
 
 

Atualização do Plano de Contingência para a COVID-19, de acordo com as orientações emanadas 
da DGS/Regresso ao Regime presencial dos 11º e 12º anos de escolaridade e dos 2º e 3º anos dos Cursos de 
Dupla Certificação do Ensino Secundário 

Normas 

- O pessoal docente, não docente e alunos deverão respeitar as regras de segurança e de distanciamento 
físico definidas; 

- Recomenda-se ao pessoal docente, não docente e aos alunos que meçam a temperatura todos os dias antes 
de ir para a escola;  

- Nas entradas e saídas da escola, todos deverão desinfetar as mãos, procedimento orientado pela funcionária 
que se encontra na portaria; 

- Terá que ser fornecida uma máscara, aos alunos, docentes e não docentes, caso não a tragam já colocada de 
casa; 

- Deverá ser evitado, a todo o custo, o toque na parte da frente da máscara, nos olhos, no nariz ou na boca; 

- Os alunos não poderão retirar a máscara na sala de aula; 

- Se por alguma razão, houver necessidade do aluno tirar a máscara, terá que ir à casa de banho para o fazer; 

- Os alunos deverão seguir os circuitos previamente sinalizados; 

- As entradas e saídas da escola deverão ser feitas, de forma a garantir o distanciamento físico permitido; 

- A carga horária dos alunos será concentrada no período da manhã; 

- A saída das salas de aula, será da responsabilidade do docente da turma, em articulação com o funcionário 
do bloco, de forma a evitar a concentração de alunos; 

- O acesso à Biblioteca Escolar fica restrito aos alunos que, por indicação dos professores, necessitem 
realizar trabalhos ou requisitar livros; 

- A Biblioteca funcionará com um conjunto de regras específicas, anexas a este documento;  

- Os alunos que necessitam de almoço, o mesmo será em regime de take away;  

- Os alunos, em nenhuma circunstância, podem partilhar materiais entre si. 

- Deverá ser evitado o toque em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, 
etc. 

- Deverão ser escrupulosamente cumpridos os horários definidos para a entrada e saída das atividades 
letivas; 



 
 
- Os intervalos entre as aulas serão de apenas 5 minutos, sendo que nos mesmos, os alunos permanecerão 
dentro das salas; 

 

Acesso ao espaço escolar 

 

O acesso à Escola Dr de João de Brito Camacho, e às salas de aula, decorrerá OBRIGATORIAMENTE da 
seguinte forma: 

Blocos de aulas 

* Professores 

Os Professores acedem pela entrada principal da Escola e dirigem-se ao Bloco e sala onde irão dar a sua aula 
ou poderão, se assim o entenderem, deslocar-se até à sala de Professores; 

 Nota: No caso do professor se dirigir de imediato para o Bloco e sala onde irá lecionar a sua aula, seguirá o 
mesmo percurso dos alunos; 

No caso de decidir ir primeiro à sala de professores, descerá a escada a seguir ao portão principal e entrará 

pela porta principal do Pavilhão onde se situa a sala de professores, subindo a escada que permite o acesso à 

mesma. 

No percurso desta para os blocos e salas onde irá lecionar as suas aulas, o professor descerá as escadas que 

permitem o acesso à mesma e sairá do Bloco pela porta principal (a porta traseira estará encerrada), virando 

à direita e dirigindo-se para o Bloco de aula onde irá lecionar a sua disciplina, entrando pelas portas 

principais dos mesmos. Se for para o Bloco C, deverá contornar o edifício dos serviços administrativos 

virando à sua direita. 

 

* Alunos 

Os alunos que se dirijam ao Bloco A (salas A5 e A10) - CIRCUITO 1: acedem pela entrada principal do 

edifício, descem a rampa que se encontra à sua esquerda, dirigindo-se à porta principal do Bloco A, seguindo 

para a sala onde irá decorrer a sua aula; 

Os alunos que se dirijam ao Bloco B (salas B3 e B17) - CIRCUITO 2: acedem pela entrada principal do 

edifício, descem a rampa que se encontra à sua esquerda, dirigindo-se à porta principal do Bloco B, seguindo 

para a sala onde irá decorrer a sua aula (estes alunos, no seu percurso, terão o acesso à porta do Bloco A 

vedado). 



 
 
Os alunos que se dirijam ao Bloco C (salas C2, C8, C19 e auditório) - CIRCUITO 3: acedem pela entrada 

principal do edifício, descem as escadas, viram à sua esquerda e contornam o bloco dos Serviços 

Administrativos, virando à direita e dirigindo-se à porta principal do Bloco C, seguindo para a sala onde irão 

ter a sua aula; 

 

Sala COVID19 (Isolamento) 

Sempre que exista uma suspeita de infeção de aluno ou docente, este último alertará a funcionária do Bloco, 

que informará a funcionária do Bloco A onde se situa a sala, para que seja aberta e acompanha o suspeito de 

COVID 19, à referida sala. 

No caso do suspeito ser uma funcionária, será acompanhado pela colega que se encontra de serviço no 

mesmo Bloco. 

O percurso dos Blocos até à Sala COVID 19 está marcado no chão com fita amarela e preta e delimitado nos 

postes com fita branca e vermelha. 

Existem ainda indicações escritas com seta verde ao longo dos percursos entre os Blocos e a Sala COVID 19 

 

* A Partir do Bloco A 

- Sala A5 - O elemento suspeito deve sair da sala, acompanhado da funcionária e seguir em frente, 
dirigindo-se à sala da antiga reprografia, atual sala COVID; 

 

- Sala A10 - O elemento suspeito deve sair da sala, acompanhado da funcionária, virar à sua direita, descer a 

escada e seguir em frente, dirigindo-se à sala da antiga reprografia, atual sala COVID; 

 

* A Partir do Bloco B 

- Sala B3 - O elemento suspeito deve sair da sala, acompanhado da funcionária, dirigir-se à porta principal 

do bloco e seguir em frente até à porta principal do BLOCO A, seguindo em frente e dirigindo-se à sala da 

antiga reprografia, atual sala COVID; 

  

- Sala B17 - O elemento suspeito deve sair da sala, acompanhado da funcionária, virar imediatamente à sua 

esquerda, descer as escadas e dirigir-se à porta principal do Bloco, seguindo em frente até à porta principal 

do BLOCO A, seguindo igualmente em frente e dirigindo-se à sala da antiga reprografia, atual sala COVID.  

 



 
 

* A Partir do Bloco C 

- Sala C1 (Auditório) - O elemento suspeito deve sair da sala, acompanhado da funcionária, virar 

imediatamente à esquerda, sair do Bloco pela porta principal e dirigir-se à porta traseira do BLOCO A, 

seguindo em frente e, imediatamente após a sala A1, virar à direita dirigindo-se à sala da antiga reprografia, 

atual sala COVID; 

  

- Sala C2 - O elemento suspeito deve sair da sala, acompanhado da funcionária, virar imediatamente à 

esquerda, sair do Bloco pela porta principal e dirigir-se à porta traseira do BLOCO A, seguindo em frente e, 

imediatamente após a sala A1, virar à direita dirigindo-se à sala da antiga reprografia, atual sala COVID; 

 

- Sala C8 - O elemento suspeito deve sair da sala, acompanhado da funcionária, virar imediatamente à 

esquerda, descer a escada e sair do Bloco pela porta principal, dirigindo-se à porta traseira do BLOCO A, 

seguindo em frente e, imediatamente após a sala A1, virar à direita dirigindo-se à sala da antiga reprografia, 

atual sala COVID; 

 

- Sala C19 - O elemento suspeito deve sair da sala, acompanhado da funcionária, virar imediatamente à 

direita, descer as escadas para o segundo piso, seguir em frente até às escadas que conduzem ao piso inferior 

para sair do Bloco pela porta principal e dirigir-se à porta traseira do BLOCO A, seguindo em frente e, 

imediatamente após a sala A1, virar à direita, dirigindo-se à sala da antiga reprografia, atual sala COVID; 

 

Direção e Secretaria 

O acesso à Secretaria e Direção encontra-se condicionado. Consultar informação afixada. 

 

Blocos e Salas de Aula 

As portas permanecerão SEMPRE abertas. 

O professor deve zelar para que as mesas não se desloquem do local delimitado por fita colada no chão. 

 

Na mudança de disciplina, os alunos permanecem na sala, aguardando a chegada do professor. 

 

Em caso de ausência prevista do docente, este comunicará à direção, que tomará as medidas adequadas. 

 

 A cada mudança de docente o espaço será convenientemente desinfetado. 



 
 

Bar 

O bar da escola encontra-se fechado. 

 

Os alunos que, atendendo ao horário que têm, precisarem de comer alguma coisa, devem trazer um lanche e 

consumi-lo dentro da sala, no seu lugar, e durante os cinco minutos destinados a intervalo.  

Deverão, no entanto, ter o máximo de cuidado para não deixar resíduos na sala.  

 

Casas de Banho 

Os alunos apenas poderão utilizar as casas de banho dos Blocos de aula onde estão a ter aula; 

 

Os alunos apenas poderão ir à casa de banho, um de cada vez, excecionalmente, e mediante a autorização do 

professor. Apenas estão autorizadas as deslocações sala de aula-casa de banho-sala de aula.  

 

Nestas situações excecionais encontram-se todas as situações que possam obrigar os alunos a ter de retirar a 

sua máscara, ainda que apenas momentaneamente. 

 

Bloco Polivalente 

O bloco normalmente designado como polivalente encontra-se encerrado aos alunos. 

 

Biblioteca 

Ver documento específico "Normas de funcionamento". 

 

 

 

 

 

Almodôvar, 15 de maio de 2020 


