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Orientações - Encarregados de Educação / Alunos 
 

Regresso às aulas em regime presencial (11.º e 12.º anos) 
 

1. Contexto: 
 

De acordo com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-C/2020, de 30 de abril, o regresso 

dos alunos dos 11.º e 12.º anos às atividades letivas presenciais terá lugar a 18 de maio. Neste 

contexto, foram definidas as seguintes medidas, que atendem a condições específicas de 

funcionamento e visam a minimização da possibilidade de contágio, garantindo a segurança da 

comunidade educativa. 

 

2. Organização escolar: 
 

2.1. A entrada dos alunos será feita às 13.30h, para que se efectuem os procedimentos de 

higienização necessários. 

2.2. As atividades letivas iniciar-se-ão, de seguida, tendo sido criados, dentro do possível, 

horários desfasados entre as turmas. 

2.3. Cada turma terá de uma a duas tardes de atividades letivas presenciais. 

2.4. O número de interrupções entre as aulas será o menor possível e serão de duração muito 

limitada, nunca superior a 5 min. 

2.5. As aulas ocorrerão em salas isoladas, em relação a outras turmas, sendo higienizadas 

diariamente. 

2.6. Os alunos serão repartidos por turnos de modo a não permanecerem mais do que 15 

alunos por sala, à exceção das turmas que, na sua íntegra, tiverem aulas no Auditório Joaquim 

de Carvalho ou na sala 35 (espaços de grandes dimensões).  

2.7. Nas salas de aula, os alunos serão sentados por ordem numérica e por fila, a começar 

pelo lado direito do professor, não podendo haver troca de lugares. Se algum aluno faltar, a 

respetiva mesa ficará livre. 

2.8. A componente letiva presencial terá uma carga horária de 50 % da carga de cada 

disciplina, sendo a restante para trabalho autónomo.  

2.9. O acesso ao interior do edifício e às salas de aula far-se-á por percursos específicos e 

diferenciados:  

- entrada para pisos: -1, 0 e 1 – entrada principal, acesso pela Rua Dr.ª Cristina Torres; 

- entrada para piso 2  – porta do corredor da direção, acesso pela Rua Joaquim Sotto Maior, 

entrada do  parque de estacionamento. 

2.10. Todos os espaços comuns, no exterior e interior da escola (pátios, biblioteca, bufete, 

cantina, átrios) estarão interditos, circulando os alunos exclusivamente entre a entrada e as 

salas de aulas (estando salvaguardada sempre a possibilidade de utilização das casas de 

banho). 



2.11. Não havendo disponibilização de serviço de cantina ou bufete, os alunos deverão prever 

uma alimentação individual ligeira (bebida e comida) capaz de satisfazer a necessidade 

decorrente do espaço de tempo que permanecerão na Escola, tendo em atenção que não deve 

haver lugar a qualquer tipo de partilha. Os alunos poderão comer, dentro da sala de aula, 

apenas nos intervalos. 

2.12. Os alunos devem utilizar apenas as casas de banho do piso em que tiverem aulas e as 

que ficarem mais próximas. 

2.13. Os alunos devem vir munidos de todo o material necessário para as aulas, sendo 

expressamente proibido qualquer empréstimo.  

2.14. Será privilegiada a via digital para todos os procedimentos administrativos, sendo 

necessária a marcação prévia para qualquer atendimento presencial (secretaria, direção, 

SPO,s e diretor de turma). 

 

3. Frequência  
 

3.1. Cursos Científico-Humanísticos 

Realizam-se presencialmente todas as aulas das seguintes disciplinas:  

- 11º ano – disciplinas terminais – duas bienais estruturantes, Filosofia e Língua Estrangeira da 

formação geral;  

- 12ºano - Disciplina trienal estruturante e Português. Os alunos frequentam estas disciplinas, 

independentemente de virem a realizar os respetivos exames. 

3.2. Ensino à distância 

Todas as outras disciplinas continuam a funcionar remotamente. 

3.3. Assiduidade nas aulas presenciais 

a. A assiduidade dos alunos é registada. 

b. Os alunos que não frequentem as aulas presenciais, por manifesta opção dos encarregados 

de educação, veem as suas faltas justificadas, não estando a escola obrigada à prestação de 

serviço remoto. 

3.4. Alunos em grupos de risco 

Se um aluno se encontrar atestadamente em grupo de risco, deve a escola facilitar o apoio 

remoto, à semelhança do que acontece em todos os casos de doença prolongada. 

3.5. Outros  

Na falta previsível de um professor, o mesmo deixará um conjunto de tarefas a realizar pelos 

alunos, em regime presencial supervisionadas por um professor de substituição.  

 

4. Avaliação - Avaliação Interna 

4.1. Alunos que regressam às aulas presenciais: 

 - os professores continuarão a dar um feedback formativo aos alunos, relativamente às 

atividades realizadas; 

- a avaliação neste período, atendendo às suas circunstâncias específicas; assumirá um  caráter 

eminentemente formativo, tendo como referência o final do 3º período, a 26 de junho, e terá em 



conta o conhecimento que o professor tem do trabalho e as aprendizagens desenvolvidas por 

cada aluno, ao longo do ano letivo (aulas síncronas, assíncronas e aulas presenciais); 

- sem prejuízo do juízo globalizante sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos até ao 

final do ano letivo, quanto ao trabalho realizado pelos alunos ao longo do 3.º período deve ter-se 

em conta os seguintes indicadores: a assiduidade, o cumprimento das tarefas propostas, o 

empenho na realização das tarefas propostas e a manifestação da qualidade do trabalho 

desenvolvido. 

4.2. Os alunos que não frequentem as aulas presenciais, por manifesta opção dos 

encarregados de educação, serão avaliados pelos professores, tendo em conta todos os 

elementos relativos à avaliação dos alunos desde o início do 1.º período e até ao dia 15 de maio. 

4.3. Os alunos que não frequentem as aulas presenciais, por atestadamente se 

encontrarem em grupo de risco, serão avaliados pelos professores, tendo em conta todos os 

elementos relativos à avaliação dos alunos desde o início do 1.º período e até ao dia 26 de 

junho. 

 

5.  Códigos de conduta  
 

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

propagação do novo coronavírus, de acordo o Plano de Contingência implementado pela Escola, 

nomeadamente:  

5.1. 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); 

5.2. Evitar tocar na parte da frente da máscara; 

5.3. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução antisséptica de base alcoólica 

(SABA);  

5.4. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo 

menos, 20 segundos;  

5.5. Reforçar a lavagem das mãos antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de banho 

e sempre que estejam sujas; 

5.6. 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. 

5.7. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as 

mãos. 

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

5.9. Manter o distanciamento físico, dentro e fora do espaço escolar, evitando qualquer tipo de 

contacto físico entre os membros da comunidade escolar. 

5.10. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, 

etc. 

5.11. Cumprir escrupulosamente todas as orientações emanadas pela Escola. 


