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O presente plano será ajustado de

acordo com as orientações que

forem sendo emanadas da tutela,

bem como, com as sugestões que

forem surgindo.



Regresso às aulas 

presenciais 18/05/2020



Práticas adotadas  para o 

funcionamento do 

Agrupamento de Escolas 

de Manteigas

 As aulas presenciais funcionam apenas na parte da
tarde, com horários desfasados para evitar a
concentração dos alunos, dos professores e do
pessoal não docente no recinto escolar,

 Não haverá períodos livres entre aulas;*

 Serão utilizadas salas amplas e arejadas, sentando um
aluno por secretária. As mesas vão estar dispostas
com a mesma orientação;

 Serão criadas duas alas, divididas fisicamente para
evitar ajuntamento de alunos no recinto escolar;**

*Os períodos livres são aqui entendidos fora da sala de aula. Estão contemplados, nos
horários das turmas, momentos de paragem, entre aulas de 45 min, mas os alunos não devem
sair da sala de aula. Os alunos serão autorizados a irem à casa de banho sempre de forma
ordeira e um de cada vez.

** A ideia de alas consiste na separação dos alunos do 11.º ano dos do 12.º ano. Entram por
portas diferentes, utilizam casas de banho, salas de aula e corredores diferentes.

ORGANIZAÇÃO ESCOLAR



Medidas  

adotadas  no 

Agrupamento de 

Escolas de 

Manteigas

 Se for necessário procederemos ao

desdobramento de turmas;

 Serão estabelecidos circuitos para acesso às

alas, às casa de banho e gabinete de

isolamento;

 A capacidade de utilização da biblioteca será

reduzida para um terço a sua lotação máxima e

haverá sinalética para assinalar os lugares que

podem ser ocupados;

ORGANIZAÇÃO ESCOLAR



Medidas  

adotadas  no 

Agrupamento de 

Escolas de 

Manteigas

 A utilização do refeitório será desfasado entre turmas. 

 Será obrigatório a lavagem/desinfeção das mãos 
antes e após o consumo de qualquer refeição por 
parte de qualquer utente do refeitório,

 Será obrigatório a utilização de máscara por parte dos 
funcionários; 

 Será feita a preparação do tabuleiro e entrega, a 
cada aluno, por um funcionário, à entrada da linha do 
refeitório;

 Talheres e guardanapos, como já acontece, serão 
fornecidos dentro de embalagem;, bem como, a fruta 
e sobremesa. A salada será protegida e servida por um 
funcionário. 

 Depois de cada utilização será feita lavagem em 
máquina dos tabuleiros. As mesas serão higienizadas, 
também, após cada utilização; 

ORGANIZAÇÃO ESCOLAR



Medidas  

adotadas  no 

Agrupamento de 

Escolas de 

Manteigas

 Realizam-se presencialmente todas as

aulas das disciplinas com oferta de

exame nacional.

 Os alunos frequentam estas disciplinas,

independentemente de virem a realizar

os respetivos exames.

 Todas as outras disciplinas continuam a

funcionar remotamente

Frequência 

Cursos Científico-Humanísticos



Medidas  

adotadas  no 

Agrupamento de 

Escolas de 

Manteigas

 A assiduidade dos alunos é registada;

 Os alunos que não frequentem as aulas

presenciais, por manifesta opção dos

encarregados de educação, veem as

suas faltas justificadas, não estando a

escola obrigada à prestação de serviço

remoto.
Assiduidade nas aulas 
presenciais 



Medidas  

adotadas  no 

Agrupamento de 

Escolas de 

Manteigas

 Se um aluno se encontrar atestadamente

em grupo de risco, a escola facilita o

apoio remoto, à semelhança do que

acontece em todos os casos de doença

prolongada.

Alunos em grupos de risco 


