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Plano de Regresso às Aulas em Regime Presencial (PRARP) 

(11º e 12º anos de escolaridade) 

 
 

Atendendo às orientações governamentais e da aprovação da estratégia 

gradual de levantamento de medidas de confinamento no âmbito do combate à 

pandemia da doença COVID-19, nos termos da qual definiu como primeiro passo 

no desconfinamento do sistema educativo o regresso dos alunos dos 11.º e 

12.º anos às atividades letivas presenciais, a partir de 18 de maio de 2020, 

apresenta-se Plano de Regresso às Aulas em Regime Presencial (PRARP). 

De acordo com a legislação em vigor e as orientações emanadas pela 

Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares (DGEstE), o PRARP contempla as 

medidas necessárias para a sua implementação, que são acompanhadas de 

condições específicas de funcionamento que visam garantir a segurança da 

comunidade educativa.  

Em cumprimento das orientações da Direção-Geral da Saúde, tendo 

presente o Plano de Contingência - COVID-19, versão 2.0 atualizada em 

11/05/2020 e o Plano Pedagógico de Contingência em vigor de 09/04/2020, 

estabelecem-se as seguintes orientações:  

 

i. Organização escolar  

1. Foram reorganizados os horários por forma a garantir o funcionamento 

das aulas em regime presencial das disciplinas de exame final 

nacional e a quase totalidade das aulas à distância das restantes 

disciplinas, evitando-se, o mais possível, a concentração dos 

alunos, dos professores e do pessoal não docente no recinto escolar.  

2. As aulas das diferentes disciplinas de cada turma serão concentradas 

numa das partes do dia, de modo a evitar períodos livres entre 

aulas, minimizando o máximo possível, o número de deslocações ao 

Colégio. 

3. Serão utilizadas as salas mais amplas do Colégio e a sua 

configuração respeitará as regras de distanciamento recomendadas, 

permanecendo sentado um aluno por mesa, estando as mesmas dispostas 

na mesma orientação, para que os alunos não fiquem de frente uns 

para os outros. 

4. As salas de aula estão distanciadas entre si e/ou em pisos 

diferentes.  
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5. Nos intervalos entre as aulas, os alunos deverão permanecer, em 

regra, dentro da sala. 

6. Foram definidos percursos e procedimentos no interior da escola que 

serão dados a conhecer nas primeiras aulas presenciais de cada 

turma, que promovam o distanciamento físico entre os alunos, 

nomeadamente no percurso desde a entrada do Colégio até à sala de 

aula, às casas de banho ou aos restantes espaços restritos que serão 

utilizados, de forma a evitar o contacto entre os discentes. 

7. Não será permitida a concentração de alunos nos espaços comuns do 

Colégio. 

8. Os serviços e espaços não necessários à atividade letiva estarão 

interditos (bar; salas de apoio não identificadas; sala de convívio 

de alunos, etc).  

9. Não serão ministradas aulas experimentais nos laboratórios.  

10. A capacidade da Biblioteca foi reduzida para um terço a sua 

lotação máxima e dispõe de sinalética que indica os lugares que 

podem ser ocupados, por forma a garantir as regras de distanciamento 

físico. 

11. Estão definidas as seguintes normas de funcionamento para 

utilização do refeitório por parte dos alunos internos: 

a. O número de alunos respeitará as regras de distanciamento e será 

evitada a sua concentração quer no interior quer no exterior do 

refeitório. 

b. É obrigatória a lavagem/desinfeção das mãos antes e após o 

consumo de qualquer refeição, bem como utilização obrigatória de 

máscara por parte por parte de qualquer utente do refeitório. 

c. A preparação do tabuleiro e entrega a cada aluno será realizada 

à entrada da linha do refeitório. 

d. As mesas serão higienizadas após cada utilização, assim como os 

restantes espaços do refeitório.  

 

ii. Frequência / assiduidade   

1. Realizam-se presencialmente as aulas das disciplinas com oferta de 

exame final nacional. Os alunos frequentam estas disciplinas, 

independentemente de virem a realizar os respetivos exames. 
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2. A assiduidade dos alunos é registada. Os alunos que não frequentem 

as aulas presenciais, por manifesta opção dos encarregados de 

educação, veem as suas faltas justificadas.  

3. Todas as outras disciplinas continuam a funcionar remotamente.  

 

 

iii. Normas de conduta 

1. No regresso parcial às aulas presenciais devem manter-se os esforços 

para conter a propagação do novo coronavírus. O Plano de Contingência 

– COVID-19, versão 2.0 implementado no Colégio a partir do dia 18 de 

maio, pressupõe as boas práticas de higienização das mãos, a etiqueta 

respiratória e o distanciamento físico. Neste sentido, reforçam-se as 

medidas de prevenção diária que deverão ser implementadas por toda a 

comunidade educativa, dentro e fora do recinto escolar: 

a. Utilizar máscaras no interior da escola (dentro e fora da sala 

de aula, exceto nas situações em que a especificidade da função 

não o permita) e no percurso casa-escola-casa (especialmente 

quando utilizados transportes públicos). 

b. Evitar tocar na parte da frente da máscara. 

c. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução 

antisséptica de base alcoólica (SABA). 

d. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as 

bem durante, pelo menos, 20 segundos. 

e. Reforçar a lavagem das mãos antes e após a ingestão de alimentos, 

antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de banho e 

sempre que estejam sujas. 

f. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-

los num caixote do lixo depois de utilizados e lavar as mãos, 

com água e sabão, de seguida. 

g. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo 

fletido, e nunca para as mãos. 

h. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca. 

 

iv. Monitorização e avaliação 

A monitorização e avaliação do presente Plano de Regresso às Aulas em 

Regime Presencial (PRARP) será realizada de acordo com o definido 
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anteriormente e atualizado sempre que as circunstâncias o justifiquem, 

de acordo com as orientações das autoridades de saúde e do Ministério 

da Educação.  

   

Colégio Internato Claret, em 12 de maio de 2020 

 

Dr. Vítor Pacheco 

Diretor Pedagógico 


