
perspetiva para o início do ano escolar 2020/21 no contexto da 
pandemia da Covid-19

Escola Secundária de Barcelinhos



MEDIDAS GERAIS 

● CUMPRIMENTO DAS NORMAS  DA DGS  DECORRENTES DO 
ESTADO DE PANDEMIA: 
• Etiqueta Respiratória - é obrigatório o uso de máscara em 

todos os espaços da escola;  
• Higienização pessoal – Lavagem frequente das mãos e evitar 

tocar em objetos, superfícies, etc…; 
• Distanciamento - Manter as distâncias aconselhadas; 

• Automatização de Sintomas. 

• A escola vai disponibilizar um Kit de três máscaras laváveis (20 vezes) a todos os 

elementos da comunidade escolar, para uso pessoal, durante as atividades letivas.  

• Haverá um stock de máscaras descartáveis para entregar e substituir, no caso de haver 

algum incidente ou detioração, com as máscaras distribuídas.



MEDIDAS GERAIS ADOTADAS PELA ESCOLA 

• turnos de aulas limitados ao período da manhã ou da tarde, sempre que possível; 

• é obrigatório o uso de máscara em todo o espaço escolar para todos os utentes (internos e 

externos), incluindo professores e alunos em sala de aula; 

• percursos/circuitos diferentes e independentes para acesso às salas de aula, desde o 

exterior, utilizando o máximo de portas da escola;  

• circulação organizada nos corredores, tendo como referência a “circulação pela direita”; 

• layout das salas de aula adaptado às circunstâncias da turma e às características do espaço;  

• salas com arejamento permanente e restrições nas movimentações de alunos e professores; 

• privilegiar a utilização, em cada dia, de uma única sala de aula para cada turma; 



MEDIDAS GERAIS ADOTADAS PELA ESCOLA: 

• limitações no acesso e utilização dos espaços sociais de serviços ou de convívio; 

• adequação do serviço Bar e de Cantina às recomendações gerais de prevenção; 

• cumprimento do Plano de Contingência respeitante à Covid-19; 

• entrevistas dos EE com os DT devem privilegiar o ambiente digital, ficando o 

agendamento e a avaliação das circunstâncias dependentes da ponderação do DT, sugerindo-

se o agendamento prévio das entrevistas que tenham de decorrer em modo presencial; 

• alargamento da amplitude da grelha horária: implica a existência de atividades letivas à quarta-

feira de tarde. 



ENTRADA NA ESCOLA E ACESSO À SALA DE AULA 
CIRCUITOS 

Portaria  
• O acesso à escola será exclusivamente pela portaria principal para controlo da utilização 

das máscaras e desinfeção das mãos. Para isso, haverá dois circuitos: um para a entrada e 
outro para a saída. 

• O Portão de cima para entrada de veículos terá um acesso condicionado, sobretudo nos 
primeiros e últimos tempos de cada turno do dia, sendo o acesso  para veículos pelo 
acesso e portões do Pavilhão Gimnodesportivo. 

• Será dada preferência a percurso exterior sempre que possível; 

• Nos percursos internos será utilizado o caminho mais curto, respeitando a sinalização 
existente; 



MEDIDAS GERAIS ADOTADAS PELA ESCOLA 

Sala de aula: entrada, permanência e saída 

• Entrada imediata para a sala e aguardar aí a chegada do professor; 
• Na sala de aula o aluno  terá de ocupar sempre o mesmo o lugar atribuído na planta 

criada pelo  DT, e que é comum a todas as disciplinas;  
• O delegado e subdelegado ficam responsáveis por manter a ordem na sala de aula e 

mante-la asseada. 
• Manter o uso da máscara e não partilhar materiais com colegas; 
• Evitar deslocações de professores e alunos na sala de aula; 
• Permitir as idas ao WC durante a aula – naturalmente, esta possibilidade está 

dependente da ponderação do professor, mas é importante diminuir a afluência aos WC 
nos intervalos; 

• Os WC têm a lotação identificada pelo que deve ser respeitada;  



MEDIDAS GERAIS ADOTADAS PELA ESCOLA 

Sala de aula: entrada, permanência e saída 
• Os alunos devem, dentro dos possíveis, manterem-se na sala durante o 

intervalo – será permitido o consumo da merenda; 

• Caso o professor falte: alunos mantêm-se na sala e nos lugares, e aguardam que lhes 
seja comunicada a possibilidade de saírem para outro espaço; 

Nota: Não é autorizada qualquer saída da escola, exceto para os alunos 
autorizados, antes do final do turno diário de aulas – ao voltar a entrar, tem 
de ser utilizado o circuito original associado ao acesso à sala de aula, e é 
necessário repetir os procedimentos iniciais de controlo, por parte de um 
AO: desinfeção das mãos e controlo da máscara. 



MEDIDAS ADOTADAS PELA ESCOLA: 
Biblioteca  
  - lotação menor e lugares marcados; 
  - o uso dos materiais partilháveis, como livros ou computadores, está   
acessível aos alunos, mas com autorização prévia do professor bibliotecário e/ou AO; 
  -a biblioteca tem normas especificas que se encontram afixadas. 

Cantina  
     - alunos com recomendação de almoçarem em casa;   
    - o recurso a este espaço / serviço deve acontecer apenas quando indispensável; 
   - será limitado a metade (ou menos) da sua capacidade, passando a servir refeições 
por turnos, de acordo com o términus dos tempos letivos entre as 11h e 50m e as 14h: 

a)1º grupo – 11h e 45m;  
b)2º grupo - 12h e 35m; 
c)3º grupo - 13h e 15m - encontrando-se sinalizados os lugares a ocupar.  

   



Bar   
  - está previsto o seu funcionamento com acesso muito restrito devido ao  
 cumprimentos das normas da DGS; 
  - recomendado a prática de trazer uma merenda; 
   
Reprografia/ Serviços Administrativos 
   - privilegiar os pedidos por email e evitar a existência de filas.  

Polivalente       
  - Não pode ser utilizado como o costume para evitar aglomerados, 
apenas poderá ser utilizado para algumas atividades devidamente autorizadas e de acordo 
com as normas de segurança.

MEDIDAS ADOTADAS PELA ESCOLA: 


