Funcionamento das Aulas Presenciais – 18 de maio

Critérios para a elaboração dos horários

Os horários foram elaborados considerando as orientações emanadas do ministério da
educação e as orientações provenientes da DGS, designadamente:

1. Definir o funcionamento das atividades letivas criando horários desfasados entre as
turmas, evitando, o mais possível, a concentração dos alunos, dos professores e do
pessoal não docente no recinto escolar, bem como no período mais frequente das
deslocações escola-casa-escola;
2. Concentrar, sempre que possível, as aulas das diferentes disciplinas de cada turma de
modo a evitar períodos livres entre aulas;
3. Concentrar, sempre que possível, as aulas de cada turma, preferencialmente, durante
o período da manhã ou da tarde;
4. Sempre que possível, concentrar o máximo de aulas de cada turma para minimizar o
número de vezes que os alunos se tenham de deslocar à escola, ao longo da semana;

Atendeu-se, ainda, às disciplinas envolvidas:

11º Ano - 4 disciplinas:
11º A e 11º B – Filosofia, Inglês, Física e Química A e Biologia e Geologia
11º C e 11º D – Filosofia, Inglês, M.A.C.S. e Geografia A

12º Ano – 2 disciplinas:
12º A e 12º B – Português e Matemática A
12º C e 12º D – Português e História A
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Finalmente teve-se em consideração que, apesar dos alunos frequentarem estas disciplinas
independentemente de estarem inscritos para os respetivos exames e a escola não estar
obrigada à continuação do seu ensino à distância, todos os alunos do 11º e 12º anos possuem
condições de assistir a aulas síncronas, que continuarão a funcionar, de forma complementar
às aulas presenciais, dados os bons resultados obtidos.

Desta forma, os horários das aulas presenciais do cursos científico-humanísticos foram
elaborados de acordo com a seguinte tabela:

Turma

Dias

11ºA

2ª, 4ª e 6ª feiras

12º A

3ª e 5ª feiras

11ºB

2ª, 4ª e 6ª feiras

12ºB

3ª e 5ª feiras

11º C

2ª, 4ª e 6ª feiras

12º C

3ª e 5ª feiras

11º D

2ª, 4ª e 6ª feiras

12º D

3ª e 5ª feiras

Tempos

Horas

1º tempo

8:30 - 9:20

2º tempo

9:25 - 10:15

3º tempo

10:25 - 11:15

4º tempo

11:20 - 12:10

1º tempo

8:40 - 9:30

2º tempo

9:35 - 10:25

3º tempo

10:35 - 11:25

4º tempo

11:30 - 12:20

1º tempo

8:50 - 9:40

2º tempo

9:45 - 10:35

3º tempo

10:45 - 11:35

4º tempo

11:40 - 12:30

1º tempo

9:00 - 9:50

2º tempo

9:55 - 10:45

3º tempo

10:55 - 11:45

4º tempo

11:50 - 12:40
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As atividades dos cursos profissionais seguem o seguinte esquema:
Turma

Grupos

Dias

Horas

Intervalos

4ª Feira

08:35 – 12:35

1º
CP TAS 17

Grupo

Sala 412

2º

1º:09:55 – 10:05
2º:11:05 – 11:10

6ª Feira

08:35 – 12:35

3ª Feira

08:45 – 12:45

4ª Feira

08:45 – 12:45

Grupo
1º
Grupo
CP TEAC 17

2º
Salas
402 e 403

1º:10:05 – 10: 15
2º:11:10 – 11:15

Grupo
3º
5ª Feira

Grupo

08:45 – 12:45

Salas:
Seguindo as orientações da DGS, cada turma tem a sua sala específica, a saber:

Turma

Sala

Bloco

11º A

314

3

11º B

419

4

11º C

514

5

11º D

214

2

12º A

213

2

12º B

313

3

12º C

415

4

12º D

515
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Nota: Em cada bloco estará apenas uma turma do 11º ou 12º anos, em cada dia.
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Funcionamento dos Intervalos:

1º intervalo -5 minutos – os alunos permanecem na sala, podendo sair, um a um, para ir à casa
de banho;
2º intervalo - 10 minutos – os alunos saem de acordo com o estipulado, podendo, apenas,
permanecer no átrio, na zona definida, assinalada no chão;
3º intervalo – 5 minutos - os alunos permanecem na sala, podendo sair, um a um, para ir à
casa de banho.

Procedimentos gerais de Higiene/Desinfeção:
- Entre cada mudança de professor é desinfetada a área de trabalho do docente,
nomeadamente, a secretária e o computador;
- As casas de banho são limpas após o intervalo;
- Todas as salas são limpas e arejadas, no final de cada dia.

Entrada na escola
1. Os alunos que utilizam transporte próprio devem procurar entrar na escola 5 minutos
antes do início previsto para a primeira aula, respeitando o distanciamento social, com
máscara e desinfetando as mãos;
2. Os alunos que utilizam os transportes públicos entram na escola após a chegada,
respeitando os mesmos procedimentos, e aguardam o início da primeira aula no
espaço escolar, utilizando os circuitos definidos para o efeito.

Entrada e saída dos blocos/salas de aulas
1- O professor é o primeiro a entrar no bloco e na sala;
2- Os alunos entram no bloco por nº da turma - a chamada é feita por um assistente
operacional;
3- A disposição dos alunos na sala segue a lógica do aluno nº 1 se sentar na carteira mais
afastada da porta e assim sucessivamente (ver esquema infra);
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4- Os alunos ocupam sempre a mesma carteira. Se um aluno estiver a faltar a carteira
dele fica vazia;
5- Os alunos saem da sala por ordem inversa;
6- O professor é o último a sair.

Aprovado na reunião do Conselho Pedagógico de 14 de maio de 2020.

Moimenta da Beira, 15 de maio de 2020.
O Diretor
Alcides José de Sousa Sarmento
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DISPOSIÇÃO DOS ALUNOS NA SALA DE AULA (exemplo)
Porta da Sala

Aluno nº 13

Aluno nº 14

Aluno nº 15

Aluno nº 16

Aluno nº 9

Aluno nº 10

Aluno nº 11

Aluno nº 12

Aluno nº 5

Aluno nº 6

Aluno nº 7

Aluno nº 8

Aluno nº 1

Aluno nº 2

Aluno nº 3

Aluno nº 4
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