
Comunicado 

No âmbito da preparação do próximo ano letivo, e desde a publicação da Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, de 20 de Julho, a Direção do AEOH tem-se desdobrado 

em contactos e reuniões com parceiros Institucionais (Associações Pais, Câmara Municipal, 

Delegada de Saúde, GNR, Proteção Civil e outros) no sentido de esquematizar e tentar 

concretizar formas de desdobramento de turmas. O objectivo era evitar grande concentração 

de alunos nas instalações escolares. 

Vários obstáculos se foram colocando, tornando definitiva a impossibilidade de se fazerem 

turnos para que uns alunos tivessem aulas de manhã e outros de tarde. 

Perante esta situação, e porque é importante e fundamental dar seguimento à organização 

das nossas actividades escolares, foi determinado que o horário se mantém igual ao do ano 

transacto.  

Desta forma, informamos que estamos a envidar todos os esforços para minimizar o eventual 

impacto da pandemia COVID 19 na nossa comunidade escolar. Com efeito, a enorme 

diversidade de edifícios escolares e o elevado número de alunos levam-nos a preparar o ano 

com preocupação, mas acima de tudo com a certeza de que tudo faremos para que todos se 

sintam em segurança. Em mente temos sempre o grande objetivo de ter aulas presenciais. As 

alterações que se seguem são as possíveis e aquelas que, de forma consciente e responsável, 

poderemos colocar em prática.  

Face ao exposto, informamos do seguinte: 

1- 15 de Setembro: apresentações para a turma CEF (1.º ano) e Curso Profissional (10.º ano).  

2- 16 de Setembro: apresentações para os alunos do 1º ano em todo o Agrupamento e de 

acordo com o mapa divulgado.  

3- 17 de Setembro: aulas para todos os alunos de acordo com horário a afixar. 

NB: Esta alteração aos procedimentos habituais tem como objetivo a prevenção de possíveis 

contágios pelo elevado número de Encarregados de Educação que se concentrariam no 

mesmo espaço. 

4- Posteriormente o Diretor de Turma agendará uma reunião com os Encarregados de 

Educação. 

5- Foi elaborado um conjunto de medidas e procedimentos, em conformidade com a 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, de 20 de julho, e adequadas ao contexto 

do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, que se caracteriza pelo elevado número 

de alunos e de turmas. 

 

 

 



5.1. Procedimentos 

Portaria: 

- Escolas da periferia: os alunos organizam-se na entrada, em fila, mantendo o distanciamento 

possível. Dentro do espaço escolar deverão dirigir-se à sala de aula e aguardar nas imediações 

desta a chegada do professor. 

- Escola sede: três entradas distintas, 

1- portaria das piscinas: alunos do 2.º ciclo.  

2- portaria da “escola secundária” (portão grande): alunos do secundário. 

3- portaria nova: alunos do 3º ciclo. 

- Escola do 1.º CEB de Oliveira do Hospital: uma Assistente Operacional estará na porta de 

entrada e supervisionará a entrada espaçada dos alunos. 

Espaços escolares 

Os alunos e restantes utentes só serão admitidos nas instalações se tiverem a máscara 

colocada, com exceção dos alunos do pré-escolar e 1.º ciclo (com excepção dos do 4.º ano). A 

escola disponibilizará a todos 3 máscaras reutilizáveis (25 lavagens cada). Haverá intervalos 

desfasados, para que as turmas não se juntem no recreio e nas casas de banho, apelando-se 

que cada aluno traga de casa um lanche. Sempre que possível os alunos deverão circunscrever-

se ao redor do edifico onde estão a ter aulas. Irão ser dadas orientações bem precisas para que 

os alunos circulem sempre pela direita, respeitando as marcações que estarão assinaladas no 

chão. 

Cantinas do 1.º ciclo  

Haverá desfasamento dos horários das refeições servidas aos diferentes grupos/turmas/anos 

curriculares.  

Cantina do 2.º e 3.º ciclo  

Os períodos de almoço serão, sempre que possível, desfasados entre turmas/anos, de forma a 

respeitar as regras de distanciamento e evitando a concentração de alunos. Solicita-se que as 

senhas devam ser, preferencialmente, compradas pela internet.  

Poderá haver a possibilidade de recurso a refeição na modalidade de take-away, no entanto, 

aguardamos informações mais precisas que comunicaremos posteriormente.  

Recreios 

Serão definidas zonas do recreio afetas a grupos de alunos por anos curriculares. 

 

 



Bar 

O funcionamento do Bar respeitará regras muito específicas que oportunamente serão dadas a 

conhecer a todos. 

Salas de Convívio 

Estas salas estarão encerradas, assim como o acesso aos cacifos, não podendo haver partilha. 

Reprografia 

Não serão permitidas pens. Os pedidos de impressão deverão ser feitos por correio eletrónico. 

Na fila, deverão respeitar-se as marcações no chão para garantir o distanciamento devido. 

Pavilhões desportivos 

Haverá uma única turma por balneário, não havendo possibilidade de banhos, nem a utilização 

de colchões. 

Laboratórios, Salas TIC e Bibliotecas 

Haverá regras específicas para a utilização destes espaços. 

NOTA: Apela-se a todos os Pais/Encarregados de Educação colaboração. Esta é uma situação 

atípica que requer de todos nós, tolerância, bom senso e espírito de interajuda. A escola tudo 

fará para que as atividades letivas decorram de forma normal. Pedimos que só venham à 

escola em última necessidade. Pode-se e deve-se utilizar para contactar o telefone e/ou mail, 

devendo-se estar atento às redes sociais e ao “site” do Agrupamento. 

5.2. Cada aluno receberá um KIT com máscaras reutilizáveis; 

5.3. Será disponibilizado gel desinfetante.  

5.4. As instalações sanitárias e as salas de aula serão higienizadas frequentemente; 

5.5. Algumas disciplinas (Educação Musical, EV, ET, entre outras) obedecerão a novas 

normas que posteriormente serão dadas a conhecer. 

 

 

 

Oliveira do Hospital, 26 de agosto de 2020 

O Diretor do AEOH 

Carlos Carvalheira 

 

 



 

 

 

 

 

 


