COMUNICADO À COMUNIDADE ESCOLAR

Regresso às aulas em regime presencial
(11.º e 12.º anos para as disciplinas com exame nacional)
Considerando a segurança de todos os elementos da comunidade escolar, bem como a necessária gestão dos
espaços e recursos humanos disponíveis para o regresso às aulas em regime presencial a partir do dia 18 de
maio de 2020, são definidos os seguintes procedimentos:
1. Organização das atividades letivas
▪

As atividades letivas presencias são organizadas em blocos de 90 minutos e decorrem em dois turnos,
com horários de entrada e de saída desfasados:
Turno da manhã: entre as 10:00h e as 13:05h e entre as 10:15h e as 13:20h
Turno da tarde: entre as 13:30h e as 16:35h e entre as 13:45h e as 16:50h

▪

As turmas do 11.º ano têm aulas presenciais, nas disciplinas sujeitas a exame nacional, às Segundas e
Quintas-feiras no turno da manhã, e às Quartas-feiras no turno da tarde.

▪

As turmas do 12º ano têm aulas presenciais nas disciplinas trienais, às Terças, Quartas e Sextas-feiras,
no turno da manhã, preferencialmente.

▪

A carga horária das disciplinas é adequada ao número de alunos da turma e à necessidade de gestão de
espaços, sendo completada, quando necessário, com aulas não presenciais e/ou com estudo autónomo
programado pelos professores.

▪

Os horários serão disponibilizados, via email, pelos Diretores de Turma.

▪

A presença dos alunos nas aulas presenciais é registada.

▪

Os alunos que não frequentem as aulas presenciais por manifesta opção dos encarregados de educação
têm as suas faltas justificadas, não estando a Escola obrigada a disponibilizar o ensino à distância em
sua substituição.

2. Organização dos espaços
▪

A disposição do mobiliário nas salas de aula garante a distância de 1,5 - 2 metros entre os alunos.

▪

Regra geral, apenas funcionam por dia e por turno dois grupos de alunos em cada um dos pavilhões.

▪

Algumas turmas têm as suas aulas presencias nas instalações da EB2,3 Sophia de Mello Breyner
Andresen.

▪

A cada turma é atribuída uma sala e os alunos sentam-se sempre no mesmo lugar.

▪

Entre as disciplinas há um intervalo de 5 minutos para mudança de professor não podendo os alunos
sair da sala.
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3. Entrada na escola e acesso às salas de aula
▪

À entrada da Escola, todas a pessoas são sujeitas a um procedimento de medição de temperatura à
distância, do qual não é efetuado qualquer registo.

▪

É vedado o acesso ao espaço escolar a todas as pessoas que registem um valor de temperatura superior
a 37,5°C.

▪

No primeiro dia de aulas, são distribuídas 2 máscaras comunitárias (laváveis até dez vezes) por aluno e
por professor.

▪

Não são permitidos o acesso e a circulação no espaço escolar sem as respetivas máscaras, devidamente
colocadas. As máscaras também devem ser utilizadas durante o percurso casa-escola, sobretudo quando
utilizam os transportes públicos.

▪

Os alunos devem manter o distanciamento físico dentro e fora do espaço escolar, bem como serem
portadores do próprio material e evitar tocar em superfícies de áreas comuns, maçanetas, corrimãos,
interruptores, portas, etc.

▪

Os alunos devem respeitar o percurso Portaria/Pavilhão definido.

▪

Na portaria e à entrada de cada pavilhão encontra-se disponível gel desinfetante que deve ser utilizado
à entrada e à saída das aulas.

4. Higienização dos espaços
▪

No final de cada turno, é feita a higienização da totalidade dos espaços utilizados, cumprindo as
orientações das entidades competentes sobre esta matéria, registando a hora e o responsável pelo
procedimento.

5. Acesso aos serviços
▪

Não há serviço de bar/bufete.

▪

A Biblioteca Escolar está encerrada, assim como a papelaria.

▪

Não é permitida a permanência na sala de alunos ou nos espaços exteriores.

▪

O atendimento nos serviços de administração escolar é feito com marcação prévia, via email
(geral@aefn.pt) ou através do telefone 214767710.

▪

O Refeitório funciona a partir de 18 de maio, em regime de take away. Os alunos do 11.º e 12.º anos
que pretendem usufruir deste serviço (almoço) devem marcar as refeições na semana anterior, através
da plataforma SIGE, disponível na página do Agrupamento.

Encosta do Sol, 12 de maio de 2020
A Diretora
Maria João Palhais
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