupação dos espaços deve ser respeitada a lotação máxima indicada.  

 O acesso e ocupação das instalações sanitárias deverá obedecer às regras de mobilidade em vigor na 

Escola com a supervisão dos funcionários. 

 O acesso à Biblioteca Escolar far-se-á pela escadaria de acordo com o circuito estabelecido. A ocupação 

do espaço, mormente os seus limites, obedecem a um regulamento próprio. 

 Não haverá serviço de bufete. Estando este serviço encerrado. 

 O serviço de refeitório, será de acesso limitado e carece de autorização prévia (de acordo com regras 

dadas aos EE) 
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 As salas de aulas, e demais espaços destinados à presença de alunos e professores deverão manter-se 

de portas abertas. Deverá proceder-se à ventilação dos espaços. 

 Aos alunos não será permitido o uso dos cacifos.    

 Serviços administrativos - deverão ter lugar, sempre que possível, com recurso ao atendimento online 

ou à distância, privilegiando-se o uso do correio eletrónico, do telefone ou de outros meios 

tecnológicos. Nas situações em que seja necessário o atendimento presencial, a regra será a marcação 

prévia do atendimento. 

 

Circuito e procedimentos no interior da Escola 

II – Medidas de prevenção 

 É obrigatório o uso de máscara. 

 Distanciamento entre as pessoas 

 Higiene pessoal: lavagem das mão e etiqueta respiratória 

 Higiene ambiental: limpeza, desinfeção e ventilação (plano próprio) 

 Automonitorização: em caso de sintomas sugestivos de COVID-19 não se devem deslocar para a escola 

 

Não é permitido o acesso à Escola sem máscara. Deve ainda ser acautelada a higienização das 

mãos à entrada e à saída, com solução antisséptica de base alcoólica (SABA). 

 

1. A entrada na Escola deve atender às indicações dadas anteriormente. 

2. Respeitar o distanciamento físico de 1,5 a 2m nas suas deslocações. 

3. À entrada deverão higienizar as mãos com solução SABA. 

4. As pessoas presentes na escola (alunos, professores, AO e AT) circulam sempre pela direita 

(atender à sinalização). 

5. Dentro da sala apenas o professor pode ligar o PC, luzes…. 

6. À entrada da sala higienizam as mãos com solução SABA. 

7. Na sala da turma os alunos ocupam sempre o mesmo lugar, de acordo com a planta da 

turma|sala. 

8. Devem entrar e sair ordeiramente das salas.  

9. À saída da sala higienizam as mãos com solução SABA. 

10. Os espaços interditos estarão bloqueados com sinalização por fita vermelha. 

11. Saída da Escola faz-se pelo mesmo percurso efetuado à entrada.  

 No curto tempo de intervalo os alunos não podem sair do edifício escolar. Devem sair da 

sala de aula e dirigir-se ordeiramente respeitando o distanciamento social, se possível para 

o espaço exterior, cumprindo as regras de conduta. 
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Sala de Isolamento 

 Localiza-se junto à sala 6 (está devidamente sinalizada) 

 O acesso à mesma segue as normas de circulação atrás definidas. 

 O recurso à referida sala deverá atender ao definido no Plano de Contingência (encontra-se 

na página da Escola).  

 

II- CÓDIGOS DE CONDUTA  

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

novo coronavírus.  

O Plano de Contingência implementado na ESCCB pretende salvaguardar as boas práticas de 

higienização das mãos e etiqueta respiratória e promover, 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. Utilizar 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 

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 a ingestão de alimento, 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;  

8. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;  

9. Manter o distanciamento físico, 1,5-2 metros, dentro e fora do espaço escolar;  

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

11. Divulgar/promover, nos espaços educativos, campanhas de sensibilização para as boas práticas 

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

respiratória.  

 

 

ESCCB, 14 de setembro de 2020 


