
   

Agrupamento de Escolas da Cidadela  2020/2021 

Aplicação de Medidas - Regime Presencial 
Plano de Contingência  

Recorda-se que é absolutamente necessária a aplicação de todas as medidas 

previstas no Plano de Contingência, em todas as atividades letivas e não letivas, 

por todos os elementos da Comunidade Educativa. 

 Utilizar sempre a máscara de forma correta (tapar nariz e boca), fora e dentro 

do recinto escolar; 

 Higienizar as mãos ao entrar no estabelecimento escolar; 

 Dirigir-se ao local de trabalho/sala, cumprindo os percursos estabelecidos 

(eventualmente alterados por motivos justificados); 

 Cumprir o distanciamento físico (2 metros entre pessoas), junto à entrada e 

dentro do estabelecimento escolar; 

 Nos intervalos, os alunos devem ocupar o espaço “bolha” destinado a cada 

turma, mantendo as regras de segurança e higiene; 

 Não é permitido comer dentro da sala de aula, nem nos corredores. 

Excecionalmente (dias de chuva), seguindo as indicações dos A. Operacionais; 

 Entrar e sair da sala de aula de forma ordeira e cumprindo a distância; 

 Não é permitida a saída da sala de aula sem higienização do lugar; 

 Cumprir a Planta da sala de aula, tentando evitar mesas e cadeiras vazias, 

procurando o melhor distanciamento possível na turma; 

 Quando o aluno chega e se senta, não pode mudar de lugar. Se não se puder 

evitar que tal aconteça, tem que higienizar o lugar deixado; 

 Não é permitido a troca de materiais; 

 Nos trabalhos de grupo que venham a ser propostos nas disciplinas, os alunos 

não se podem juntar em sala de aula, nem virar-se para trás. Aconselha-se a 

utilização de recursos digitais;  

 Só são permitidas visitas de estudo virtuais; 

 As atividades que incluam a vinda de pessoas externas à escola, devem ser de 

carácter excepcional e carecem da devida autorização do Diretor (enviar o 

pedido por email com conhecimento do GAS/PES) – eventuais solicitações 

devem referir o dia/hora, turma, sala, atividade a realizar, nome do 

“convidado”/entidade. 


