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ADENDA AO PLANO DE CONTINGÊNCIA  

PARA PROVAS E EXAMES DE 2020 

Em cumprimento das orientações da Direção-Geral da Saúde e do Ministério da Educação, e tendo 

presente o Plano de Contingência já implementado no Agrupamento de Escolas da Lousã,  a presente 

adenda  atualiza e ajusta as orientações face à evolução da situação, estabelecendo as seguintes 

orientações para a reorganização do funcionamento da Escola Secundária da Lousã, no período de 

exames da 1ª fase (6 de julho a 22 de julho): 

1. As salas para a realização dos exames e provas de equivalência à frequência foram selecionadas, 

de acordo com a especificidade dos exames/provas e de modo a favorecer as condições de 

deslocação dos alunos ser feita em sentido único, permitindo que o distanciamento social seja 

respeitado. 

2. Na chamada dos alunos para cada exame serão usadas estratégias que evitem os ajuntamentos dos 

alunos. 

3. Estarão pelos espaços de circulação no exterior e no(s) bloco(s), um número de assistentes 

operacionais suficiente para garantir as orientações de circulação e o apoio informativo aos alunos 

envolvidos nos exames, assim como fazer respeitar o silêncio nas áreas adjacentes, prestar de apoio 

à realização dos exames/provas, garantir o procedimentos de segurança, limpeza e higienização, 

assim como o cumprimento das outras regras definidas pelo Secretariado de Exames. 

4. As salas selecionadas para a realização dos exames/provas são amplas e arejadas, sentando-se 

um aluno por mesa (como habitual), num máximo de 12 alunos por sala. 

5. As salas ocupadas são as do rés do chão e do 1º piso do Bloco A, orientadas para oeste de forma a 

serem mais frescas, devendo ter as janelas e a porta estar sempre abertas para garantir a circulação 

e a renovação constante do ar. 

6. Todas as salas, espaços de circulação e salas de apoio à realização dos exames são previamente 

higienizadas e desinfetadas.  

7. Para cada sala em uso no contexto da realização dos exames/provas estão disponíveis máscaras, 

solução antissética de base alcoólica e luvas. 

8. O intervalo entre as prova escrita e a respetiva prova oral é cumprido na sala AC2, do bloco A, que 

está preparada para o efeito, tendo os requisitos necessários de segurança e higiene e espaço para 

garantir o distanciamento social. 

9. Os circuitos no interior da escola estão devidamente assinalados, assim como está afixada 

informação com os procedimentos de segurança, as regras de etiqueta respiratória e de 

distanciamento social a adotar no interior da escola por todos os elementos da comunidade escolar, 

nomeadamente no percurso desde a entrada da escola até à sala de exame, e o inverso, de forma 

a evitar o contacto entre as pessoas. 
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10. À entrada da escola estão disponíveis máscaras, sendo o seu uso obrigatório, e também a solução 

antissética de base alcoólica devendo todos os alunos e trabalhadores utilizar à entrada e à saída. 

11. A sala de isolamento está identificada e apetrechada de acordo com o Plano de Contingência 

implementado, que os alunos, os docentes e os não docentes conhecem. 

12. Deve ser evitada a concentração de alunos nos espaços comuns da escola, antes e após a 

realização dos exames/provas, devendo os alunos permanecer na escola o tempo estritamente 

necessário. 

13. Todos os serviços e espaços não necessários à atividade de exames (bufete; salas de apoio; salas 

de convívio de alunos e outros) estão encerradas. Outros serviços e espaços que estejam em 

funcionamento, para garantir as outras tarefas e atividades do AEL, têm acesso condicionado e 

controlado, havendo regras definidas para o atendimento presencial. 

14. Todas as situações não previstas nesta adenda e no Plano de Contingência do AEL serão analisadas 

e decididas pela Direção do Agrupamento. 

Lousã, 1 de julho de 2020      

O Diretor 

________________________  

Pedro Balhau 


