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Prezados Pais, Encarregados de Educação, Formandos, Formadores, Colaboradores, Fornecedores e
Parceiros,
A época difícil que vivemos está marcada por um grande desafio global, onde só com a colaboração e
comprometimento de todos conseguiremos garantir a maior segurança, minimizando os riscos de
transmissão do novo coronavírus.

Com base nas orientações elaboradas pelo Ministério da Educação em articulação com a Direção-Geral da
Saúde (DGS), as escolas definiram as suas regras de funcionamento para o ano letivo de 2020/21.
Neste sentido, a Escola Profissional de Valongo, através do seu Guia Orientador para o Regresso à Escola –
Pós Pandemia do Covid-19, pretende transmitir a toda a comunidade escolar, as estratégias
implementadas, assim como as medidas preventivas adotadas, para garantir condições de segurança no
nosso estabelecimento de ensino a todos os nossos formandos e colaboradores.
Face à atual situação relacionada com o Covid-19 e à reabertura das escolas em regime presencial, a Escola
Profissional de Valongo elaborou um Plano de Contingência, que já se encontra disponível para consulta no
site www.epvalongo.com, bem como o presente documento, por forma a proteger a saúde dos nossos
formandos, formadores e colaboradores, assegurando o início e a execução das atividades letivas num
espaço seguro.

No entanto, temos a consciência de que todo este nosso esforço de adaptação e trabalho na
implementação de medidas preventivas, em prol de uma escola mais segura, apenas terá resultados
significativos e produtivos se pudermos contar com a ação e compreensão dos Pais e/ou Encarregados de
Educação, assim como com a colaboração e responsabilidade de todos os Formandos.

Solicitamos a vossa leitura atenta do presente documento, assim como a colaboração e compreensão
relativamente às medidas implementadas, que visam, unicamente, a segurança de todos.
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Normas e regras de funcionamento gerais
- Caso um elemento da comunidade escolar apresente sintomas suspeitos de infeção por COVID-19, este
não deverá comparecer na escola (consultar Plano de Contingência).
- É obrigatório o uso de máscara dentro das instalações da escola por todos os docentes, não docentes e
por todos aqueles (maiores de 10 anos) que entrem nos espaços escolares.
- É obrigatória a higienização das mãos à entrada e saída do edifício principal, das salas de aula e da
cantina.
- Os contactos com os Diretores de Turma e Serviços Administrativos, Financeiros e Pedagógicos, serão
feitos, sempre que possível, por e-mail e/ou telefone. Em situações excecionais, o atendimento presencial
deverá sempre ser solicitado por marcação prévia (todos os contactos estão disponíveis no site
www.epvalongo.com ).
- O regime de funcionamento foi ajustado e os horários sofreram alterações. Estão criados 4 horários
diferentes, garantindo a chegada e saída da escola sem aglomerações, assim como horários de intervalo e
de refeições devidamente faseados, tal como seguem:

Aos Pais e/ou Encarregados de Educação:
- Os Pais e/ou Encarregados de Educação deverão comunicar de imediato à escola situações de casos
suspeitos ou de contágio de COVID-19 de forma a identificar-se cadeias de contágio e evitar-se a sua
propagação, assim como informar as autoridades de saúde.
- O atendimento de Pais e/ou Encarregados de Educação será feito por marcação prévia, através do
telefone 224151845.
- Os Pais e/ou Encarregados de Educação, ou outros que possam fazer o transporte dos formandos entre
casa e escola, deverão acordar com os mesmos um “ponto de encontro” no exterior da mesma, de modo a
não impedir a entrada e/ou saída das instalações.
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Aos Formandos/as:
- Diariamente, à entrada da escola será medida a temperatura, sem se efetuar o seu registo. Se a
temperatura de um formando for superior a 37,5 graus, será encaminhado para a sala de isolamento,
seguindo-se todos os procedimentos e orientações da DGS.
- Dentro do recinto escolar, os formandos têm de respeitar os circuitos de circulação, devidamente
assinalados.
- Não é permitido a partilha de objetos ou material escolar entre os formandos.
- É obrigatório o uso de máscara dentro das instalações da escola. Será distribuído a cada formando um kit
de 3 máscaras certificadas pelo CITEVE, até 25 lavagens.
- Apelamos a que os formandos tragam um lanche para o meio da manhã e/ou tarde, considerando as
restrições no acesso ao bar. Para situações pontuais, existirá no bar apenas a venda de bens essenciais
(pão, leite e água), no intervalo de 10min.
- A entrega de documentos por parte do formando (recibos de transporte, justificação de faltas,
recuperações de horas, impressões de material) neste momento está suspenso, devendo aguardar-se
instruções por parte do Diretor de Turma.
- É estritamente proibido o acesso aos gabinetes de todos os departamentos diretivos e secretaria sem
marcação prévia. Caso se pretenda algum esclarecimento, ou no caso de alguma urgência, deve abordar-se
a funcionária do piso, ou o formador presente na sala de aula.
- O uso do telemóvel durante as aulas é estritamente proibido, tendo os mesmos de permanecer dentro da
mochila durante todo o período da mesma.
- Cada formando terá de trazer o seu material para o desenvolvimento das aulas, sendo proibida a partilha
de qualquer objeto.
- Os formandos terão de ocupar sempre o mesmo lugar dentro da sala de aula, de acordo com a planta
afixada.
- Durante todo o período da aula, os formandos estão proibidos de circular pela sala, tendo de se manter
no seu lugar.
- Existirá um intervalo de 10min da parte da manhã e outro da parte da tarde. Neste intervalo todos os
formandos devem sair da sala de aula, respeitando o circuito de circulação estabelecido.
- Nos intervalos de 5 min, que funcionarão de forma faseada, de acordo com o horário de cada turma, os
formandos que não necessitem de sair da sala de aula, podem ficar na mesma, sempre com o adequado
uso da máscara. Neste intervalo de 5min, apenas é permitida a saída da sala de aula para ir ao WC ou para
lanchar.
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- Não é permitida a permanência nos corredores, sendo obrigatório lanchar sempre no polivalente da
escola.
- Para evitar aglomerações nos corredores das salas de aula, os formandos só podem dirigir-se para a
respetiva sala depois de serem autorizados pelo funcionário do piso.

Aulas de Educação Física:
- As aulas de Educação Física, inicialmente, decorrerão na escola e serão iniciados os módulos teóricos.
- Quando as mesmas passarem para as instalações do Indoor Soccer de Sobrado, serão cumpridas as
normas emanadas pela DGS, assim como as orientações do plano de contingência das instalações
desportivas da Câmara Municipal de Valongo, integradas no Plano de Contingência da nossa Escola
Profissional.
- Os formandos, durante nas aulas de Ed. Física, apenas deverão utilizar os balneários para se equiparem e
colocarem os seus objetos pessoais, estando o acesso à zona dos banhos vedado.

Normas de utilização da Cantina:
- O funcionário da cantina assegurará a entrada ordeira dos formandos/turma, mediante a marcação
previamente realizada.
- Existirá uma ordem de entrada na cantina. Todas as turmas deverão respeitar essa ordem e esperar no
polivalente a chamada do funcionário responsável. Somente depois desta chamada é que as turmas se
dirigem para a zona demarcada de entrada na cantina.
- Sendo a cantina um local onde os alunos terão de retirar a sua máscara, apenas o devem fazer quando se
sentam para almoçar; a escola adaptou os lugares sentados, respeitando o distanciamento físico, através
de placas acrílicas frontais e distância lateral de 1m.
- O circuito de circulação na cantina tem de ser estritamente respeitado por todos os seus utilizadores.
- Os lugares serão sempre desinfetados e higienizados após cada turma terminar de almoçar.

Cientes da vossa colaboração e compreensão, acreditamos que tudo correrá pelo melhor!

A Direção

5

