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Plano de Operacionalização e de Contingência para a COVID-19  

Início: 30 de junho de 2021 

Por orientação do ME, vai a Escola Secundária de Oliveira do Hospital abrir as suas “portas” 
para a realização das Provas de Equivalência à Frequência dos ensinos básico e secundário e 
Exames Nacionais do 11.º e 12.ºanos. Venho pois, por este motivo, junto dos 
Pais/Encarregados de Educação e alunos enviar este conjunto de informações e 
procedimentos que deverão ser tidos em conta obrigatoriamente. É imperativo que todos 
sejam conscientes e que possamos, em conjunto, colaborar, cumprindo as regras previamente 
definidas. A escola tem-se vindo a preparar para poder oferecer o melhor serviço, adequando 
os seus espaços a esta nova realidade. 

 
I – Organização Escolar 

 Procedimentos durante a realização dos exames nacionais:  
1 - Mantem-se os planos de higienização em vigor;  
2 - Foram elaborados e sinalizados novos percursos de entrada e saída de todos os 
intervenientes; (Anexo I) 
3 - Os exames realizar-se-ão nos blocos C, D e E;  
4 – No pavilhão E, Sala Laboratório de Física, funcionará o núcleo do secretariado de exames.. 
A sala Laboratório de Biologia será a sala dos Professores Coadjuvantes e a sala LQ1 dos 
Professores Substituídos; 
5 - Os Professores Vigilantes suplentes ficarão na Sala de Professores;  
6 - As salas terão a lotação de modo a garantir o distanciamento sugerido;  
7 - À entrada de cada sala haverá um dispensador de álcool-gel que posteriormente irá para 
dentro da sala; 
8 – Em cada sala de exames e no Secretariado de Exames existirão máscaras a dispensar a 
quem o necessitar; 
9 – No Secretariado de Exames existirão luvas a dispensar a quem o necessitar. 
 
 

II. Disposição das salas de Prova/Exame 
1 - As salas apresentam carteiras com distanciamento físico de 1,5 a 2,0 metros entre cada 
uma e com a mesma orientação; 
2 - Será privilegiada a renovação permanente ou frequente do ar com abertura das janelas e 
portas; 
3 - As portas manter-se-ão permanentemente abertas para permitir o arejamento e, 
simultaneamente, evitar ao máximo as superfícies de contacto dos alunos; 

 
III. Higienização: Limpeza e Desinfeção 

1 – As salas de prova/exame, instalações sanitárias, espaços comuns, equipamentos e 
materiais foram sujeitas a limpeza e desinfeção completa e efetiva pelos Assistentes 
Operacionais; 
2 – Todos estes espaços serão alvo de constante desinfeção após utilização pelos alunos e 
professores;  



 
 

 

3 – Serão disponibilizados toalhetes de papel nas Instalações Sanitárias para secagem das 
mãos após a sua lavagem bem como sabão ou produtos que o substituam. 

 
 

IV. Códigos de Conduta 
O Plano de Contingência implementado “deve salvaguardar as boas práticas de higienização 
das mãos e etiqueta respiratória e promover, ainda, o distanciamento físico”. Neste sentido, 
reforçam-se as medidas de prevenção diária que deverão ser implementadas por toda a 
comunidade educativa, dentro e fora do recinto escolar. 
Dentro do recinto escolar, a Escola a Escola disponibilizará sempre que necessário a todos os 
alunos e professores máscaras e luvas, e ainda aos assistentes operacionais aventais, bem 
como produtos de desinfecção disponíveis em vários locais ou zonas comuns da escola. 
Dos códigos de conduta definidos pela DGS, todos se obrigam a: 
1 - Utilizar máscaras no interior da escola (dentro e fora da sala  exceto nas situações em que a 
especificidade da função não o permita) e no percurso casa-escola-casa (especialmente 
quando utilizados transportes públicos); 
2 - Evitar tocar na parte da frente da máscara; 
3 - Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução antisséptica de base alcoólica 
(SABA); 
4 - Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo 
menos, 20 segundos; 
5 - Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após 
o uso da casa de banho e sempre que estejam sujas; 
6 - Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois 
de utilizados e lavar as mãos, com água e sabão, de seguida; 
7 - Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as 
mãos; 
8 - Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca; 
9 - Manter o distanciamento físico, dentro e fora do espaço escolar; 
10 - Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, 
etc.; 
11 - Divulgar/promover, nos espaços educativos, as boas práticas de higiene, uso, colocação e 
remoção de máscara, bem como de distanciamento físico e etiqueta respiratória 
NOTA: Os procedimentos a seguir devem ser os enumerados no Plano de Contingência, que 
estão identificados no documento principal, do qual esta adenda faz parte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


