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Normativos e 

Orientações legais 
[Ctrl+clic, ir para a ligação] 

 

Decreto-Lei n.º 14-

G/2020, de 13 de abril. 

Orientações DGEstE 

“Regresso às aulas …”, 

de 05.05.2020. 

Orientação DGS n.º 

024/2020, de 08 de maio. 

 

 

Agrupamento de Escolas da Mealhada 
Ano letivo 2019-2020/3.º Período Letivo 
 

Reinício das aulas em regime presencial 

11.º e 12.º anos de escolaridade 
 

 

I. ORGANIZAÇÃO e DESENVOLVIMENTO 

das atividades letivas 

Por forma a minimizar a concentração de alunos, professores e 

assistentes, bem como o número de deslocações à Escola: 

 

1. Horários 

1.1. As aulas decorrerão entre as 09:20 e as 17:10 hs.. 

1.2. No mesmo período do dia (manhã ou tarde) e por forma a 

desfasar a entrada na Escola e nas salas de aula, metade dos grupos-

turma inicia as respetivas aulas 5 minutos antes e a outra metade 5 

minutos depois da hora prevista no respetivo horário; esta indicação 

constará no horário de cada grupo-turma. 

1.3. As aulas das diferentes disciplinas de cada grupo-turma estarão 

concentradas o mais possível no mesmo período do dia (manhã, 

09:20-13:15 hs., ou tarde, 13:30-17:10 hs.), de modo a evitar períodos 

livres entre as mesmas. 

1.4. Nenhum grupo-turma terá aulas em mais do que um dos períodos 

do dia. 

 

2. Salas de aula 

2.1. Os alunos ocuparão lugares em mesas individuais, estando estas 

dispostas com a mesma orientação, por forma a evitar o contacto 

frontal, e com organização diagonal, por forma a promover o maior 

distanciamento possível. 

2.2. Tanto quanto possível e por forma a evitar partilha de espaço, a 

cada grupo-turma será atribuída uma sala fixa. 

https://data.dre.pt/eli/dec-lei/14-G/2020/04/13/p/dre
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/14-G/2020/04/13/p/dre
https://www.dgeste.mec.pt/wp-content/uploads/2020/05/Regresso.pdf
https://www.dgeste.mec.pt/wp-content/uploads/2020/05/Regresso.pdf
https://www.dgeste.mec.pt/wp-content/uploads/2020/05/Regresso.pdf
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0242020-de-08052020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0242020-de-08052020-pdf.aspx
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2.3. As aulas de cada grupo-turma decorrerão sempre na mesma sala, 

ocupando cada aluno sempre o mesmo lugar na sala. 

2.4. Durante o decurso das aulas, os professores devem autorizar os 

alunos a beber água ou a deslocar-se aos lavabos em caso de 

necessidade, por forma a reduzir a utilização destes durante os 

intervalos e a facilitar os trabalhos de higienização. 

2.5. Durante os intervalos entre aulas, os alunos devem permanecer 

na respetiva sala, podendo ingerir lanche simples, a trazer consigo, e 

com o cuidado de manter limpo o respetivo local. 

2.6. Durante os intervalos entre mudança de disciplinas, o assistente 

presente responsável pela zona procederá à higienização da área do 

professor. 

2.7. Tanto quanto as condições climatéricas o permitam, as janelas da 

sala de aula devem permanecer abertas, para bom arejamento. 

 

3. Aulas 

3.1. Carga horária semanal 

3.1.1. Atenta a dimensão das turmas e consequente necessidade, na 

quase totalidade das disciplinas para as quais haverá aulas 

presenciais, de desdobramento para observância do distanciamento 

entre alunos na sala de aula, a carga horária presencial semanal será: 
− disciplinas com 3 horas semanais, 2 horas presenciais + 1 hora não 

presencial; 

− disciplinas com 5 horas semanais, 3 horas presenciais + 2 horas não 

presenciais; 

− disciplinas com 6 horas semanais, 3 horas presenciais + 3 horas não 
presenciais; 

− disciplinas com 7 horas semanais, 4 horas presenciais + 3 horas não 
presenciais. 

 

3.1.2. As horas não presenciais decorrem telematicamente em regime 

de trabalho assíncrono, sem prejuízo de alguma dessas horas poder 

acontecer em sessão síncrona, por determinação do professor. 

3.2. Registo de atividade e assiduidade 

3.2.1. Das aulas é feito sumário em INOVAR/Alunos, fazendo-se 

registo de assiduidade; 

3.2.2. Em caso de ausência do aluno, o encarregado de educação 

deverá fazer justificação para o diretor de turma, através do modelo 

on-line já disponibilizado no âmbito E@D; 

3.2.3. Os alunos que não frequentem as aulas presenciais por manifesta 

opção dos encarregados de educação têm as respetivas faltas justificadas, 

não estando a escola obrigada à prestação de serviço remoto. 

https://aemealhada.inovarmais.com/alunos/Inicial.wgx
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3.2.4. Caso pretenda não usar o computador instalado na sala de 

aula, pode o professor usar dispositivo informático (“smartphone”, 

“tablet” ou computador portátil) pessoal; pode, ainda, proceder ao 

registo do sumário e de assiduidade dos alunos posteriormente, em 

momento, local e dispositivo da sua conveniência. 

3.2.5. Os teclados dos computadores estarão cobertos com película 

aderente, a qual será removida durante higienização a realizar entre 

a mudança de aulas. 

3.3. Em caso de ausência do professor, alunos permanecerão na 

sala de aula, sob supervisão de assistente, devendo o professor 

assegurar trabalhos que possam ser desenvolvidos autonomamente. 

3.4. É suspensa, até indicação em contrário, a regra de depósito dos 

telemóveis à entrada na sala de aula, sendo obrigatório desligar ou 

colocar os mesmos em modo de vôo, sem prejuízo de os mesmos 

serem utilizados nas atividades da aula por indicação do professor. 

3.5. O recurso a fotocópia deve ser reduzido ao estritamente 

necessário, sem prejuízo de necessidade de realização de momentos 

de avaliação por essa via, privilegiando-se o uso do manual escolar e, 

na medida do possível, de dispositivos tecnológicos, nomeadamente 

“smartphones”. 

3.6. Caso se verifique, por parte do professor, dificuldade na 

projeção da voz devido ao uso (obrigatório) de máscara de proteção, 

sugere-se recurso a dispositivo informático com microfone 

(“smartphone”, “tablet”, computador) e ligado a altifalantes. 

 

4. Alunos em grupos de risco 

Se um aluno se encontrar atestadamente em grupo de risco, haverá 

lugar a apoio por via telemática, à semelhança do que acontece em 

todos os casos de doença prolongada. 

 

5. E@D 

Todas as disciplinas para as quais não haja atividade presencial 

continuam a funcionar telematicamente, nos termos do Plano 

Organizacional AEMealhada/E@D em vigor e respetiva 

Implementação. 

 

 

 

 

 

https://bfd758c5-49b4-4b5d-8f4d-1fc490273050.filesusr.com/ugd/a47b39_fcc7b904d3964da787a588e9fb30c13e.pdf
https://bfd758c5-49b4-4b5d-8f4d-1fc490273050.filesusr.com/ugd/a47b39_fcc7b904d3964da787a588e9fb30c13e.pdf
https://bfd758c5-49b4-4b5d-8f4d-1fc490273050.filesusr.com/ugd/a47b39_1f2e59afdd954b23bb33c0b837823e17.pdf
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II. CHEGADA, ENTRADA 

e PERMANÊNCIA na Escola 

1. Os alunos devem ser pontuais na hora de chegada à Escola, 

respeitando o respetivo horário por forma a reduzir a concentração na 

entrada, deslocando-se sempre com o devido distanciamento (2 

metros, no mínimo) entre si e respeitando a sinalética de percurso. 

2. O desembarque é feito na zona junto às paragens dos autocarros, 

estando a rampa de acesso ao portão de entrada da Escola reservada 

a funcionários. 

3. A entrada no edifício é feita pela porta principal virada para a 

estrada nacional. 

4. À entrada do edifício: 

a) estarão presentes dois assistentes devidamente equipados que 

procederão à desinfeção das mãos com uma solução antisséptica 

de base alcoólica (SABA); 

b) o aluno, professor ou assistente que não traga máscara de 

proteção individual, deve recolher, no átrio, uma máscara cirúrgica 

descartável, de uso obrigatório durante a respetiva permanência. 

5. Ao entrar no edifício, o aluno deve dirigir-se de imediato para a 

respetiva sala e tomar o respetivo lugar, respeitando a sinalética de 

percurso e distanciamento de proteção.  

6. A saída da sala de aula é feita quando o professor der indicação 

nominal para tal, com intervalo de alguns segundos entre alunos e 

saindo, primeiro, o aluno que se encontra mais perto da porta de saída 

da sala e por último aquele que se encontra mais distante da mesma. 

7. As portas de acesso a corredores e salas encontrar-se-ão 

permanentemente abertas, por forma a eliminar a necessidade de 

utilização de maçanetas. 

8. Os alunos que, por força do respetivo horário e de fazerem uso de 

transporte escolar, cheguem mais cedo do que a hora prevista para 

início de aula ou terminem aula mais cedo do que a hora de embarque 

no autocarro fazem espera na Biblioteca, observando a organização e 

cuidados a ter no local. 

9. Estarão encerrados o bar, reprografia, papelaria e refeitório, não 

sendo possível tirar uso dos respetivos serviços. 

10. Atentas as contingências atuais que motivam as presentes 

determinações e a necessidade de observância das mesmas: 

a) o acesso e permanência na Escola é reservado aos alunos, 

professores e assistentes cuja atividade se desenvolve no âmbito das 

atividades letivas presenciais, sem prejuízo de, extraordinariamente e 

contra solicitação prévia ao Diretor, ser concedido acesso a outros. 
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b) os alunos e professores envolvidos nas aulas presenciais devem 

reduzir a permanência na Escola ao estritamente necessário. 

 

III. ETIQUETA CÍVICA 

e SOCIAL PREVENTIVA 

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

bem durante, pelo menos, 20 segundos, observando as instruções 

afixadas. 

4. Reforçar a lavagem das mãos, antes e após as aulas, antes e após o 

uso da casa de banho e sempre que estejam sujas. 

5. 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. 

6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo 

fletido, e nunca para as mãos. 

7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca. 

8. Manter o distanciamento físico, dentro e fora do espaço escolar. 

9. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, 

maçanetas, interruptores, etc. 

 

IV. OUTRAS DISPOSIÇÕES 

1. Observe-se o Plano de Contingência COVID-19 da Escola 

Secundária da Mealhada. 

2. No final da primeira semana de aulas presenciais, a Direção 

procederá a análise do decurso da mesma, revendo as presentes 

disposições, alterando no necessário e promovendo a respetiva 

implementação. 

  

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em 14.05.2020. 

Agrupamento de Escolas da Mealhada, 14.05.2020. 

 

O Diretor, 

 

 

 
(Fernando José Nunes Trindade) 

 

https://bfd758c5-49b4-4b5d-8f4d-1fc490273050.filesusr.com/ugd/a47b39_22612de8acaa45e287f932b47de5724d.pdf
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