
 

 

Circular n.º 3 2019/20 – Desconfinamento 

 

Exmos Encarregados de Educação 
 

 

Assunto: Regresso à atividade letiva presencial  nos 11.º e 12.º anos 

 

O Governo determinou para o dia 18 de maio a retoma das atividades letivas 

presenciais, para os alunos do ensino secundário a frequentar o 11.º e 12.º anos de 

escolaridade, nas disciplinas com oferta de exame final nacional. 

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril, das Orientações da 

Direção Geral de Saúde e do Senhor Ministro da Educação, e tendo presente o 

Plano de Contingência já implementado no agrupamento, que será atualizado e 

ajustado sempre que necessário, informamos do seguinte: 

1. A frequência letiva faz-se, sempre que necessário, por turnos, com horários 

desfasados entre as turmas, evitando, o mais possível, a concentração dos alunos, 

dos professores e do pessoal não docente nas instalações da escola. O turno da 

manhã será 10h00-13h10 e o turno da tarde, 13h30-16h40. 

 2. A carga horária semanal de cada disciplina será reduzida para 50%, sendo os 

restantes tempos orientados para trabalho autónomo. 

 3. As turmas serão instaladas em salas distanciadas entre si e serão definidos 

circuitos e procedimentos que promovam o distanciamento físico entre os alunos, 

nomeadamente, desde a entrada da escola até à sala e nos acessos às casas de 

banho. Nos intervalos entre as aulas os alunos permanecerão na sala atribuída à 

turma.  

4. Os restantes espaços e serviços encontram-se encerrados. No Pavilhão 

desportivo, estão confinados os sem abrigo de Cascais, já em número reduzido, por 

solicitação da autarquia. Estes estão acompanhados por técnicos e segurança 

privada 24 horas. Este espaço é desinfetado diariamente pela empresa Cascais 



Próxima. A entrada e saída destes elementos vai fazer-se pelo portão do campo 

desportivo, para a avenida eng. Adelino Amaro da Costa, completamente isolado 

das restantes instalações da escola. O pavilhão C, junto ao portão principal, também 

está encerrado. Todas as instalações foram limpas e desinfetadas. 

 5. Em caso de substituição pontual de um docente será assegurado trabalho que os 

alunos, presencialmente, possam desenvolver autonomamente.  

Assiduidade 

1. É considerada falta justificada a não participação do aluno em atividades 

presenciais por opção expressa do respetivo encarregado de educação.  

2. Aos alunos que não frequentem as aulas presenciais será prestado pelo 

professor o apoio possível no regime de E@D, dado que a partir do dia 18 de maio 

a prioridade nas disciplinas de exame são as aulas presenciais. 

  

 

Cascais, 14 de maio de 2020 

 

 

          

 

 


