
Adenda ao Plano de Contingência da Escola 

Secundária Dr. Joaquim de Carvalho no 

regresso ao Regime Presencial do 11.º e 12.º 

Anos de Escolaridade  

 
 
 

1. Nenhum membro da Comunidade Educativa deve deslocar-se à escola se 

sentir qualquer sintoma compatível com infeção causada pelo SARS-CoV-

2, tal como febre, tosse ou dificuldade respiratória. 

 
2. É obrigatório o uso de máscara em qualquer espaço no interior e exterior 

da Escola. 

 

3. Qualquer elemento da comunidade, ao chegar à Escola, tem que 

desinfetar as mãos, usando solução antisséptica de base alcoólica 

(SABA). O mesmo procedimento deve ser realizado ao sair da Escola. 

 

4. O circuito de entrada e saída da escola é o seguinte:  
 

4.1  Piso -1, Piso 0, Piso 1 - entrada principal, acesso pela Rua Cristina 

Torres; 

4.2  Piso 2 – entrada pela porta do corredor da Direção, acesso pela Rua 

Joaquim Sotto Maior (entrada do Parque de estacionamento) 

 

5. Em cada sala de aula é disponibilizada solução antisséptica de base 

alcoólica (SABA); 

 
6. Mantém-se, como sala de isolamento, a sala anexa ao Gabinete do 

Diretor. 

 
7. Qualquer caso suspeito deve seguir o mesmo trajeto de entrada na 

escola, definido para a sua turma, para se dirigir à sala de isolamento. 

 

 



Seguindo-se os procedimentos gerais, já definidos no plano de 

contingência. 

 

8. Os alunos devem manter-se dentro da sala de aula, a não ser para ir à 

casa de banho, devendo sempre fazer uma correta higienização das 

mãos, fazendo a secagem com toalhetes de papel, evitando secá-las com 

o secador de jato de ar e manter o distanciamento social de 2 metros. 

 

9. Encontram-se encerrados os seguintes espaços: bufete, cantina, sala da 

Associação de Estudantes, corredor dos laboratórios, pavilhão 

gimnodesportivo, biblioteca, sala de professores e outros espaços de 

convívio. 

 

10.  As portas das salas devem permanecer abertas, de modo a evitar-se o 

toque desnecessário em superfícies. 

 

11.  As bandeirolas e janelas devem estar abertas, de modo a permitir a 

renovação natural do ar.  

 

12.  Os estores só devem ser manuseados pelo professor. 
 

13. Dentro da sala de aula, a disposição dos alunos é sempre a mesma, não 

podendo haver troca de lugares. 

 

 
  

 


