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I. ENQUADRAMENTO 

Este documento pretende apresentar as medidas de prevenção para um conjunto 

específico de alunos do AEEON. 

As presentes regras estabelecidas decorrem da necessidade de implementar 

medidas de prevenção contra a disseminação do coronavírus. 

O público alvo é referente aos alunos com medidas de suporte à aprendizagem e à 

inclusão com adaptações curriculares significativas e comprometimentos físico e/ou 

mentais graves ou muito graves. 

A intervenção e frequência escolar cumprem as regras estabelecidas em sede do 

Plano de Contingência do Agrupamento. 

No presente documento são acrescidas regras de atuação segundo a especificidade 

dos casos e consequentes necessidades especificas. 

 

II. MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

Nesta conformidade é estabelecido que: 

1. Escola Secundária de Esmoriz 

a. A Oficina de Expressões Artísticas, com os alunos maiores de 15 anos, 

respeitará as regras de atuação estabelecidas para as disciplinas de 

Educação Visual, Educação Tecnológica e Educação Musical. 

b. A disciplina de Vida em Casa e na Comunidade, com os alunos maiores de 

15 anos, deverá ser, maioritariamente, convertida em conteúdos teóricos. 

No caso de uso de materiais constantes na escola (tábua e mesa de 

engomar, utensílios de cozinha…) serão desinfetados logo após a sua 

utilização não podendo ser usados por outro aluno antes de serem 

desinfetados. 

2. Escola Básica de Vinha 

c. Os alunos que frequentam a Unidade Especializada nesta escola, usarão o 

portão traseiro da escola nas entradas e saídas da mesma, seja em 

transporte coletivo, seja em transporte pelos familiares. 

d. À entrada para o interior das instalações escolares existirá um tapete de 

desinfeção que os alunos terão de pisar antes de entrar. Em caso de uso de 

cadeira de rodas estas deverão passar pelo referido tapete. 
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3. Escola Básica Florbela Espanca 

e. Os alunos da Escola Básica Florbela Espanca que frequentam a Unidade 

Especializada, usarão a portaria (única) estabelecida para entrada e saída de 

todos os alunos. 

f. À entrada do Bloco D haverá um tapete de desinfeção para uso dos alunos 

que, sendo transportados em veículo até à entrada do Bloco, não 

desinfetam o calçado no tapete existente na portaria. Em caso de uso de 

cadeira de rodas estas deverão passar pelo referido tapete. 

g. Aos alunos com mobilidade reduzida ou sem mobilidade, transportados em 

veículo familiar é permitida a entrada do veículo no horário estabelecido 

para início e fim das aulas. 

Fora destes tempos é vedada a entrada a qualquer veículo de transporte. 

Relembra-se que à entrada da escola existe um estacionamento para 

transportes portadores de pessoas com deficiência. 

Em casos excecionais, devidamente justificados por documento emitido 

pelos serviços respetivos (consultas médicas), em dias de chuva é permitida 

a entrada a veículos de transporte. Sendo que, à chegada, o condutor deverá  

respeitar a ordem de permissão para entrada dada pelo responsável pela 

portaria.  

É vedado o acesso a veículos durante o tempo de intervalo dos alunos ou na 

aproximação eminente deste tempo. 

h. Em todas as escolas é vedada a entrada na escola aos pais ou outros familiares. 

Os alunos que não possuam a necessária autonomia para se deslocar/orientar 

sozinhos deverão ser conduzidos pelos familiares até ao portão da portaria. Aí, a 

pessoa responsável pela portaria, que terá as devidas instruções, consoante o 

caso (turma ou local para onde deve ser conduzido o aluno), comunicará com os 

responsáveis que virão buscar o aluno à portaria. 

i. Não haverá qualquer partilha de material (à exceção dos computadores), 

também, nas Unidades Especializadas. Cada aluno terá uma caixa com tampa 

onde serão guardados os seus materiais pedagógicos. Os computadores serão 

desinfetados após o uso por cada aluno. 

j. No caso dos professores/técnicos/assistentes auxiliares dos alunos que 

frequentam as unidades especializadas, para além dos locais com gel 

desinfetante, será generalizado o uso de recipiente desinfetante de bolso.  
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k. Os alunos que frequentam as Unidades Especializadas realizarão o seu almoço 

nas salas das unidades. 

l. Os alunos que frequentam as unidades realizarão os intervalos no mesmo 

horário dos intervalos da sua turma. 

m. No caso dos alunos que frequentam a Unidade especializada da Escola Básica 

Florbela Espanca pertencendo a turmas da escola Secundária e, por isso, 

realizarão os intervalos no horário estabelecido cumprindo as regras de 

distanciamento social. 

n. Para os alunos que frequentam as Unidades Especializadas, privilegia-se a 

oportunidade de realização de atividades ao ar livre quando o clima assim o 

permitir.  

o. Nas terapias o uso de máscara é obrigatório, mesmo no caso da terapia da fala. 

No caso da fisioterapia, onde o toque pode ser necessário, a cama de fisioterapia, 

ou outro material, será, obrigatoriamente, higienizada entre usos. 

 

 

 

Este plano será divulgado a toda a comunidade educativa assim com as suas 

eventuais atualizações. 

 

Esmoriz, 16 de setembro de 2020  

 

 

 

 

 

  


