Agrupamento de Escolas de S. Pedro do Sul - 161780
Escola-sede: Escola Secundária de S. Pedro do Sul

REGRESSO ÀS AULAS PRESENCIAIS A PARTIR DE 18 DE MAIO DE 2020

1. Disciplinas
a. os alunos do 11º ano (turmas A, B, C e D) frequentarão, em regime
presencial, as disciplinas de Filosofia, Língua Estrangeira da Formação
Geral e as duas disciplinas bienais da Formação Específica. Nas restantes
disciplinas, continuará o regime de ensino à distância.
b. os alunos do 12º ano (turmas A, B, C e D) frequentarão, em regime
presencial, a disciplina de Português e a disciplina trienal da Formação
Específica (Matemática ou História). Nas restantes disciplinas, continuará
o regime de ensino à distância.
c. Os alunos frequentarão presencialmente as disciplinas referidas,
independentemente de virem ou não a realizar o exame nacional dessas
disciplinas.
2. No que se refere aos Cursos Profissionais (11º e 12º anos)
a. No 12º ano já foram concluídas as atividades letivas. Está a decorrer a
FCT/estágio, no formato de prática simulada.
b. No 11º ano, as atividades letivas terminarão até 15/05. A FCT decorrerá
também em formato de prática simulada.
c. Pontualmente, mediante articulação entre o Coordenador dos Cursos
Profissionais e os Professores acompanhantes de estágio, poderão
deslocar-se à escola pequenos grupos de alunos, em horário previamente
estabelecido.
3. Distribuição das aulas presenciais
a. As aulas do 11º ano ocuparão o período da manhã, de segunda a quintafeira.
b. Os alunos do 12º ano virão à escola três vezes por semana (duas tardes e
a manhã de sexta-feira).
c. Assim, estarão simultaneamente na escola quatro turmas (no máximo).
4. Nas restantes turmas e disciplinas continuará o E@D (ensino à distância).
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5. Todos os utilizadores do espaço escolar devem ser portadores de máscara. A
escola disponibilizá-la-á, quando tal for necessário.
6. No interior do recinto escolar, todas as pessoas deverão cumprir as orientações
em vigor, nomeadamente no que se refere à distância física e à higienização das
mãos.
a. Haverá doseadores com desinfetante nas entradas dos blocos de aula.
b. Nas casas de banho serão disponibilizados sabonete e toalhas de papel.
c. Nas entradas das casas de banho haverá uma informação, indicando o
máximo de alunos que podem estar simultaneamente naqueles espaços.
7. Entrada na Escola Secundária
a. A entrada de Alunos, Professores, Assistentes Técnicos e Assistentes
Operacionais (AO) faz-se pelo portão principal.
b. Antes da entrada, os utilizadores da escola devem manter no exterior a
necessária distância física (cerca de 2m).
c. No ato de entrada, 2 Assistentes Operacionais procederão à higienização
das mãos de todos as pessoas que entram, sendo este procedimento
repetido à saída.
d. Não será autorizado o estacionamento de qualquer tipo de veículo no
interior do recinto escolar.
e. O portão da escola será aberto às 8:00h.
8. Trajetos dentro da escola
a. alunos com aulas no Bloco A
i. após a entrada no recinto, contornarão pela esquerda o bloco
administrativo;
ii. dirigir-se-ão para a área que lhes está destinada no espaço
exterior, a poente do polivalente;
iii. quando se dirigirem para as aulas
 os utilizadores da sala A9 entrarão pela porta norte;
 os utilizadores da sala A13 e da sala A3 entrarão pela porta
sul.
b. alunos com aulas no Bloco B
i. após a entrada no recinto, descerão a rampa à esquerda da
entrada principal;
ii. contornarão pela esquerda os Blocos A e B;
iii. dirigir-se-ão ao espaço exterior que lhes é destinado a poente do
polivalente, utilizando as escadas em frente ao bloco B
iv. quando se dirigirem para as aulas,
 os utilizadores da sala B14, do L2 e do L3 entrarão pela
porta norte;
 os utilizadores da sala B15 e do L5 entrarão pela porta sul.
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c. Nas situações em que os alunos tenham de mudar de sala dentro do
bloco utilizam o trajeto mais curto, respeitando a necessária distância
física.
d. Nas situações em que os alunos tenham de mudar de bloco, devem sair
pela porta por onde entraram e dirigir-se ao novo bloco, utilizando a
porta de acesso à sala respetiva.
e. Os alunos com aulas no Bloco C no início da manhã dirigem-se
diretamente para o bloco; ao mudar de sala devem utilizar o trajeto
estabelecido para a entrada na sala de destino.
f. Na saída da escola, os alunos deverão continuar a respeitar os trajetos
estabelecidos.
9. A Biblioteca estará encerrada, bem como o polivalente.
10. Estará igualmente encerrada a Sala de Professores.
11. Quando os alunos estiverem no interior do recinto escolar mas não estiverem
em aula, devem ocupar o espaço do recinto escolar exterior destinado à sua
turma;
a. Para o efeito, o espaço a poente do polivalente (correspondente a toda a
zona envolvente do espelho de água) é dividido em quatro partes, tendo
como eixo a escultura central.
b. quando as condições meteorológicas não permitirem a ocupação no
espaço exterior, os alunos deverão permanecer na sala de aula (ou seguir
outras orientações que venham a ser determinadas).
12. Como se verifica da consulta dos horários, as salas de aula em utilização são as
seguintes: A3, A9, A13, B14, B15, L2, L3 e L5, C8 e refeitório.
13. A lotação máxima das quatro principais salas em utilização é a seguinte:
 A9
20
 A13 26
 B14 26
 B15 26

14. Nestas salas
a. as mesas serão numeradas de 1 a 26 (ou 1 a 20, no caso da sala A9),
devendo os alunos ocupar a mesa com seu número de turma.
b. Nas aulas em que não esteja toda a turma, os alunos permanecem no
lugar que corresponde ao seu número na turma.
c. Quando as mesas forem duplas, na fila mais próxima da janela os alunos
ocuparão a parte da mesa mais próxima da janela; na fila mais próxima
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da parede, os alunos ocuparão a parte da mesa mais próxima da parede;
na fila ou filas centrais os alunos ocuparão o centro da mesa.
15. Sala A3
a. será ocupada apenas 1 vez em cada dia (por 2 grupos de alunos, 1 com 6
e outro com 12 alunos), não sendo aplicáveis os itens 14a e b.
b. Será higienizada pelos AO 1 vez por dia.
16. Sala A9
a. será ocupada maioritariamente pela turma 11D (manhã) e pela turma
12D (nas tardes de 2ª e 4ª e na manhã de 6ª).
b. quando ocupada pela turma 11D, o aluno nº 21 ocupará o lugar nº 11.
c. Receberá 2 alunos de Inglês da Turma 11A (3ª e 5ª, às 10:20), que
ocuparão os lugares nº 12 e 17.
d. Receberá 7 alunos de Espanhol FE da Turma 11C2, na 2ª às 11:40h e na
4ª às 8:30h, que ocuparão, por ordem alfabética, os lugares nº 4, 7, 8, 11,
12, 13 e 15.
e. Quando a sala estiver ocupada pela turma 12D, o aluno nº 21 ocupará o
lugar nº 4 e o aluno nº 22 ocupará o lugar nº 12.
f. A sala será higienizada
i. De 2ª a 6ª, após o termo das aulas.
ii. À 2ª e à 4ª entre os dois períodos de aulas.
iii. Nota: Os lugares referidos na alínea d serão higienizados
complementarmente no início da aula de 2ª e no final da aula de
4ª.
17. Sala A 13
a. será ocupada pela turma 11C (manhã) e pela turma 12A (nas tardes de
3ª e 5ª e na manhã de 6ª).
b. Será higienizada
i. De 2ª a 6ª, após o termo das aulas.
ii. À 3ª e 5ª, entre os dois períodos de aulas.

18. Sala B14
a. será ocupada maioritariamente pela turma 11B (manhã) e pela turma
12B (nas tardes de 3ª e 5ª e na manhã de 6ª).
b. Na aula de FQA será respeitada a regra 14a; os 4 alunos da turma 11C1
ocuparão os lugares nº 4, 22, 23 e 24.
c. Será higienizada
i. Na 2ª, 3ª, 5ª e 6ª, após o termo das aulas.
ii. À 3ª e à 5ª entre os dois períodos de aulas.
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19. Sala B 15
a. será ocupada pela turma 11A (manhã)
b. Será higienizada
i. De 2ª a 5ª, após o termo das aulas.
20. Nos laboratórios
a. As atividades letivas serão organizadas pelos docentes do modo mais
adequado para salvaguardar a segurança sanitária.
b. Haverá higienização na transição de turno (L2 e L5 – manhãs de 2ª e 4ª)
e no final da atividade letiva do dia.
c. Para efeitos do cumprimento do item anterior, haverá um pequeno
intervalo de 10 minutos (cerca das 10:40h).
21. Sala C8
a. será ocupada apenas 3 blocos por semana, não sendo aplicáveis os itens
14a e b.
b. Será higienizada pelos AO no final de cada aula.
22. Refeitório
a. Será utilizado pela turma 12C (2ª e 4ª, entre as 14:15h e as 17:15h; 6ª,
entre as 8:30h e as 10:45h).
b. Será ainda utilizado para a aula de Geografia A (3ª e 5ª às 8:30; 5ª às
11:40).
c. Os alunos entrarão pela porta norte do refeitório.
d. O espaço será higienizado
i. De 2ª a 6ª, após o termo das aulas.
ii. À 4ª, entre os dois períodos de aulas.
23. Sempre que houver mudança de docente numa sala, os AO deverão proceder à
higienização da nessa e da cadeira do Professor, do teclado do computador, do
comando do projetor e do apagador.
24. Nas aulas do 12º ano
a. não haverá, em regra, intervalo entre as aulas, devendo os alunos
aguardar na sala pelo docente da disciplina seguinte.
b. Nos casos em que os alunos tenham de mudar de sala, deverão fazer essa
deslocação respeitando as regras de distanciamento físico.
25. Nas aulas do 11º ano
a. Não haverá, em regra, intervalo entre os dois primeiros blocos da manhã,
devendo os alunos aguardar na sala de aula pelo docente da disciplina
seguinte.
b. Nos casos em que os alunos tenham de mudar de sala, deverão fazer essa
deslocação respeitando as regras de distanciamento físico.
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c. Entre o 2º e o 3º blocos, haverá um pequeno intervalo, em que os alunos
se dirigirão para o espaço exterior que está reservado à sua turma.
26. Em regra, os alunos não devem ser chamados ao quadro no decurso das
atividades letivas.
27. Durante as aulas, as portas das salas deverão permanecer abertas; sempre que
possível, as janelas (pelo menos algumas) deverão permanecer igualmente
abertas. O ato de abrir ou fechar janelas deve ser realizado apenas por
Assistentes Operacionais ou pelo Professor. Quando for o Professor a fazê-lo
deve, no final da aula, informar o AO.

6

