
ESCOLA SECUNDÁRIA DE BARCELINHOS 

ORDEM DE SERVIÇO Nº19- 2019/2020 

MEDIDAS EXCECIONAIS E TEMPORÁRIAS RELATIVAS À SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DO NOVO 
CORONAVÍRUS – COVID-19 

O presente documento foi elaborado em cumprimento do Decreto-Lei nº 10-A/2020, 

de 13 de março, em particular dos seus artigos 9º, 10º e 11º, e à luz do exercício da 

autonomia da Escola Secundária de Barcelinhos. 

Apelamos a toda a comunidade educativa para que contribua para o rigoroso 

cumprimento das orientações emanadas pelas entidades competentes e para as 

orientações discriminadas no presente documento. 

REFORÇO DE MENSAGENS CONSIDERADAS PERTINENTES E FULCRAIS 

1.Afigura-se de importância fundamental o cumprimento das regras divulgadas pela 

DGS relativas aos hábitos de higiene, de reclusão e contenção social. 

2.É indispensável que a Escola Secundária de Barcelinhos seja informada de 
imediato sobre casos suspeitos de qualquer elemento da comunidade 

educativa. Para o efeito deve ser utilizado o e-mail direcao@esbarcelinhos.pt 

3.Apesar do período de exceção que estamos a viver, a suspensão das atividades 

letivas e não letivas não significam férias para qualquer profissional ou aluno 

envolvidos. 

4.Todos devemos contribuir para promover a normalidade possível, mantendo 

rotinas e horários, apesar da não frequência presencial da escola. 

5.Assim, para cumprir com o regular decurso do ano escolar, manter-se-ão as 

avaliações do 2º período, que irão decorrer de acordo com o calendário escolar 

estabelecido. 

6.Na Escola Secundária de Barcelinhos, as plataformas de trabalho e comunicação 

a privilegiar serão o GIAE, os e-mails institucionais e a página web. 
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7.Os documentos administrativos deverão, ser pedidos e expedidos por meios 

e let rónicos ou não presencia is , nomeadamente através do e-mai l 

esb3.ce@gmail.com 

PESSOAL DOCENTE 

Considerando as medidas excecionais adotadas, os docentes da Escola Secundária 

de Barcelinhos passarão a exercer as suas funções através de Teletrabalho e o Ensino 

a Distância, a sua componente letiva e não letiva. 

1.O pessoal docente manter-se-á ao serviço no respetivo domicílio, exceto se for 

convocado para comparecer na Escola Secundária de Barcelinhos, durante o 

horário de funcionamento. 

2.Durante o horário de trabalho/período de funcionamento, o pessoal docente 
deve manter-se contactável, pois poderá ser convocado pelos meios de contacto 

oficiais que forneceu, ou que foram fornecidos pela Escola Secundária de Barcelinhos, 

para comparência nas instalações ou para realização de qualquer serviço no próprio 

domicílio. 

3.Os procedimentos de articulação com as Coordenações de Departamento e de 

Subdepartamento passarão a realizar-se de forma remota, usando os e-mails 

institucionais. 

4.No sentido de promover a maior normalidade possível e manter ao máximo as 

rotinas no desenvolvimento das aprendizagens dos alunos, os docentes 

deverão continuar a cumprir o seu horário semanal e não podem escrever 
sumários até novas orientações.  

5.O acompanhamento dos alunos e das turmas (registos, envio de materiais e 

instruções/orientações) deverá ser realizado através do e-mail institucional da 

turma, sempre com o conhecimento do Diretor de Turma. 

6.No caso dos docentes que não disponham de recursos informáticos e de 

comunicação para transmit ir informações com os alunos, poderão, 

excecionalmente, deslocar-se à escola e utilizar os recursos disponíveis. 

7.Todos os Diretores de Turma, deverão verificar e atualizar as cadeias de 

contactos com os alunos e Encarregados de Educação. 
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8.Os docentes deverão utilizar o período de trabalho até ao dia 27 de março para 

cumprir a planificação anual e aplicar instrumentos de avaliação que se revelem 

necessários para concretizar a avaliação do 2º período. 

9.O momento de avaliação do 2º período irá ocorrer nos termos do calendário 

escolar em vigor, sendo que os mesmos serão realizados de forma remota, através 

de meios a indicar oportunamente. 

ALUNOS 

1.Os alunos devem manter as suas rotinas, cumprindo o seu horário semanal, 
durante as próximas duas semanas, ou seja, até ao dia 27 de março. 

2. Deverão, por isso, cumprir e desenvolver todas as actividades propostas 

pelos seus professores. 

3.A comunicação com a escola e com os professores far-se-á, preferencialmente, 

através do e-mail institucional da turma. 

4.Todos os alunos, devem ter atualizados os seus dados e contactos (telefone, 

telemóvel, email, morada, outros), junto do respetivo Diretor de Turma. 

5. As inscrições para os exames nacionais que se encontram a decorrer 

vão manter-se no período previsto (até 24 de março), aguardando-se 
orientações de procedimento para que os alunos não necessitem 
de se deslocar à escola para o efeito. 

ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

1.Os Encarregados de Educação deverão zelar para que os seus educandos 

prossigam o cumprimento de rotinas e horários de natureza escolar. 

2.A Escola Secundária de Barcelinhos está a organizar-se para que se mantenham 

os horários letivos, ainda que sejam cumpridos de forma remota, através da 

utilização de plataformas e correio eletrónico. 
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3.Só com a indispensável colaboração dos Encarregados de Educação 

poderemos dar continuidade às aprendizagens e cumprir com a sua avaliação, 
no final do 2º período. 

4.Os Encarregados de Educação deverão atualizar dados e contactos (telefone, 

telemóvel, e-mail, morada, outros) junto do respetivo Diretor de Turma ou Titular de 

Turma. 

ASSISTENTES OPERACIONAIS 

1.A escola funcionará nos dias úteis, em horário idêntico ao dos demais serviços 

públicos. 

2.O pessoal não docente manter-se-á ao serviço no respetivo domicílio, exceto o 

que estiver escalado para as equipas que, diariamente, assegurarão a manutenção e 

vigilância dos espaços, os procedimentos administrativos que terão de ser efetuados 

presencialmente e a sinalização de situações excecionais. 

ASSISTENTES TÉCNICOS 

1.Os procedimentos administrativos continuarão a ser processados. 

2.Durante este período, os serviços administrativos adotarão, sempre que possível, o 

Teletrabalho. 

3.Os documentos administrativos deverão, preferencialmente, ser tratados (pedidos e 

expedidos) por meios eletrónicos ou não presenciais, nomeadamente através do e-

mail  esb3.ce@gmail.com. 

A fim de se evitarem ao máximo os contactos presenciais, os utentes 

devem utilizar preferencialmente os seguintes contactos:  

Telefone: 253 83 92 60 

e-mail geral/ Diretor: direcao@esbarcelinhos.pt 

e-mail dos serviços: esb3.ce@gmail.com 
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INFORMAÇÃO ADICIONAL 

No âmbito das medidas extraordinárias e de carácter urgente de resposta à situação 

epidemiológica do novo coronavírus, elencadas no Decreto-Lei n.º 10-A/2020 e onde se 

inclui a suspensão de atividades letivas e não letivas presenciais, e tendo sido decretado 

o estado de alerta em todo o país com a colocação dos meios de proteção civil e das 

forças e serviços de segurança em prontidão, foram aprovadas regras específicas para 

auxílio aos Trabalhadores de Serviços Especiais. 

Na eventualidade de os profissionais de saúde, das forças e serviços de segurança e 

de socorro incluindo os bombeiros voluntários, e das forças armadas, os trabalhadores 

dos serviços públicos essenciais, de gestão e manutenção de infraestruturas essenciais, 

bem como outros serviços essenciais - serem mobilizados para o serviço ou prontidão, 

impedindo assim que prestem assistência aos seus filhos ou outros dependentes, é 

identificada pelo menos uma escola de cada agrupamento de ensino (ou a escola não 

agrupada) que deverá acolher os seus filhos ou outros dependentes. 

Os trabalhadores das atividades enunciadas terão de ser mobilizados pela entidade 

empregadora ou pela autoridade pública, podendo solicitar o acolhimento dos seus 

educandos diretamente aos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, 

conquanto demonstrem reunir as condições de aplicação da medida. 

Escola Secundária de Barcelinhos, 15 de março de 2020 
                                                        

                                                            O Diretor 
     ______________________________ 

     ( A n t ó n i o  G o n ç a l v e s  d e  C a r v a l h o )
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