Deliberação do Conselho Diretivo n.º3/2020
PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19
atualização de adoção de medidas previstas - 15.05.2020

___________________________________________________________________________

MEDIDAS A ADOTAR A PARTIR DE 18 de maio de 2020
____________________________________________________________________________
A Escola Técnica Profissional da Moita desenvolveu, seguindo as recomendações da DGEstE e
da DGS, um Plano de Contingência com o objetivo de diminuir a probabilidade de contágio pelo
novo coronavírus - COVID-19 que, no passado dia 11 de março foi, pela OMS, declarado como
pandemia;
Cumprindo o já estipulado nos Decreto-Lei n.º14-G/2020, de 13 de abril, publicado após o
Conselho de Ministros de 09 de abril de 2020, onde já estavam previstas as orientações para a
organização e funcionamento do presente calendário letivo para todo o ensino básico e
secundário e considerando as alterações e aditamentos previstos no Decreto-Lei n.º20-H/2020,
de 14 de maio, deliberou o Conselho Diretivo da ETPM, que:
- a partir do próximo dia 18 de maio de 2020, 2.ª feira, todas as turmas desenvolvem as
aprendizagens previstas através do ensino à distância, como têm vindo a realizar desde o
passado dia 16 de março de 2020;
- todas as turmas de todos os cursos profissionais do 10.º ano de escolaridade manterão o
ensino à distância até ao término do presente ano letivo, mantendo todas as orientações
definidas na Deliberação n.º 2/2020;
- todas as turmas de todos os cursos profissionais do 11.º ano de escolaridade manterão o
ensino à distância até ao término do presente ano letivo, mantendo todas as orientações
definidas na Deliberação n.º 2/2020;
- todas as turmas de todos os cursos profissionais do 12.º ano de escolaridade manterão o
ensino à distância até ao término do presente ano letivo, mantendo todas as orientações
definidas na Deliberação 02/2020, excetuando as seguintes situações, de acordo com o artigo
3.º do Decreto-Lei n.º20-H/2020, de 14 de maio:
-

as turmas do 12.º ano de escolaridade dos cursos profissionais de Comunicação,
Marketing Relações Públicas e Publicidade, de Produção Agropecuária e de Soldadura,
serão realizadas aulas presenciais às disciplinas que fazem parte do plano de estudos
do seu curso profissional, que ainda têm carga horária prevista no presente ano letivo
e que são coincidentes com as provas de acesso ao ensino superior:
- Para a turma 12.ºF: Inglês;
- Para a turma 12.ºG: Português, Inglês e História e Cultura das Artes;
- Para a turma 12.ºH: Português;

-

Dando cumprimento ao aditamento ao Decreto-Lei n.º14-G/2020, de 13 de abril,
especificamente ao artigo 3.º-A, para os alunos destas turmas e em estreita articulação
com os encarregados de educação, os próprios alunos, os tutores de turma e os
professores das respetivas disciplinas, será estruturado um plano que considere a
reorganização dos espaços, dos grupos de aprendizagem e os horários dos professores
e dos alunos, de modo a garantir, em contexto de sala de aula, o cumprimento das
normas de higienização e o adequado distanciamento social para a realização das aulas
presenciais. Esta articulação será realizada durante a semana de 18 de maio a 22 de
maio, através do contacto estabelecido pelos respetivos tutores de turma e diretores de
curso;

-

O plano para a realização de aulas presenciais será estruturado apenas para alunos que
se enquadrem nesta situação e será implementado numa data que seja aceitável e
concordante para todas as partes envolvidas, sempre após o dia 25 de maio de 2020 e
considerando os objetivos que se pretendem atingir, garantindo as condições de saúde
e de segurança e a qualidade das aprendizagens desenvolvidas;

Outras decisões:
a) Continua a ser disponibilizada a possibilidade dos alunos abrangidos pela ASE utilizarem
o refeitório da Escola para levantar as suas refeições;
b) Atividades de Suporte:
1. HelpPoint (Secretaria)
Equipa e utentes: a partir de dia 11 de maio, do corrente ano, os serviços estão a funcionar
presencialmente no horário entre das 9h às 13h e das 14h às 18h. Os contactos continuam a ser,
preferencialmente à distância através do email: secretaria@escolaprofissionalmoita.com e
telemóvel 938 315 879. Os atendimentos presenciais necessitam de marcação prévia, através
do canais supra identificados e o acesso ao campus exige: a medição da temperatura corporal,
a higienização das mãos e a utilização de máscara.
2. Central de Compras
Este serviço continuará sem atividade até ao próximo dia 14 de junho e será, nessa data,
reavaliado o seu reinício em função da evolução da pandemia.
3. Loja da Comunicação
3.1. Este serviço continua a funcionar, exclusivamente, através dos canais digitais
(lojadacomunicacao@escolaprofissionalmoita.com) e telefónico 935 482 636.
4. Serviços de Higiene e Manutenção

Este serviço será parcialmente ativado (1 elemento da equipa), para manter os padrões de
higiene sanitária recomendamos pela DGE e pela DGEstE, para a reabertura parcial das
atividades letivas presenciais a partir do próximo dia 22 de maio.
5. Loja de conveniência (Papelaria e Reprografia)
Este serviço continuará sem atividade até ao próximo dia 14 de junho e será, nessa data,
reavaliado o seu reinício em função da evolução da pandemia.
6. Bar
Este serviço continuará sem atividade até ao próximo dia 14 de junho e será, nessa data,
reavaliado o seu reinício em função da evolução da pandemia.
7. Refeitório
Este serviço continuará sem atividade até ao próximo dia 14 de junho e será, nessa data,
reavaliado o seu reinício em função da evolução da pandemia.
8. Serviços de Contabilidade e de Apoio à Gestão
Até ao próximo dia 14 de junho os serviços continuarão a ser realizados, apenas a 25% da sua
capacidade, à distância e, exclusivamente, através dos canais digitais, nomeadamente:
contabilidade@escolaprofissionalmoita.com e através do G Suite.
9. Serviços de Portaria e Vigilância
Este serviço manterá as suas atividades, de forma regular, por forma a garantir a receção de
correspondência e expedição, vigilância e normalidade do funcionamento dos equipamentos do
campus escolar.
10. Serviços de Transporte
A ativação parcial deste serviço será reavaliada até ao próximo dia 22 de maio.

Moita, 15 de maio de 2020,

O Conselho Diretivo,

