
          

 

DIREÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES 

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DA REGIÃO CENTRO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ESCALADA, PAMPILHOSA DA SERRA 

 

Ano Letivo 2019/2020  

 

 

Plano de Contingência do Agrupamento de Escolas Escalada, Pampilhosa da 

Serra (Adenda) 

Realização de Exames Nacionais e Provas de Equivalência à Frequência  

 

O Plano de Contingência elaborado pelo Agrupamento teve em conta medidas 

de combate à pandemia e de acordo com a estratégia portuguesa de levantamento 

gradual das medidas de confinamento (Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-

C/2020, de 30 de abril). 

No que diz respeito à realização dos exames nacionais para os alunos do 11º 

ano e 12º ano de escolaridade e à realização das provas de equivalência à frequência 

pelos alunos do 9ºano o Agrupamento tomou as seguintes medidas a serem aplicadas 

por toda a comunidade educativa de prevenção diária à pandemia COVID19. As 

medidas sintetizadas são as seguintes: 

 Os alunos fazem a entrada no recinto escolar pela portaria; 

 Devem usar máscara (disponível na portaria para quem não tiver) e manter a 

máscara dentro e fora da sala de aula; 

 Ao entrar ou sair da escola, devem desinfetar as mãos com uma solução 

antisséptica de base alcoólica, que estará disponível na portaria; 

 Existem três circuitos de circulação de acesso ao 1ºpiso: O circuito A1 para os 

alunos do ensino secundário (11ºano e 12ºano), o circuito B2 para os alunos do 

9ºano de escolaridade, de forma a evitar o contacto entre os alunos e o circuito 

C3 para os professores; 

 As salas utilizadas na realização de Provas / Exames são as seguintes: 

o Sala 7 - Realização das provas de equivalência à frequência 

o Sala 12 – Professores Suplentes 

o Sala 13 - Secretariado 

o Sala 14 - Professores coadjuvantes  

o Sala 15 - Realização dos exames do secundário 

o GAAF 2 – Sala de apoio 

                                                             
1
 Circuito A – Escadaria de acesso ao 1ºpiso, junto ao bufete.  

2
 Circuito B - Escadaria de acesso ao 1ºpiso do 1ºciclo, junto ao refeitório. 

3
 Circuito C – Escadaria de acesso ao 1º piso, junto à sala de professores. 



 Usar lenços de papel de utilização única; 

 Evitar tocar em superfícies comuns como corrimãos, maçanetas, interruptores; 

 Os alunos devem respeitar a disposição das salas de aula, que deverá permitir 

o distanciamento físico entre 1,5 a 2 metros entre docentes e alunos com 

alunos; 

 As janelas e a porta das salas de aula devem estar abertas para promover a 

renovação frequente de ar; 

 Os pertences dos alunos ficam do lado de fora da sala numa mesa colocada 

para esse efeito que será higienizada; 

 No interior das salas existe solução antisséptica de base alcoólica, máscaras 

para troca, se necessário, durante as provas/exames e luvas descartáveis para 

os professores vigilantes. 

 

O secretariado de exames estará permanentemente na sala 13 onde os 

professores cumprindo o distanciamento obrigatório vão assinar a presença e levantar 

o saco com as provas, ao dirigirem-se para a sala devem fazer a higienização das 

mãos com a solução antisséptica de base alcoólica, que estará disponível na sala. 

 

Professores coadjuvantes, vigilantes e suplentes 

 Ao entrar ou sair da Sala de Professores, deverá desinfetar as mãos com uma 

solução antisséptica de base alcoólica, que estará disponível na sala. 

 O professor deve dirigir-se à sala que está devidamente identificada consoante 

seja o serviço que lhe foi atribuído. 

 

Pampilhosa da Serra, 03 de julho de 2020 

A CAP 

 

 

 

 

 

 


