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Caros e caras Encarregados (a) de Educação 

Espero que esta informação vos vá encontrar bem de saúde! 

Por despacho governamental, os alunos de 11º ano e de 12º ano regressam às aulas 

presenciais na maioria das disciplinas a partir de 18 de maio, terminando no dia 26 de 

junho. 

Preparamos a escola de forma que todos fiquem bem, com condições de higiene e 

segurança, de modo a que os nossos alunos tenham todas as condições para 

aprenderem e se prepararem para a realização de exames nacionais. 

Seguidamente, apresentamos informações importante para esta situação excecional: 

Aulas presenciais 
Realizam-se presencialmente todas as aulas das disciplinas com oferta de exame 

nacional: 

11ºano: ING, FIL, BGG, FQA, GDA, HISTB, ECNA, LP, GGFA, MACS, HCA 

12ºano: PORT, DES A, HIST A, MAT A, 

Os alunos frequentam estas disciplinas, independentemente de virem a realizar os 

respetivos Exames. 

Assiduidade nas aulas presenciais 
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. 

Os alunos que decidirem não frequentarem uma disciplina ficam sujeitos ao regime 

geral de faltas a todas as disciplinas. Ou seja, os alunos devem ir a todas as disciplinas 

não podendo escolher ir a umas e não a outras. 

Alunos em grupo de risco 
Se um aluno se encontrar atestadamente em grupo de risco, deve a escola facilitar o 

apoio remoto, à semelhança do que acontece em todos os casos de doença prolongada. 

Assim, cumpre-nos informar as regras as regras a seguir no regresso às aulas presenciais 

na ESFH.  

Normas gerais: 

1- É obrigatória a identificação do aluno através do cartão de estudante à entrada 

da escola. 

2- É obrigatório o uso de máscara para circular nos autocarros e dentro e fora da 

sala de aula. 
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3- Todos os alunos terão que desinfetar as mãos com uma solução antisséptica de 

base alcoólica (SABA) à entrada da escola (um funcionário estará à entrada com a 

solução alcoólica para desinfeção das mãos); 

4- Sempre que se ausentarem da sala de aula, têm de lavar as mãos, com água e 

sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos; 

5- Usar lenços de papel uma única vez para assoar; 

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

para as mãos;  

7- Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;  

8- Manter o distanciamento (físico), dentro e fora do espaço escolar; respeitar a 

sinalética afixada; 

9- Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, 

interruptores; 

10- Não partilhar material. (Não pedir material emprestado aos colegas); 

11- As portas e janelas estarão sempre abertas, para circulação de ar; 

12- o Bar e a sala convívio de alunos estarão encerrados; 

13- A Biblioteca está aberta, mas com restrições à sua utilização, nomeadamente 

com indicação da sua lotação máxima afixada à entrada desse espaço; 

14- A cantina estará aberta para qualquer aluno do ensino secundário; 

15- Os alunos terão de tirar a senha no dia anterior (excecionalmente no dia 18 que 

podem tirar até às 10h desse mesmo dia); 

16- Os alunos só podem circular no trajeto indicada para a sua turma; 

17- Todos as turmas são divididas em dois turnos e a carga horária letiva das 

disciplinas será reduzida a 50%; 

18- As divisões em turno são da responsabilidade da equipa diretiva, conforme 

anexo 1; 

19- Todos os alunos virão à escola no turno da manhã para facilitar a desinfeção dos 

espaços; 

20- Cada turno de cada turma só virá à escola quinzenalmente, por exemplo, o turno 

1 da turma X virá na 1ª semana, o turno 2 virá na 2ª semana, e assim, 

sucessivamente; 
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21- Na semana que houver feriados, o turno afetado pelo mesmo será compensado 

numa tarde a indicar. 

O que fazer quando chegar à escola 
1- Haverá um funcionário que encaminhará os alunos de acordo com a entrada 

definida para cada turma, de acordo com o mapa:  

 

 

2- Em cada entrada do edifício estará um funcionário que dará mais indicações a 

seguir até à sala de aula de cada turma (haverá sinalética durante os percursos); 

3- Os alunos deverão manter o distanciamento de 2 metros entre cada colega e ir 

de imediato para a sala de aula destinada à sua turma; 

4- As portas estarão sempre abertas evitando que se toque nas maçanetas. 

Devem evitar tocar nos corrimões; 

5- Cada turma está alocada a uma única sala, pelo que não haverá mudanças de 

salas; 

6- Os alunos devem sentar-se em lugares fixos; 

7- Durante o intervalo (5min) os alunos devem permanecer na sala de aula a não 

ser para se dirigirem ao WC; 

8- Quando as aulas terminarem os alunos devem seguir o percurso inverso da 

entrada na sala de aula e saírem de imediato para a rua (manter sempre o 

distanciamento físico de 2m). 

Horários 
1- Os horários, que serão enviados em anexo, estão elaborados apenas com as 

aulas presenciais. Posteriormente o DT fará chegar o plano E@D com os horários 

das restantes disciplinas que terá que ser adaptado às aulas presenciais; 
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2- A turma irá ser dividida em 2 turnos (ver anexo I) e não são permitidas trocas 

de turnos. 

ANEXO 1 

Ano/Turma Nº de alunos inscritos Turno 1 Turno 2 

11AV1 25 do n.º 1 ao n.º 15 do n.º 16 ao n.º 28 

11CSE1 26 do n.º 1 ao n.º 13 do n.º 14 ao n.º 26 

11CSE2 26 do n.º 1 ao n.º 13 do n.º 14 ao n.º 26 

11CSE3 17 do n.º 1 ao n.º 8 do n.º 9 ao n.º 17 

11CT1 27 do n.º 1 ao n.º 14 do n.º 15 ao n.º 28 

11CT2 23 do n.º 1 ao n.º 12 do n.º 13 ao n.º 26 

11CT3 23 do n.º 1 ao n.º 14 do n.º 15 ao n.º 27 

11CT4 29 do n.º 1 ao n.º 14 do n.º 15 ao n.º 32 

11CT5 25 do n.º 1 ao n.º 13 do n.º 14 ao n.º 26 

11CT6 24 do n.º 1 ao n.º 14 do n.º 15 ao n.º 27 

11CT7 20 do n.º 1 ao n.º 10 do n.º 11 ao n.º 20 

11LH1 29 do n.º 1 ao n.º 15 do n.º 16 ao n.º 30 

11LH2 29 do n.º 1 ao n.º 14 do n.º 15 ao n.º 30 

11LH3 28 do n.º 1 ao n.º 15 do n.º 16 ao n.º 32 

12AV1 20 do n.º 1 ao n.º 12 do n.º 13 ao n.º 22 

12CSE1 27 do n.º 1 ao n.º 16 do n.º 17 ao n.º 30 

12CSE2 30 do n.º 1 ao n.º 15 do n.º 16 ao n.º 30 

12CT1 28 do n.º 1 ao n.º 14 do n.º 15 ao n.º 28 

12CT2 26 do n.º 1 ao n.º 17 do n.º 19 ao n.º 32 

12CT3 29 do n.º 1 ao n.º 15 do n.º 16 ao n.º 30 

12CT4 30 do n.º 1 ao n.º 16 do n.º 17 ao n.º 31 

12CT5 30 do n.º 1 ao n.º 15 do n.º 16 ao n.º 30 

12CT6 28 do n.º 1 ao n.º 14 do n.º 15 ao n.º 28 

12CT7 27 do n.º 1 ao n.º 16 do n.º 17 ao n.º 30 

12LH1 30 do n.º 1 ao n.º 16 do n.º 17 ao n.º 31 

12LH2 27 do n.º 1 ao n.º 17 do n.º 18 ao n.º 30 

12LH3 30 do n.º 1 ao n.º 15 do n.º 16 ao n.º 30 

12LH4 28 do n.º 1 ao n.º 16 do n.º 18 ao n.º 31 

 

 

 

Estou convicta que tudo vai correr bem! 

Um abraço 

Rosalina Pinheiro 

 

 


