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ORIENTAÇÕES PARA EXAMES – COVID 19 

O Plano de Contingência implementado no Agrupamento de Escolas de Penacova salvaguarda as boas práticas 

de higienização das mãos e etiqueta respiratória e promove, ainda, o distanciamento físico. Neste sentido, 

reforçaram-se as medidas de prevenção diária que deverão ser implementadas por toda a comunidade 

educativa, dentro e fora do recinto escolar: 
 

CÓDIGOS DE CONDUTA 

- É obrigatório a utilização máscaras no interior da escola; 

- Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução antisséptica de base alcoólica (SABA); 

- Evitar tocar na parte da frente da máscara; 

- Não é permitido retirar a máscara durante a realização dos exames, à exceção de situações devidamente 

justificadas ou quando se mostre necessário e apenas para o efeito de verificação da identificação do aluno, a 

qual deve voltar a ser colocada imediatamente após a referida verificação; 

- Antes do início dos exames, durante o período de chamada e imediatamente antes da entrada na sala de 

prova, os alunos têm de: 

a) Proceder à desinfeção das mãos através da aplicação de solução antisséptica de base alcoólica; 

b) Proceder à remoção das luvas, caso se apresentem com as mesmas. Nas situações devidamente 

comprovadas, em que o aluno não pode utilizar a solução antisséptica de base alcoólica, é admitida a 

utilização de luvas, as quais serão fornecidas pela escola e colocadas na presença do professor 

vigilante (mesmo que o aluno traga luvas, tem que as retirar e colocar as que são fornecidas pela 

escola); 

- Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos; 

- Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca; 

- Manter o distanciamento físico de 1,5 a 2 metros, dentro e fora das salas de aula; 

- Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, etc.; 

- Cada docente e cada aluno deve usar, apenas, o seu próprio material de escrita, evitando qualquer partilha 

de material, a fim de evitar a constante desinfeção do mesmo; 
 

ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

- Foram definidos circuitos e procedimentos no interior da escola, que promovem o distanciamento físico, 

nomeadamente no percurso desde a entrada da escola até às salas de exame, sala de secretariado de exames 

e às casas de banho, com supervisão permanente dos Assistentes Operacionais presentes na escola; 

- A distribuição dos alunos pelas salas de exame, respeitam o distanciamento físico recomendado pela 

Direção-Geral de Saúde; 

- Estará assegurada a limpeza e desinfeção diária e periódica de todos os espaços, equipamentos, objetos e 

superfícies, com os quais haja contacto intenso, nomeadamente os espaços onde se realizam os exames; 

- Estarão encerrados os serviços e outros espaços não necessários à atividade letiva (bufetes/bares; salas de 

apoio; salas de convívio de alunos e outros);  

- Os procedimentos administrativos continuarão a ter lugar através da via digital; Não haverá qualquer tipo de 

atendimento presencial. 


