
 

 

Regresso ao regime presencial a 18 de Maio de 2020 

 

Caros Alunos  

Caros Encarregados de Educação 

 

Na sequência da decisão de reabertura das escolas tomada pelo Governo, a Escola Secundária 

D. Pedro V retoma as aulas presenciais, no dia 18 de Maio, para os anos terminais do ensino 

secundário nas disciplinas sujeitas a provas de ingresso para o ensino universitário e politécnico. 

Escrevemos estas linhas para vos transmitir uma palavra de boas-vindas neste regresso à escola, 

e para garantir que todos os cuidados estão tomados para salvaguardar a limpeza e higiene dos 

espaços de aulas e dos espaços comuns. Do mesmo modo, a organização dos horários e dos 

espaços de circulação foi pensada para reduzir os riscos de proximidade social e permitir 

tranquilidade neste regresso. 

Cada sala é apenas utilizada por uma turma em cada dia, para que possa ser convenientemente 

limpa e arejada para o dia seguinte. Os turnos horários evitam a permanência dos alunos de 

manhã para a tarde, com a possibilidade de almoçarem em casa, e assim reduzir o número de 

pessoas a circular na escola a cada momento. Também a divisão em grupos de menor dimensão 

reduz o número de alunos por sala e contribui para um acompanhamento mais individualizado 

das aprendizagens por parte dos professores. 

Exemplo do cuidado com a higiene e desinfeção é a regra de existir uma limpeza das casas de 

banho a cada duas horas, a que se junta a existência de uma assistente operacional para cada 

laboratório e uma para cada duas salas de aula. Além disso, à entrada, as assistentes 

operacionais desinfetarão as mãos, por dispensa de álcool gel, a todos os que entrarem na 

escola, bem como dispensarão máscaras para quantos as não trouxerem colocadas do exterior. 

Os produtos de desinfeção também estão disponíveis nos restantes espaços escolares. 

Caros alunos: confiamos que o V. comportamento nesta nova fase vai ser de exemplar sentido 

cívico, cuidando de Vós e dos Outros dentro da escola. Pedimos-vos que cumpram as regras de 

conduta já publicadas na página da escola e as indicações afixadas nos blocos e salas, 

colaborando em tudo para o sucesso deste regresso ao regime presencial. 

Esta palavra de confiança destina-se também aos Encarregados de Educação, para que se sintam 

mais seguros em permitir o regresso dos filhos e educandos, dado que, segundo a legislação em 

vigor, as faltas, apesar de justificadas caso os alunos não integrem o ensino presencial no horário 

estipulado, afastam o aluno também da lecionação síncrona das aulas, pois não existirá 

duplicação da oferta da disciplina que está a ser lecionada em regime presencial, excetuando as 



situações de impossibilidade de presença por doença grave, devidamente atestada por 

autoridade de saúde. 

Para todas as disciplinas não contempladas no ensino presencial, a oferta em ensino a distância 

mantém-se, apenas podendo sofrer ajustes horários a combinar com os professores. 

Para todas as disciplinas, mesmo as de oferta presencial, mantém-se o Classroom como 

ferramenta de trabalho. 

Com os nossos cumprimentos. 

A Direção do AEL 

 

 


