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Nota Informativa 44 – 24.08.2020 

Normas de Segurança 2020-2021 
  

Considerando o contexto de pandemia que se vive, apresenta-se, de seguida, uma síntese dos 
procedimentos de segurança previstos nos planos de contingência, a observar no decorrer do ano letivo, 
nos espaços escolares do Agrupamento, para que todos os elementos da comunidade (alunos – 2300, 

professores e pessoal não docente – 320 e famílias – 4600) possam, de forma mais simples, conhecer e 
interiorizar os procedimentos possíveis, definidos para prática nas cinco escolas em causa. 

O cumprimento e respeito de todos pelas normas definidas, que se requerem simples e objetivas, requer 
acima de tudo, por parte do coletivo, um sentido de responsabilidade e civismo, elementares para a 
segurança de cada um. Vivemos já a experiência de termos mais de 600 alunos em 3 escolas do 
agrupamento, durante os meses de maio e junho e conseguimos, coletivamente, passar por essa 
experiência sem qualquer problema, exatamente porque todos realizaram um esforço acrescido para que 
tal se verificasse. A comunidade apenas terá de repetir a mesma experiência, a mesma atitude, o mesmo 
esforço, para que este ano letivo decorra da mesma forma, sabendo-se, à partida, que os riscos são 
inúmeros e que por, mais cuidados que se possam tomar, a possibilidade de contágio é uma realidade, com 
a qual teremos de aprender a conviver, com os devidos cuidados naturalmente. 

No decurso da primeira experiência vivida pelos alunos, professores, pessoal não docente e famílias, foi 
respeitado o facto de que sempre que um jovem ou adulto se sentisse indisposto, tivesse uma “ponta” de 
febre, tivesse dores ou tivesse conhecimento de ter convivido de perto com alguém que tivesse acusado 
positivo, não frequentava a escola e procedia em consonância com o previsto para as situações em causa, 
sendo a escola imediatamente informada. O contacto com a escola (neste caso agrupamento) foi feito para o 
número geral, tomando a direção conhecimento da situação de imediato. Esta prática deve ser agora 
respeitada, desde logo por ter surtido o efeito desejado e não se ter verificado qualquer problema. 

Neste contexto, e depois de ouvidos os representantes dos encarregados de educação (no final do mês de 
julho), professores e pessoal não docente, considerando as orientações da DGS e dos Planos de 
Contingência, que entrarão em vigor (foram todos revistos) nas escolas do Agrupamento, listam-se as 
principais regras previstas: 
 

• O uso de máscara é obrigatório para todos os alunos (salvo no pré-escolar), professores, pessoal não 
docente, ou outra qualquer pessoa (que extraordinariamente possa ser autorizada a entrar nos espaços 
escolares).   

 

• A Receção aos Encarregados de Educação, nos dias 17 e 18 de setembro, realizar-se-á em momentos 
desfasados para cada metade de cada turma. A primeira metade para os primeiros 12 alunos da turma 
e a segunda metade para os restantes, conforme informação específica para o caso (Nota Informativa 

46). Apenas com a presença do aluno e de um elemento do agregado familiar. 
• A entrega de manuais escolares realizar-se-á, também, em dois momentos desfasados para cada turma, 

entre os dias 7 e 18 do corrente mês, conforme informação específica para o caso (Nota Informativa 45). 

• As reuniões (para além das reuniões de final de período) a realizar no decurso do ano letivo com 
Encarregados de Educação e alunos, apenas poderão contemplar os respetivos representantes. 

• Mantêm-se a funcionar as salas de acolhimento, preparadas em maio, para eventuais casos de 
contágio. 

• Mantêm-se em vigor os planos de limpeza das instalações escolares, definidos em maio. 

• Foram definidos circuitos de circulação nas entradas das escolas, no seu interior e a inacessibilidade às 
instalações escolares de outros que não alunos, professores e pessoal não docente, salvo autorização 
expressa para o efeito. 
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• As reuniões a realizar, nomeadamente com os encarregados de educação, serão, preferencialmente, 
via telefone, e-mail ou videoconferência, com horas marcadas. 

• Os fornecedores não poderão entrar nos recintos escolares (salvo nos espaços de entrada, quando 

autorizados), assim como os Encarregados de Educação (salvo se for necessário assinar algum documento). 

• Tentar-se-á que a maioria das tutorias (de frequência obrigatória), GAPE, Apoios Educativos possam ser 
frequentados no formato de ensino à distância. 

• Os horários dos transportes escolares forma trabalhados em conjunto com a CMS, RT (Rodoviária do 

Tejo) e CIMLT. 

• Nos 2º e 3º ciclos e secundário, foram definidos turnos de funcionamento letivo, a fim de reduzir o 
número de alunos que se encontram nos espaços escolares: na escola MR, 5º e 6º anos no turno da 
manhã e 7º e 8º anos no turno da tarde; na escola GM, 8º, 9º e 12º anos no turno da manhã e 10º e 
11º ano no turno da tarde. Como o número de horas letivas não se conseguem colocar num só turno, 
os alunos terão de frequentar 1 ou 2 dias o turno contrário (manhã ou tarde, consoante a situação). 

• Os alunos do 1º ciclo e da educação pré-escolar praticam os seus horários a exemplo dos anos 
anteriores, assim como as AEC (de inscrição facultativa, mas de frequência obrigatória). 

• Neste esforço de organização tentou-se incluir todos os alunos que praticam desporto (federado) no 
sentido de responder à pretensão dos mesmos. 

• Os intervalos foram reduzidos a 10 minutos (com exceção do 1º ciclo e da educação pré-escolar).  

• Os alunos não podem sair dos espaços escolares durante os intervalos, salvo se acompanhados pelo 
encarregado de educação. Neste último caso, os alunos não poderão regressar à escola nesse dia. 

• As visitas de estudo foram reduzidas no seu número e centradas nos recursos locais e online. 

• Em termos da prática desportiva, para além das orientações da DGS, os vestiários serão regularmente 
desinfetados, assim como os materiais desportivos, tendo os alunos, como em todas as salas de aula, 
de desinfetar as mãos no início da atividade. 

• O Refeitório terá entradas e saídas diferentes e o número de alunos será reduzido a metade da sua 
capacidade, não devendo ultrapassar 20 em cada momento (na MR e na GM). Também aqui os alunos 
terão de desinfetar as mãos. 

• Os alunos devem trazer lanche de casa. 

• Estão em curso os procedimentos necessários para se tentar que os alunos que saem pelas 13h.30 e 
não tenham mais aulas nesse dia, possam levar as refeições no formato take away. 

• O Bufete terá uma lotação máxima de 10 pessoas e não terá mobiliário disponível. 

• As máquinas de vending não estarão disponíveis. 

• A Biblioteca terá uma lotação máxima de 10 pessoas.  

• A papelaria terá uma lotação máxima de 2 pessoas. 

• A sala de convívio não terá mobiliário disponível. 

• Os WC terão a sua capacidade máxima reduzida a metade.  

• Os Serviços Administrativos funcionarão, preferencialmente, online e via telefone. 

• Não se realizarão eventos que promovam a aglomeração de mais de 20 pessoas e desde que decorram 
em espaços amplos e arejados. 

• Os alunos não devem concentrar-se em grandes grupos. 

 

• Na entrada de todas as escolas encontrar-se-á um tapete com desinfetante. 

• Os alunos que necessitarem receberão máscaras reutilizáveis (a cada cinco semanas se for o caso). 

• Todas as salas de aula, refeitórios, ginásios, bibliotecas, papelarias, reprografias, terão disponíveis 
doseadores com álcool gel. 

• Todos os espaços serão desinfetados sempre que mudem de utilizadores. 

• O material de desporto será desinfetado regularmente. 



                    Agrupamento de Escolas Ginestal Machado                                                     

3 
 

• Os alunos não podem trocar de sala de aula, sobre nenhum pretexto e devem manter sempre o mesmo 
lugar. 

• Nas aulas práticas, nomeadamente de Físico-Química e de Ciências/Biologia, as experiências apenas 
podem ser realizadas pelos professores, como demonstração, não podendo os alunos tocar nos 
materiais. 

• Nas aulas de Educação Visual e Educação Tecnológica, os alunos terão de levar os seus materiais para 
a sala, nos dias em que têm as disciplinas, em virtude de não deverem tocar/mexer nos materiais dos 
colegas. Estes materiais não poderão ser deixados na escola. 

• Os alunos não deverão trocar de telemóveis, roupa ou calçado. 

• Os cacifos não poderão ser utilizados. 

• As portas das salas devem permanecer abertas. 

• Os alunos deverão circular pela direita, dentro da escola. 

• Sempre que os alunos mudem de sala (o que se verificará pontualmente na quase totalidade das turmas), 
devem desinfetar as mesas e as cadeiras das suas salas, antes de saírem. Para o efeito, haverá em todas 
as salas os materiais necessários e todos os alunos receberão as necessárias informações.   

• O lixo relacionado com as práticas de segurança (máscaras, luvas, lenços) deverão ser colocados nos 
recipientes próprios, existentes em todas as salas de aula, e nos espaços de convívio. 

 

• Todo o lixo deverá ser colocado nos recipientes próprios, não podendo ser lançado lixo no chão. 

• O número médio de alunos por turma é de 21.  

Não podemos terminar esta informação, sem que apelemos, mais uma vez, ao melhor cuidado e atenção 
por parte de todos, sempre sem alarmismos e com racionalidade. Neste âmbito, consideramos pertinente 
solicitar que os jovens guardem as distâncias de segurança, nas suas interações com os professores, 
principalmente, com os professores mais velhos, assim como o devem fazer no seio das famílias, 
especialmente, se conviverem com familiares que padeçam de alguma doença crónica e/ou com familiares 
mais idosos (avós).  

Os dados disponíveis facultam a informação de que os jovens têm sido muito pouco atingidos pela 
pandemia, na sua grande maioria são assintomáticos, podendo, no entanto, ser portadores (sem o saberem) 
do vírus, que é muito mais perigoso para os mais velhos/idosos.  

 
Lavar as mãos à entrada da escola e no regresso a casa, desinfetar o calçado à entrada da escola e 
descalçarem-se à entrada de casa, usarem máscara na escola e quando em contacto com os mais idosos, 
no seio da família e dos amigos, são os procedimentos elementares que podem ser alvo de sensibilização 
junto de todos os nossos jovens. 
 

Os sinceros votos de um bom ano letivo para todos, num ambiente de confiança, diálogo e colaboração. 
 

O Diretor 

António Pina Braz 


