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Introdução 

No âmbito das medidas de regresso às aulas em regime presencial, é necessário proceder à readaptação 

de todas as escolas à nova realidade sanitária. 

Este documento pretende sistematizar os procedimentos e regras a implementar nas seis unidades 

educativas que integram o Agrupamento de Escolas Passos Manuel (AEPM) no sentido de prevenir a 

transmissão e o controlo da COVID-19 e garantir as necessárias condições de segurança para toda a 

comunidade educativa, no decurso das atividades letivas. 

Suportam este referencial, que será alvo de reajustes sempre que necessário, as orientações emanadas 

pelos serviços dos Ministérios da Educação e da Saúde, nomeadamente a Direção-Geral dos 

Estabelecimentos Escolares (DGEstE) e pela Direção-Geral de Saúde (DGS). 
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1. Modelo geral de organização 

O modelo de organização dos diferentes espaços do AEPM, nomeadamente, no que respeita ao 

desenvolvimento das atividades letivas em 2020/2021, tem por base os seguintes princípios: 

• Privilegiar o regime presencial no funcionamento das atividades letivas e a interação direta 

entre alunos e professores. Desta forma, a introdução do regime misto e do regime não 

presencial (Ensino a Distância) será sempre excecional e de acordo com as orientações das 

autoridades de saúde. 

• Garantir o desenvolvimento do ensino aprendizagem assente nos documentos curriculares 

estruturantes nacionais e internos – Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, 

Aprendizagens Essenciais para cada disciplina/ano/curso, Orientações para a recuperação e 

consolidação das aprendizagens, Estratégia Nacional e do AEPM de Educação para a 

Cidadania, Orientações para a realização, em regime presencial, das aulas práticas de 

Educação Física e documentos específicos relativos ao desenvolvimento das aprendizagens. 

• Assegurar o cumprimento de todas as normas de segurança em todos os espaços educativos. 

Desta forma, existe um Plano de Contingência, onde se estabelecem os procedimentos a ter 

para casos suspeitos, e um Plano de Higiene e Limpeza onde estão definidas as várias etapas 

para limpeza, desinfeção e higienização dos diferentes espaços, equipamentos e objetos.  

• Garantir, na medida do possível, que uma mesma sala de aula seja só utilizada por uma turma. 

Os espaços educativos que forem utilizados por mais do que uma turma são devidamente e 

rigorosamente higienizados depois de serem utilizados. 

• Restringir a circulação nas escolas por elementos que não sejam os alunos da escola, nos 

turnos em que tenham atividades letivas, professores ou funcionários. Mesmo estes 

elementos têm de evitar a circulação desnecessária dentro das escolas. 

• Garantir que todas as atividades que venham a ser promovidas salvaguardem o 

distanciamento social. 

• Estabelecer um conjunto de medidas de apoio educativo a prestar aos alunos, de acordo com 

as orientações das autoridades de saúde e que são considerados de risco e que, por via dessa 

condição, fiquem impedidos de assistir às atividades letivas e formativas presenciais em 

contexto de grupo ou turma. 
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Regras de prevenção e controlo da Covid-19 

De modo a minimizar o risco de infeção por SARS-CoV-2, é fundamental adotar medidas de promoção de 

comportamentos preventivos. Existe um conjunto de regras gerais que tem de ser cumprido por toda a 

comunidade educativa: 

• Assegurar as boas práticas de higienização das mãos, através da lavagem frequente com sabão 

líquido (pelo menos, durante 20 segundos) ou da utilização de solução antisséptica de base 

alcoólica (SABA). 

• Manter o distanciamento físico e social. 

• Usar máscara de forma adequada durante todo o tempo de permanência na Escola, a partir do 2º 

Ciclo, incluindo na sala de aula.  

(No início de cada período, todos os alunos da EBSPM e profissionais do Agrupamento recebem um Kit 

composto por 3 máscaras reutilizáveis com a possibilidade de 25 utilizações cada). 

• Cumprir a etiqueta respiratória. Tossir ou espirrar sem retirar a máscara, protegendo-se ainda 

com um lenço ou o braço.  

• Evitar tocar nos olhos, no nariz, na boca e na parte de fora da máscara. 

• Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar. Depois de usado, deitar o lenço num 

caixote do lixo e higienizar as mãos de seguida. 

• Não tocar em bens de uso comum e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores. 

• Não partilhar objetos pessoais e escolares, alimentos, nem utilizar os mesmos recipientes. 

• Não comparecer na escola quando se tem algum sintoma de possível doença - Situação de 

Quarentena. 

•  Não comparecer na escola quando esteve em contacto com algum familiar infetado e manter-se 

em isolamento até se esclarecer o seu estado de saúde - Situação de Isolamento. 

• Higienizar e ventilar adequadamente todos os espaços utilizados. 

 

2.1 Regras específicas para a prática de Educação Física 

Consultar guião de funcionamento das aulas de Educação Física no (Anexo 1 – cfr. Educação 

Física). 
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2.2 Especificidades em relação às Escolas do 1º Ciclo com Jardim de Infância 

• Na Educação Pré-Escolar, as crianças trocam o calçado que levam de casa por outro apenas 

utilizado no espaço do Jardim de Infância. Este calçado extra permanece no estabelecimento, 

devendo ser higienizado, todos os dias, após a saída da criança. Os profissionais têm de cumprir a 

mesma orientação. 

• No 1º Ciclo, à entrada da escola, as crianças higienizam o calçado. 

 

2. Acesso e circulação dos espaços 

Em todas as unidades educativas estão assinalados os circuitos de circulação e de acesso aos diferentes 

espaços que têm de ser respeitados por toda a comunidade escolar.  

• Circular sempre pela direita. 

• Cumprir o distanciamento social nos acessos e na circulação de todos os espaços escolares. 

• Respeitar os corredores de circulação de forma a promover o distanciamento físico e social e 

evitar que as pessoas se cruzem. 

(Na Escola Básica e Secundária Passos Manuel (EBSPM), as setas vermelhas assinalam percursos de entrada e 

circulação em cada um dos pisos e as setas amarelas os percursos de saída.) 

• Respeitar a sinalização nos locais em que se verifique fila de espera, mantendo sempre o 

distanciamento físico.  

• Respeitar as indicações de entradas e de saídas nos espaços utilizados por um maior número 

de alunos (cantina, bar, reprografia/papelaria…). 

• Respeitar a lotação limitada dos espaços. 

• Respeitar as regras de utilização segura assinaladas nos diferentes espaços. 

• Depositar o lixo nos recipientes adequados. 
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4. Utilização dos espaços 

4.1 Salas de aula 

• Cada turma tem uma sala própria. Só há mudança de sala para salas específicas (como salas de 

Educação Musical, Educação Visual, Educação Tecnológica, Educação Física, Teatro, Laboratórios…). 

• Formar fila, sempre que o espaço o permita, mantendo o distanciamento físico, antes de entrar na 

sala de aula. 

• Desinfetar as mãos à entrada e à saída da sala de aula.  

(Existência de um dispensador com SABA para poder haver higienização das mãos pelos professores e alunos.) 

• Manter as portas abertas e, sempre que possível, as janelas, de modo a assegurar a ventilação 

adequada dos espaços. 

• Manter a disposição do mobiliário da sala de aula (mesas afastadas entre si, o mais possível, e viradas 

para o quadro). 

• Manter o espaço da sala de aula limpo e arrumado é da responsabilidade dos alunos e do professor. 

• Respeitar os lugares sentados de acordo com a planta definida em Conselho de Turma afixada na sala 

de aula. Cada aluno tem um lugar fixo e qualquer alteração à planta é da responsabilidade do DT. 

• Não emprestar nem trocar/partilhar materiais. 

• O serviço de disponibilização de cacifos está cancelado. 

• Os alunos têm que trazer diariamente os manuais e materiais necessários.  

• Evitar a utilização de material de uso individual (apagador, comando, marcadores, giz...) pelos alunos.  

Se o professor tiver necessidade de utilização destes materiais pelos alunos, cabe-lhe a 

responsabilidade de o higienizar antes e após cada utilização. 

• Higienizar o espaço da sala de aula, sempre que há mudança de turma (da responsabilidade das 

assistentes operacionais). 

• Regular as idas à casa de banho durante o tempo de aula. (Saída de um aluno de cada vez que tem de 

respeitar a sinalética existente, as indicações dadas pelos professores e assistentes operacionais e as 

informações de utilização desse espaço.) 

• Na EBSPM, os alunos permanecem na sala de aula durante os intervalos, mantendo o distanciamento 

físico. O delegado e subdelegado de cada turma devem supervisionar a manutenção das regras. 

• Nas restantes unidades educativas, os alunos podem utilizar o espaço exterior de acordo com os 

horários e as regras que forem traçados. 
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4.1.1 Plantas das salas de aula 

• O Diretor de Turma/Professor Titular de Turma elabora uma planta da sala de aula provisória e envia-a 

para conhecimento a todos os professores da turma. Os outros professores não devem fazer 

alterações pontuais das plantas das turmas. 

• No final da segunda semana de aulas, a planta da turma pode sofrer reajustes pelo Diretor de 

Turma/Professor Titular, após auscultação aos restantes professores da turma. Nessa altura a planta 

passa a ser definitiva.  

• Na EBSPM, o Diretor de Turma afixa a planta da turma na respetiva sala e entrega um exemplar no 

PBX. 

• Na EBSPM, nas salas específicas (Educação Visual, de Informática, Laboratórios…) é o professor da 

disciplina/turma que elabora a planta da sala da turma e a entrega no PBX. 

• Nas disciplinas em que na mesma aula estão alunos de turmas diferentes, os alunos devem ser 

agrupados no espaço da sala por turma de forma a haver, na medida do possível, separação dos 

alunos entre as diferentes turmas. O professor elabora e entrega a planta, à semelhança do acima 

indicado. 

4.2 Bibliotecas escolares / Centro de Recursos 

Consultar regras de utilização da Biblioteca e Centro de Recursos (Anexo 2 - cfr. BE/CRE). 

4.3 Salas de informática na EBSPM 

Consultar regras de utilização dos computadores e das Salas de Informática (Anexo 3 – cfr. Salas 

de Informática). 

4.4 Salas específicas na EBSPM 

• Cada equipa responsável pelas salas específicas das várias disciplinas (Educação Física, Educação 

Musical, Educação Visual, Educação Tecnológica, Teatro, Laboratórios…) elabora regras de 

utilização e manuseamento de materiais, objetos e equipamentos comuns, garantindo a 

segurança e higienização de todos.  

• As regras de utilização e manuseamento de materiais, objetos e equipamentos comuns das salas 

específicas, são dadas a conhecer aos alunos, nas primeiras aulas da disciplina. 
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Disponíveis para consulta:  

Regras de utilização da Sala de Teatro nas aulas presenciais das disciplinas de Interpretação, 

Movimento e Voz (Anexo 4 - cfr. Sala de Teatro). 

Documento orientador específico do trabalho experimental e laboratorial (Anexo 6 - cfr. 

Laboratórios). 

4.5 Espaços específicos nas Escolas do 1º Ciclo com Jardim de Infância 

Cada uma das outras escolas adota regras específicas de acordo com as características da sua comunidade 

escolar e dos seus espaços físicos e recursos. 

 

5. Refeições  

5.1 Regras relacionadas com refeições na EBSPM 

• Não trazer almoço de casa. Apenas é permitido trazer pequenos lanches (água, sumo, leite, 

sandes, bolachas, fruta…), devidamente embalados e acondicionados. 

• Trazer o lanche de casa, sempre que possível, para evitar filas no bar. 

• Comer os lanches na sala de aula, durante os intervalos, responsabilizando-se por deixar o espaço 

limpo.  

• Não partilhar garrafas de água, outras bebidas, alimentos e recipientes. 

• Retirar as máscaras apenas durante as refeições pelo tempo indispensável. 

 

5.1.1 Serviço de Bar/Papelaria 

• Manter a distância de segurança, considerando as marcas colocadas no pavimento. 

• Para aquisição dos produtos, a apresentação do cartão é feita pelo próprio aluno no leitor de 

cartões. 

• A Assistente Operacional é responsável por desinfetar o leitor de cartões. 

• Permanecer no recinto do bar/papelaria o mínimo de tempo indispensável. 

• As máquinas de vending de produtos estão desligadas. 
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5.1.2 Serviço de Refeitório 

• A entrada no refeitório é feita pela escada exterior. Os alunos seguem as indicações que se 

encontram no esquema da planta da sala do refeitório (Anexo 2 - cfr. Planta da Sala do 

Refeitório) que indica: 

* sentido de entrada no refeitório e movimento de circulação no seu interior – setas a vermelho 

* percurso de saída – setas a amarelo.   

• Os lugares sentados encontram-se assinalados com (X).   

• A disposição das mesas e cadeiras não pode ser alterada. 

• Apenas é permitida a permanência de alunos neste espaço, desde que estejam a consumir a 

refeição e pelo tempo indispensável. 

• Os alunos apresentam-se na linha de self-service com o cartão, para que o possam passar no leitor 

de cartões. 

• Após o consumo da refeição, os alunos colocam o tabuleiro no carro, que se encontra junto à 

porta de saída, e dirigem-se para a saída, utilizando o circuito assinalado com setas a amarelo. 

•  No refeitório, apenas é permitido o consumo das refeições marcadas. Não é permitido o consumo 

de refeições confecionadas em casa.  

• A modalidade takeaway poderá vir a ocorrer, sendo aconselhável quando os alunos têm aulas 

num só turno.  

5.2 Regras relacionadas com refeições nas escolas do 1º Ciclo com Jardim de Infância 

Com o intuito de assegurar as regras de segurança e higiene alimentar e de restringir a partilha de 

alimentos pelos alunos da educação pré-escolar e do 1º ciclo, recomenda-se aos Pais e Encarregados de 

Educação que optem pelo fornecimento das refeições disponibilizadas pela autarquia (pequeno almoço e 

lanche). 

Nas situações em que houver necessidade dos alunos transportarem o seu lanche para o interior da 

escola, é obrigatório cumprir as seguintes regras de segurança: 

• O lanche é transportado em saco descartável que é deitado no lixo após o seu consumo. 

• Os produtos constituintes do lanche vêm devidamente embalados, prontos-a-comer e protegidos 

por película aderente para evitar o contacto direto entre as mãos e o produto alimentar. 

• Todos os produtos que restem do lanche são deitados no lixo para evitar eventuais partilhas. 

• O lanche deve ser uma refeição equilibrada em termos nutricionais. 

• Cada um dos alunos é portador de um recipiente, com o seu nome, que possa transportar água 

para consumir ao longo do dia. Esse recipiente é enchido de novo, sempre que seja necessário, e 

no final do dia é levado para casa, obrigatoriamente. 
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6. Outras regras 

Não é permitido trazer para a escola bolas, skates ou outros brinquedos. 

7. Serviços administrativos e de apoio à comunidade 

• O atendimento dos vários serviços (Secretaria, ASE, GAAF, atendimento aos Encarregados de 

Educação…) é, apenas, possível com marcação prévia. 

• Os contactos são feitos, preferencialmente, através do telemóvel ou email. 

• Todas as pessoas exteriores à comunidade educativa que se dirigem à escola têm de cumprir as 

regras de segurança e trazer material de escrita próprio.  

8. Informação e comunicação  

Nesta época de incertezas, o AEPM continua a investir na promoção da utilização das tecnologias da 

informação e comunicação por parte da comunidade educativa.   

• Utilizar o email institucional (@abc.edu.pt ou @espm.edu.pt) atribuído a todos os alunos e 

profissionais do AEPM, como ferramenta de informação e comunicação preferencial entre os 

membros da comunidade educativa. 

• Utilizar as plataformas INOVAR e SIGE para obter informação sobre a vida escolar dos alunos. 

• Consultar, com regularidade, as informações e notícias disponibilizadas no site do Agrupamento 

aepassosmanuel.pt  

• Utilizar, obrigatoriamente, plataformas digitais, de preferência o Google Meet ou o Zoom, para 

realizar reuniões que envolvam mais de 10 (dez) elementos. 

• Excecionalmente, as reuniões com um número reduzido de elementos podem ser realizadas 

presencialmente, desde que seja garantido o necessário distanciamento físico. No entanto, 

aconselha-se, sempre que possível, a sua realização online. 

• Na prática letiva, promover a utilização da Google Drive, Google Classroom e GoogleMeet, ... 

9. Eventual transição para o regime misto ou não presencial 

Face à evolução da situação específica de surto Covid-19, poderá ocorrer a mudança do regime presencial 

para o regime misto ou para o regime não presencial, numa ou em várias unidades educativas do AEPM, 

de acordo com decisão da DGEstE, depois de ouvidas as autoridades de saúde. 
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Anexos 



 
ANEXO 1 

 
GUIÃO DE FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO FÍSICA 2020/2021  

ALUNOS E ENCARREGADOS EDUCAÇÃO 

O presente guião foi elaborado com base nas orientações emanadas da DGE, da DGS, da SPEF e do 
CNAPEF (organizações responsáveis pela reorganização das atividades escolares e desportivas, para o 
ano letivo 2020/2021).  

 

 

Legenda:  Entrada e saída                                Local encontro com o professor           



 

 
 

II – Equipamento desportivo 

A participação nas aulas de Educação Física ou noutras atividades desportivas realizadas na Escola implica  

• O uso de equipamento / vestuário desportivo adequado; 
• Calçado desportivo apropriado ao espaço utilizado (Ténis ou Sapatilhas); 
•  Obrigatório vir equipado de casa (por razões de saúde - Pandemia COVID - 19);  
• Obrigatório fazer-se acompanhar de uma garrafa de água, bem como, da sua máscara; 
• Não é permitido o uso de objetos, adereços ou adornos que possam pôr em causa a integridade física 

dos alunos (brincos, piercing, anéis, pulseiras, fios, colares. relógios, cintos, bem como não é 
aconselhável o uso de unhas de gel); 

•  Não é permitida a utilização de cacifos no pavilhão (deverão deixar na sala de aula da turma, todos os 
seus materiais); 

• Apenas em situações extraordinárias, os alunos poderão utilizar as instalações sanitárias mais próximas. 
 

III – Balneários 

Considerando as orientações estabelecidas pela DGS os alunos: 
• Não podem utilizar os balneários, devem dirigir-se para o espaço de aula pré-definido; 
• Obrigatório o uso de máscara, na entrada e na saída das instalações; 
• Dispensa da obrigatoriedade do uso de máscara durante a realização de exercício físico;  
• Terão à disposição doseadores com solução de álcool/gel em todos os espaços de aula, promovendo 

deste modo, a higienização das mãos dos alunos e professores, à entrada e à saída das instalações e em 
todas as situações necessárias.  

 

IV – Materiais 

Todos os materiais utilizados nas aulas de Educação Física serão higienizados, antes e após cada utilização com 
a colaboração dos alunos. 

 

V – Desporto Escolar 

Aguardam-se orientações precisas e específicas para o funcionamento do Desporto Escolar, estando previstos 
os núcleos de: Futsal, Basquetebol, Voleibol, Badminton, Ténis de Mesa, Padel, Natação e Dança. 

 

VI – Plano Anual de Atividades 

Em revisão, no sentido de dar cumprimento às orientações emanadas da DGS e da DGE. 
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ANEXO 3 

 

FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS 
  

A sala do BE/CRE Inês Cosme está equipada com: 
A - 10 computadores, para desenvolvimento de trabalho individual dos alunos, colocados sobre mesas 

e distanciados 1-2 m entre si; 
B - 2 computadores no balcão, à entrada, para acesso ao catálogo e à impressora; 

C - 1 computador no balcão, para o professor responsável e para gestão e organização dos serviços 

prestados; 
D - 2 ilhas com mesas de trabalho; 

E - diversas estantes de livros, devidamente identificadas. 
 

GERAL 
Todos os utentes deste espaço deverão usar máscara protetora própria e adequada. 
Em cada momento, não poderá haver mais do que 22 pessoas dentro do CRE, distribuídos da seguinte 

forma: 
à máximo de 10 pessoas nos computadores (A), apenas 1 em cada; 

à máximo de 4 pessoas nas ilhas de mesas (D), apenas 1 em cada lado; 

à máximo de 2 pessoas nos computadores ligados à impressora (B), 1 em cada; 
à máximo de 2 pessoas atrás do balcão, professores e/ou funcionários afetos ao serviço. 

 

UTILIZAÇÃO DOS COMPUTADORES 
Cada teclado está envolvido numa película que deverá ser higienizada antes de cada utilização. Essa 

higienização deverá ser feita pelo utilizador, que poderá usar o desinfetante disponível na sala. Após 
a saída do último utilizador do dia, cada película deverá ser removida e substituída por uma nova, 

ficando o teclado preparado para o dia seguinte. 

Cada utilizador só pode estar até o máximo de 25 minutos no computador, exceto se tiver autorização 

expressa do responsável pela sala para que possa continuar. 

O professor responsável pela sala deverá fazer o registo em documento próprio, de entrada de cada 

utilizador (nº processo, dia, hora e ID do computador). 
 

UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO DE ESTUDO/MESAS DE TRABALHO 
As mesas em ilha devem ser higienizadas, pelos utilizadores, antes de cada sessão de trabalho. Até 

um máximo de cada 4 pessoas por ilha, poderão trabalhar em grupo ou individualmente. 
 

REQUISIÇÃO DE LIVROS 
O utente recolhe o livro desejado da estante e dirige-se ao balcão, onde o professor responsável 

deverá registar a requisição em documento próprio (dados do livro, dados do aluno e data atual) 
 

DEVOLUÇÃO DE LIVROS 
Os livros devolvidos deverão ser colocados em recipiente próprio destinado à quarentena de 72 horas, 
antes de ser colocado de volta na estante respetiva. 

O professor responsável deverá registar a devolução do livro em documento próprio. 

A colocação do livro no seu local, após o término da quarentena deverá ser feita pelos professores 

bibliotecários ou em quem tenha sido delegada essa função. 
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ANEXO 4 
 

ORIENTAÇÕES NA UTILIZAÇÃO MEIOS INFORMÁTICOS NA EBS PASSOS MANUEL 
  
 

SALAS INFORMÁTICA PARA USO LETIVO SÃO: 

- TIC 1, TIC 2, TIC 3, TIC 4, SMC, EM, Sala 4, Sala 5. 

 

SALAS INFORMÁTICA PARA USO DOCENTE SÃO:  

- Salas de professores, Salas de diretores de turma 

 

OUTRAS ESPAÇO ESCOLARES COM MEIOS INFORMÁTICOS: 

- Salas de aula com computador na mesa do professor 

- Gabinete Direção 

- Gabinetes de trabalho e de coordenação 

- Bibliotecas/Centro de Recursos 

- Serviços de Administração Escolar 

- Sala ASE 

- Pontos de atendimento: Papelaria, Bar, Refeitório 
 

PROCEDIMENTOS 

1.   Teclados devem estar protegidos por película aderente transparente. 

2.   Higienização diariamente antes da sua utilização. 

3.   Na primeira utilização por parte de um grupo promover sempre breve explicação das regras de utilização do 

espaço. 

4.   Sempre que se verifica troca de utilizador, o mesmo deve proceder à higienização do rato e teclado recorrendo 
ao desinfetante disponível. 

5.   Evitar, sempre que possível, a concentração de utilizadores devendo estes estar virados para a frente sempre 

utilizando a máscara e mantendo o distanciamento social necessário. 

6.   Organizar grupos, sempre que possível, para que o trabalho se distribua entre o meio informático e as restantes 

mesas presentes. 

7.   Promover, sempre que possível, o mínimo de circulação na troca de utilizadores dentro do mesmo período de 

utilização. 
8.   No final do período de utilização dever-se-á proceder à higienização das mãos. 

9.   Promover/encorajar a utilização de meios informáticos próprios não podendo partilhar os mesmos. 

 



 
ANEXO 5 

 

Regras de utilização da Sala de Teatro nas aulas presenciais 
das disciplinas de Interpretação, Movimento e Voz 

1. Os alunos têm de fazer as aulas utilizando calçado apenas para este fim. No início de cada 
aula, no corredor de acesso aos camarins, os alunos tiram o calçado de rua, substituindo-
o pelo calçado que se destina a ser usado nas aulas. A não observação desta regra 
implica a não participação do aluno na aula e a consequente marcação de falta 
presencial. 

 
2. Cada aluno tem de possuir um colchonete individual que é utilizado, mediante 

solicitação dos respetivos professores, nas aulas das disciplinas práticas do curso. A 
não observação desta regra implica a não participação do aluno na aula e a 
consequente marcação de falta presencial. 

 
3. Aconselha-se o uso de roupas práticas e confortáveis para realização destas aulas. 

 
4. Estando interdito o acesso dos alunos aos camarins, a escola disponibiliza armários para 

que os alunos possam deixar alguns materiais indispensáveis às aulas (colchonete, 
calçado, viseira e adereços ou elementos de guarda-roupa). Os armários estão abertos. 

 
5. O uso obrigatório de máscara poderá, em algumas das aulas destas disciplinas, ser 

substituído por viseiras, a fim de que se possa observar a expressão facial (elemento 
fundamental na expressividade do ator). A não observação desta regra implica a não 
participação do aluno na aula e a consequente marcação de falta presencial. 

 
6. O acesso aos meios técnicos (luzes e som) está interdito aos alunos, salvo nos casos 

em que um dos professores da disciplina o tenha autorizado. A higienização destes 
materiais é da responsabilidade exclusiva de cada professor. 

 
7. Os alunos são responsáveis pela limpeza e higienização dos materiais que utilizarem 

em sala de aula (adereços ou objetos usados em exercícios) bem como dos espaços. 
 
8. A limpeza e higienização da sala de Teatro, após o final de cada aula, são asseguradas 

pelas Assistentes Operacionais. 



 

ANEXO 6 

FUNCIONAMENTO DOS LABORATÓRIOS EM TEMPO DE PANDEMIA 
 

Os Grupos de recrutamento de Ciências Naturais, Biologia e Geologia e Física e Química elaboraram um documento 

orientador específico do trabalho experimental e laboratorial que permita:  

- Garantir a continuidade e a qualidade do trabalho laboratorial e experimental para todos os alunos dos 

Ensinos Básico e Secundário.  

- Garantir a segurança de todos nos espaços destinados às atividades experimentais e laboratoriais.  

ORGANIZAÇÃO DAS SALAS 

- Os laboratórios são disponibilizados para o ensino experimental nas disciplinas de ciências. 

- Utilizar as salas de preparação para guardar materiais devidamente identificados, com a indicação “em 
utilização” e “em desinfeção”; 

- Afixar um documento nas salas de preparação e nos laboratórios com as indicações sobre gestão de grupos 
e gestão de materiais. 

GESTÃO DOS GRUPOS / ALUNOS 

- Os alunos e os professores desinfetam as mãos antes da utilização de qualquer tipo de material de laboratório 
ou previsto nas atividades propostas; 

- Os alunos não podem partilhar material pessoal, nomeadamente material de escrita, batas de laboratório, 

máquinas de calcular; 

- Todo o material pessoal fica sempre na posse do aluno;  

- As saídas da sala de aula para o espaço exterior são desejáveis e preconizadas, quando trouxerem ganho 
pedagógico para os alunos; 

- Os alunos podem utilizar, a custo próprio, luvas descartáveis para manipular material didático e experimental; 

- O uso de telemóvel/tablet em sala de aula é possível e desejável quando se pretender trabalho colaborativo 
em grupos ou outro ganho pedagógico; 

GESTÃO DOS MATERIAIS 

- Selecionar material para atividades práticas e experimentais para cada turma, que deverá ser colocado em 
caixas fechadas devidamente identificadas com o nome do professor, turma e data da utilização, de modo a 
não ser manipulado por outras pessoas nas 48h seguintes à última utilização; 

- Lavar o material e as superfícies utilizadas com água e sabão assim que possível e sempre que este 
procedimento não cause danos; 

- Colocar película aderente nas balanças e outros equipamentos eletrónicos, para que possam ser 
desinfetadas depois de cada aula. Todos têm de desinfetar as mãos imediatamente antes de tocarem nos 

equipamentos; 
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