
COMUNICADO 

Ano letivo 2020/2021 

 

O Externato Flor do Campo no cumprimento da resolução do Conselho de Ministros,  a 

qual definiu o regresso às aulas presenciais dos alunos, vem por este meio enviar e informar as 

condições e medidas adotadas, tais como: 

 

1. O funcionamento das atividades letivas decorrerá no modo presencial, sendo o início do 

ano letivo no dia 14 de setembro de 2020. 

 

2. Estabeleceu-se uma organização flexível com as adaptações funcionais que assegurem 

o cumprimento das orientações das autoridades de saúde. 

 

3. Os alunos são entregues à porta do Externato Flor do Campo, onde serão recebidos por 

um funcionário destacado para o efeito, evitando-se assim a circulação de pessoas 

externas no interior do recinto. Do mesmo modo, no final do dia, devem aguardar no 

exterior da porta pela entrega do aluno por parte de um funcionário. 

 

 

4. Não é permitida a entrada de brinquedos ou outros objetos trazidos de casa. 

 

5. Dentro da sala de aula, os alunos estarão sentados, com distanciamento físico ou com 

separadores entre elas. 

 

6. Serão assegurados cuidados especiais nas idas à casa de banho e nos momentos de 

higienização. 

 

7. Evitar concentração dos alunos nos espaços comuns, concretamente nos intervalos 

estipulados, período em que a distância higiénica deve ser mantida sempre e 

impreterivelmente. Todos os espaços serão alvo de ação de limpeza e higienização após 

a utilização de cada grupo de alunos. 

 

8. No período das refeições os grupos de alunos irão em momentos desfasados. Cada 

aluno terá lugar marcado e com distanciamento físico. Não serão partilhados 

equipamentos ou alimentos. Após cada grupo será efetuada a devida limpeza e 

desinfeção das superfícies utilizadas. 

 

9. Transporte Escolar – no cumprimento das orientações para o transporte de alunos, que 

motiva a redução da lotação, deve entrar em contacto com os serviços administrativos 

e informar se pretende o mesmo. No presente ano letivo a lotação está limitada, 

motivando uma restrição no seu funcionamento. 

 

 



10. Reforço das medidas de prevenção estipuladas no Plano de Contingência implementado 

no Externato, as quais referimos: 

 

a. Obrigatoriedade de utilização de máscaras, a partir dos 10 anos, no interior do 

Externato, e no percurso casa – externato – casa, especialmente dentro de 

transportes públicos. Evitar tocar na parte da frente da máscara.  

b. Desinfeção das mãos à entrada do Externato. 

c. Lavar frequentemente as mãos com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo 

menos, 20 segundos. A lavagem das mãos deve ser reforçada, antes e após as aulas, 

antes e após o uso da casa de banho e sempre que estejam sujas. 

d. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote de lixo 

depois de utilizados e lavar as mãos, com água e sabão de seguida. 

e. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para 

as mãos. 

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

g. Manter o distanciamento dentro do Externato. 

h. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimões, maçanetas, 

interruptores, etc… 

i. Evitar a troca ou cedência temporária de material escolar ou de natureza pessoal. 

 

 Reforçamos que os alunos devem ser portadores de máscara a partir do momento de 

saída de casa em direção ao Externato. 

 

Notas Específicas 

Para o presente ano letivo, a estratégia encontrada pelo Externato Flor do Campo passa 

por promover o contacto entre a Escola e os Encarregados de Educação através de e-mail e 

videoconferência.  

Nesse sentido, o Externato Flor do Campo criará uma conta de e-mail para cada aluno 

que tenha ingressado na nossa Instituição no presente ano letivo (2020/2021). A Educadora, 

Professora Titular de Turma ou Diretor(a) de Turma enviar-lhe-á um e-mail com os dados 

relativos à conta criada. Solicitamos aos Encarregados de Educação desses alunos que, quando 

receberem esse e-mail, façam o registo na plataforma Zoom (enviamos anexo um documento 

que explica a instalação da aplicação – que pode ser feita no computador, tablet ou telemóvel, 

bem como o registo, que é gratuito). Concluído o registo, é importante que responda ao e-mail 

recebido, informando a Instituição da formalização do registo no Zoom. Isso permitirá que o 

Externato Flor do Campo envie um convite, que surgirá na conta criada no Zoom, em “Conversa” 

e “Notificação do sistema”. Basta aceitar o convite. 

O registo na plataforma em questão visa, sobretudo, nesta fase, agilizar situações de 

atendimento por parte da Educadora, Professora Titular de Turma ou Diretor(a) de Turma e 

reuniões de Encarregados de Educação. 

Para além disso, a modernização de estratégias e métodos é vital nos dias de hoje. 

Assim, essa conta de e-mail será também usada pelos Encarregados e Educação para o registo 

na Escola Virtual.  



Relativamente aos alunos que transitam do ano letivo anterior, a conta de e-mail e o 

registo na plataforma Zoom criados no terceiro período passado permanecerão ativos. Esses 

serão, por agora, os contactos privilegiados de comunicação com a escola. 

 

A implementação destes planos fica sujeito a alterações decorrentes da avaliação dos 

impactos das medidas na evolução da pandemia. 

 

 Sem outro assunto de momento. 

 

      Ramada, 2 de setembro de 2020 

                      A Direção 

 

 


