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Retoma das atividades presenciais  

ORIENTAÇÕES 

 

 

De acordo com o estipulado na resolução do conselho de ministros n.º 33-C/2020, de 30 de 

abril, e em cumprimento das orientações da Direção-Geral da Saúde, tendo em vista a 

mitigação da possibilidade de contágio do novo coronavirus, definem-se as seguintes medidas 

de segurança a respeitar por toda a comunidade educativa do Agrupamento de Escolas 

Miguel Torga, com a retoma de atividades letivas presenciais para os alunos de 11.º ano 

(todas as disciplinas terminais à exceção de Educação Física) e 12.º ano (todas as disciplinas 

com Exame Nacional), a partir de 18 de maio de 2020: 

 

I. Código de Conduta: 

 

Medidas de prevenção a cumprir por toda a comunidade educativa, dentro e fora do 

recinto escolar: 

 

1. Utilizar máscara no interior da escola (dentro e fora da sala de aula) e no percurso 

casa-escola-casa;  

Como usar corretamente: 
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Nota: Será distribuída uma máscara aos alunos e docentes, nas entradas do edifício, 

de forma a ingressar devidamente equipado. 

Todavia, no caso dos docentes cuja atividade é principalmente oratória, admite-se o 

uso de viseira pessoal, respeitando sempre as distâncias de segurança (2 metros), 

cumprindo a legislação em vigor. 

 

2. Nas entradas dos edifícios, à hora prevista de entrada dos turnos (09:00h. e 14:00h.), 

estão previstas bancadas de desinfeção: spray desinfetante dirigido para o calçado 

e doseador de gel desinfetante para mãos – solução antisséptica de base 

alcoólica (SABA);  

 

Nota: Aconselha-se o uso de sapatos de matéria resistente aos produtos de 

desinfeção (sapatilhas), pois a escola não se responsabiliza pela danificação dos 

mesmos. 

 

3. A circulação para dentro e fora da sala de aula deve ser feita ordenadamente pelos 

corredores e espaços de acesso organizados e indicados, mantendo a distância de 

segurança entre as pessoas. 

 

4. O docente é o primeiro a entrar na sala de aula, seguindo-se os alunos que se 

sentam nos lugares marcados. Os alunos devem: 

 

-  ocupar progressivamente os espaços do fundo da sala para a porta 

- respeitar os mesmos lugares até ao final do período de aulas presenciais 

- sair mantendo a ordem contrária: sai o aluno mais perto da porta de saída e 

sucessivamente até ao aluno mais afastado da porta, concluindo com o professor. 

 

Nota: No caso de troca de professores a meio do período de aulas, respeitar-se-á o 

seguinte procedimento: 

- o docente conclui a aula, sai da sala 

- o assistente operacional entra e procede à desinfeção de cadeira, mesa, 

computador, teclado, rato e quadro 

- só depois de concluída a desinfeção, entra o docente seguinte. 
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Neste caso, os alunos não mudam de sala e aguardam enquanto se procede à 

desinfeção. Foi previsto o afastamento dos alunos, isto é, não há alunos na primeira  

fila, permitindo a entrada/saída de docente/não docente, diretamente da porta para a 

secretária, sem passagem pelos alunos. 

 

Outras recomendações gerais de código de conduta: 

 

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

pelo menos, 20 segundos; 

 

6. Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, 

antes e após o uso da casa de banho e sempre que estejam sujas;  

 

7. 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;  

 

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

para as mãos;  

 

9. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;  

 

10. Manter o distanciamento físico, dentro e fora do espaço escolar;  

 

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

interruptores, etc;  

II. Serviços na EBSMT 

 

O atendimento mantem-se preferencialmente por telefone (273 381 467 nos intervalos 

09:00h.-12:30h. e das 14:00h.-17:30h.). 

 

Caso queira tratar algum assunto com a Direção, pode telefonar para o estabelecimento 

e solicitar encaminhamento da chamada ou enviar correio eletrónico para 

esmt01@esmt.mail.pt 

mailto:esmt01@esmt.mail.pt
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Caso o assunto tenha de ser impreterivelmente em regime presencial, deverá telefonar 

anteriormente para marcar o agendamento. 

 

Precisa de algum material da biblioteca? Os serviços de biblioteca são, também eles, 

geridos remotamente, através de apresentação antecipada da necessidade (requisição, 

empréstimo, utilização do espaço) por via eletrónica, nomeadamente através do mail 

bib.esecmigueltorga@gmail.com  . 

 

Resultados dos testes vocacionais? Alguma orientação escolar necessária? O serviço 

de psicologia e orientação escolar (SPO) está de porta aberta para toda a comunidade 

escolar, através do correio eletrónico andreia.afonso.spo@gmail.com . 

 

E porque nos queremos manter saudavelmente presente, também a Equipa de Saúde 

Escolar (PES) aguarda pela sua mensagem na caixa de correio pesaemt@gmail.com 

III. Horário: aulas presenciais no Ensino Secundário 

 
 segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira 

9:00h. – 
10:30h. 

 
11.º A   FQA1   s.39 

 
11.º A   BG2    s. 29 

 
11.º A   GDA     s.42 

 
11.ºB   MACS   s.13 

12.º A Mat1  s.26 
 

11.º A   BG1 s.30 

12.º AB  Port2  s.25 
 

11 .º A  FQA1   s.39 

11.ºA  BG1   s.30 
 

12.º A Mat2 s.14 
 

12.º B Hist  s.13A 

11.º A 
 

Fil1 s.23 
Ing2  s.29 

11.º B 
 

Fil1 s.9 
Ing2  s.34 

5min. Intervalo 
na sala de aula 

 

10:35h. – 
12:05h. 

11.º A 
 

Fil2 s.29 
Ing1 s.23 

11.º B 
 

Fil2 s.34 
Ing1 s.9 

 

14:00h. – 
15:30h. 

12.º AB  Port1  s. 28 
 

11.º A   FQA2 s.36 
 

11.º B  GeoA1  s.9 

11.º A   BG2    s.29 
11.º B LitPort s.31 

11.º A   FQA s.36 
 

11.º B  Geo2 s.34 
 

5min. intervalo 
na sala de aula 

15:35h. – 
17:05h. 

 
FQA1 – Turno 1 de FQA     FQA2 – Turno 2 de FQA     BG1 – Turno 1 de BG     BG2 – Turno 2 de BG 
Port1 – Turno 1 de Port      Port2 – Turno 2 de Port       Mat1 – Turno 1 de Mat    Mat2 – Turno 2 de Mat 
Fil1 – Turno 1 de Fil            Fil2 – Turno 2 de Fil            Ing1 – Turno 1 de Ing      Ing2 – Turno 2 de Ing 
Geo1 – Turno 1 de GeoA                                                Geo2 – Turno 2 de GeoA             

mailto:bib.esecmigueltorga@gmail.com
mailto:andreia.afonso.spo@gmail.com
mailto:pesaemt@gmail.com
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IV – Circuitos de entrada 

De forma a não dispersar os recursos de assistentes operacionais, a entrada é feita 

pelo portão principal. Tratando-se de um espaço amplo, espera-se que as pessoas 

circulem até à respetiva entrada com o devido afastamento e que aguarde com 

distanciamento, se necessário, enquanto se procede à desinfeção.  

Com o objetivo de limitar o cruzamento de pessoas, são definidas as seguintes 

entradas: 

- docentes, não docentes e visitantes com marcação devem usar a porta sul (principal) 

ENTRADA 
NOROESTE 
 
12AB/11ª (BG) 

ENTRADAS 
SUDESTE 

 
11.ºA/11.º B 

ENTRADA 
SUL 

 
(não) docentes 
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- o 12.ºAB utiliza sempre a entrada noroeste, junto da cantina, subindo as escadas 

para aceder às salas no corredor 20 (segunda-feira à tarde + terça e quarta-feira de 

manhã).  Apenas à quinta-feira de manhã, fica junto à entrada noroeste, sem subir. 

- o 11.ºB utiliza sempre a entrada sudeste, junto ao auditório/sala 8. Usa o corredor 

das salas 9/10 (sala de informática) e acede ao piso superior pelas escadas junto às 

salas 11/12 (canto que também dá acesso ao piso inferior). 

- o 11.ºA utiliza a entrada sudeste, junto ao auditório/sala 8, e sobe diretamente para o 

setor das salas 38/42, à exceção das aulas de Biologia e Geologia. Para estas aulas, 

devem usar a entrada noroeste e subir diretamente para as salas 29/30. 

 


