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1. INTRODUÇÃO 
O presente documento constitui o Anexo II do Plano de Contingência da AEVA, aprovado pela 
Direção da AEVA e divulgado junto do Universo AEVA, alunos e respetivos aliados na educação no 
transato dia 9 de março de 2020. 
 
As medidas e regras estabelecidas no presente documento não invalidam o cumprimento das 
orientações preconizadas no Plano de Contingência da AEVA e no seu Anexo I (Medidas de 
prevenção da disseminação da COVID-19 dirigidas a alunos e visitantes e a trabalhadores da AEVA, 
nomeadamente as que constam na Informação n.º 04/2020 de 30 de abril de 2020, emitida pela 
Direção da AEVA), assim como as medidas decretadas pelo Governo de Portugal e as 
recomendações das Autoridades de Saúde Nacionais (nomeadamente a Orientação n.º 024/2020 de 
08/05/2020 da DGS). 
 
O Governo, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-C/2020, de 30 de abril, 
estabeleceu uma 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 e dos 2.º e 3.º 
anos dos cursos de dupla certificação do ensino secundário às atividades letivas presenciais, a partir 
de 18 de maio de 2020.   

 
A AEVA-Escola Profissional de Aveiro (EPA) retomará as suas sessões de trabalho em regime 
presencial a partir do dia 1 de junho de 2020, inclusive, nas suas Unidades Especializadas de Aveiro 
(UniTER) e Paradela do Vouga - Edifício VougaPark (UniTEC). 

 
O presente documento estabelece condições específicas de funcionamento da AEVA a partir do dia 
1 de junho de 2020, nomeadamente da sua marca Escola Profissional de Aveiro, minimizando a 
transmissão do coronavírus SARS-CoV-2 e a possibilidade de contágio na comunidade 
educativa. 
 
Os trabalhadores da AEVA, pessoal docente e não docente e alunos da EPA com sinais ou sintomas 
de infeção respiratória aguda, tais como, febre, tosse ou dificuldade respiratória não devem 
apresentar-se na escola. Devem contactar a Linha SNS 24 (808 24 24 24) e proceder de acordo 
com as indicações fornecidas pelos profissionais de saúde. 
 

Caso os sinais e sintomas sugestivos de COVID-19 surjam no interior das instalações (caso 
suspeito) devem deslocar-se para a área de isolamento, telefonar para o SNS 24 (808 24 24 24) 
e seguir as suas orientações (ver Ponto 3. do Plano de Contingência da AEVA). 

 
 

 
2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO 
 
As orientações funcionais presentes no Anexo II do Plano de Contingência da AEVA aplicam-se às 
instalações-sede da AEVA (Aveiro, incluindo o Espaço Eng.º Victor Matos) e aos espaços físicos 
do Edifício VougaPark (Paradela do Vouga) ocupados pela UniTEC da EPA e destinam-se a: 
 Trabalhadores da AEVA; 
 Pessoal docente e não docente da EPA; 
 Alunos dos 2.º e 3.º anos dos cursos profissionais da EPA; 
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 Alunos justificadamente convocados pela Direção Técnica e Pedagógica da EPA. 
 

 
 

3. TURMAS COM SESSÕES DE TRABALHO PRESENCIAIS 
 
Terão sessões de trabalho presenciais todas as turmas do 2.º e 3.º anos dos cursos profissionais 
da EPA, assim como os alunos convocados pela Direção Técnica e Pedagógica da EPA para o 
efeito. 
 
As turmas do 1º ano dos cursos profissionais e as turmas dos cursos de educação e formação da 
EPA continuarão a auferir de sessões de trabalho à distância (sessões síncronas e assíncronas, 
através da plataforma Teams). 
 
A presença dos alunos dos 2.º e 3.º anos dos cursos profissionais, assim como dos restantes alunos 
da EPA convocados pela sua Direção Técnica e Pedagógica, é obrigatória. 
 
Os Cursos Profissionais de 2.º ano: 
 Terão atividades letivas presenciais na respetiva unidade e de acordo com o horário de trabalho 

disponível e publicado na plataforma PACA, às terças e quintas-feiras, até ao final do ano letivo. 
 
Os Cursos Profissionais de 3.º ano: 
 Terão atividades letivas presenciais na respetiva unidade e de acordo com o horário de trabalho 

disponível e publicado na plataforma PACA, às segundas, quartas e sextas-feiras, até ao final 
do ano letivo. 

 
À 4ªf à tarde, os alunos não terão sessões de trabalho letivas. 

 
Se um aluno se encontrar atestadamente em grupo de risco, a EPA facilitará o apoio remoto. 
 
 
 
4. ORGANIZAÇÃO DAS SESSÕES DE TRABALHO PRESENCIAIS 

 
4.1. ORIENTAÇÕES GERAIS 

 
Serão implementadas as seguintes medidas de caráter geral: 

 
 Os visitantes (incluindo os Aliados na Educação) devem deslocar-se às instalações da AEVA 

apenas para tratar de assuntos urgentes e com prévia marcação. Nas restantes situações, 
deverão continuar a ser privilegiados os meios de comunicação à distância (telefone, e-mail, 
Skype, outros). 

 Os horários das turmas são os que constam na plataforma PACA. 
 Os alunos serão organizados em grupo que correspondem à turma, a metade da turma ou a 

1/3 da turma, respeitando-se, cumulativamente, o princípio geral: Distanciamento físico de 
1,5-2 metros e nunca mais de 10 (dez) pessoas em simultâneo no mesmo espaço de 
trabalho. Esta organização manter-se-á durante todo o período de formação presencial. O 
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aluno não pode abandonar o seu lugar, a não ser que esteja a decorrer o intervalo ou a pausa 
de almoço. 

 Os intervalos devem ter a menor duração possível, devendo os alunos permanecer, em regra, 
dentro do seu espaço de trabalho. 

 O aluno deverá trazer para a escola os seus lanches destinados às pausas da manhã e da 
tarde (evitando-se a saída do edifício). 

 O uso dos elevadores está interdito, excetuando-se as situações de mobilidade condicionada 
ou incapacidade física comprovada por atestado médico. 

 Na transição entre aulas, o espaço do docente será higienizado e desinfetado. 
 Durante os intervalos (curtos, desfasados e definidos pelo/a docente ou pelo/a responsável 

do grupo), os alunos poderão manter-se dentro da sala ou sair para o exterior do edifício, 
acautelando-se o cuidado permanente de distanciamento social. 

 O acesso às instalações sanitárias é limitado a 1 pessoa de cada vez e os alunos devem usar 
os lavabos do seu piso. 

 As janelas e portas dos espaços de trabalho devem manter-se permanentemente abertas, de 
forma a garantir-se a renovação frequente do ar e evitar-se o toque frequente em superfícies 
(o recurso ao AC deve ser evitado). 

 No final das aulas, os primeiros alunos a sair são os sentados junto à porta; A saída deve ser 
feita de forma ordeira, respeitando-se o distanciamento físico. 

 A partilha de objetos entre alunos está interdita, pelo que é obrigatório que cada aluno traga 
o seu próprio material escolar para a aula (a partilha de ferramentas nos espaços oficinais 
também está interdita, a não ser que se acautele a prévia higienização das mesmas). 

 Durante o atual período de pandemia por COVID-19, a utilização de cacifos está 
desaconselhada. 

 As precauções básicas de controlo de infeção (higienização das mãos, etiqueta respiratória e 
procedimentos sociais) essenciais à prevenção da transmissão de vírus respiratórios devem 
ser cumpridas por todo o Universo AEVA. 

 No dia 1 de junho de 2020, à entrada de cada um dos edifícios, será distribuído a cada 
trabalhador da AEVA e a cada aluno 1 kit higiénico, composto por:  
 100 ml de solução antisséptica de base alcoólica; 
 1 máscara facial lavável/reutilizável (recomenda-se uma lavagem antes da primeira 

utilização). 
 É expressamente proibido fumar em todo o qualquer local dos vários edifícios; caso o pretenda 

fazer, terá de sair para o exterior das instalações e afastar-se do edifício. 
 Será aplicável sinalética COVID-19 nos edifícios relativa a: circuitos, lotação, distanciamento 

físico, proibição de comportamentos, outra. 
 

 
 

4.2. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE FUNCIONAMENTO - INSTALAÇÕES-SEDE DA AEVA 
(EDIFÍCIO BARROCAS) 
 

Pretende-se que o acesso à escola e aos espaços de trabalho seja feito com serenidade, 
salvaguardando-se, sempre, os cuidados em matéria de distanciamento social (1,5-2 metros). 

 
a) A entrada no edifício faz-se (só) pela porta dianteira e a saída (só) pela porta traseira. 
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b) O uso de máscara cirúrgica descartável ou máscara de proteção auto filtrante FFP2 (KN95) 
é obrigatório à entrada do edifício e durante todo o período de permanência no interior das 
instalações (só pode ser retirada temporariamente para comer). Nenhum aluno ou 
trabalhador da AEVA está autorizado a entrar no edifício sem este EPI. 

 
c) A colocação da máscara facial deve respeitar as recomendações da DGS, disponíveis em: 

https://www.youtube.com/watch?v=bnZ9vRr7_vI 
 

d) Na entrada, é obrigatório friccionar as mãos em todas as suas superfícies e punhos com 
solução antisséptica de base alcoólica (SABA) se estiverem visivelmente limpas ou lavar 
as mãos (em todas as suas superfícies e punhos), com água e sabão nos lavabos do Piso 
0, esfregando-as bem durante pelo menos 20 segundos, caso estejam visivelmente sujas. 

 
e) À saída do edifício, deve ser repetido o procedimento mencionado em d). 

 
f) Após a lavagem das mãos, nunca tocar na torneira (usar um toalhete de papel para fechar 

a torneira de acionamento manual ou fechá-la com o cotovelo) e secar bem as mãos. 
 

g) Diariamente, estará um/a assistente operacional à porta da escola para garantir a 
higienização das mãos e o uso obrigatório de máscara facial. No 1º dia de sessões de 
trabalho presenciais (1 de junho) será distribuído o kit higiénico. 

 
h) Estão definidos circuitos de entrada e de saída do edifício, de forma a evitar-se o 

cruzamento de pessoas; O acesso aos pisos superiores faz-se sempre pela escadaria do 
Secretariado Técnico e Pedagógico e o acesso aos pisos inferiores ou ao exterior faz-se 
sempre pela escadaria oposta; O cruzamento de pessoas nas escadas a circular em 
sentido oposto é, deste modo, impossível e proibido. 

 
i) O acesso dos alunos ao refeitório faz-se pela porta traseira e escadaria exterior de acesso 

ao mesmo; O posterior acesso ao piso 0 faz-se pelo interior das instalações, através da 
escadaria que dá acesso ao posto médico. 

 
j) O acesso dos trabalhadores da AEVA ao refeitório cumpre o mesmo circuito dos alunos 

identificado em i).  
 

k) O trabalhador da AEVA que opte por trazer a sua marmita (almoço) de casa para a escola, 
deve fazer a sua refeição no Espaço CEO (T0 da EPA), respeitando, sempre, a lotação 
máxima deste espaço (afixada na porta).  

 
l) O acesso dos técnicos dos SIC ao seu local de trabalho na cave (piso -1) faz-se pela 

escadaria dos serviços de receção e o novo acesso ao piso 0 faz-se pela escadaria que dá 
acesso ao posto médico. 

 
m) Os docentes, técnicos da Equipa Multidisciplinar e alunos da EPA com sessões de trabalho 

nas salas do PT e na Oficina Criativa devem evitar a entrada no edifício (a não ser que se 
verifique a necessidade primária de utilização das instalações sanitárias, nomeadamente 
para a lavagem de mãos). 
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n) Os docentes, técnicos da Equipa Multidisciplinar e alunos da EPA com sessões de trabalho 
no Auditório Eng.º Victor Matos entram pela porta dianteira e acedem ao espaço pela porta 
imediatamente à frente e saem, sempre, pela porta oposta; A nova entrada nas instalações 
faz-se, novamente, pela porta dianteira do edifício. 

 
o) Os alunos devem ocupar o espaço de trabalho que lhes foi atribuído pela Direção Técnica 

e Pedagógica da EPA. Este espaço de trabalho, assim como o lugar sentado no interior do 
mesmo (definido pelo responsável do grupo na 1ª hora de trabalho presencial da turma do 
dia 1 de junho) serão sempre os mesmos durante todo o período presencial de trabalho 
(1/06 a 17/07/2020). Antes da entrada no espaço de trabalho, é obrigatória nova 
higienização das mãos com solução antisséptica de base alcoólica (SABA), disponível no 
local. A distribuição das turmas pelos espaços de trabalho é a seguinte: 

 
Curso 

Profissional 
Turma 

ST 
Presenciais 

Espaço de 
Trabalho Alunos 

Técnico/a 
Apoio à 
Infância 

4BF (3º 
Ano) - 21 

alunos 
2ªf, 4ªf e 6ªf 

Adaptação 

Carla Silva; Cristiana Nunes; 
Eduarda Silvestre; Filipa 
Moreira; Gabriel Cipriano; Inês 
Dias; Inês Macedo (7 alunos). 

Responsabilidade 

Luciana Rocha; Maria Portela; 
Rita Oliveira; Rute Ramos; 
Sandra Jesus; Vanessa Cruz; 
Verónica Ferreira (7 alunos). 

Compromisso 

Rafaela Carvalho; Joana 
Nascimento; Ana Santos; 
Andreia Rodrigues; Ariana 
Guerreiro; Bárbara Costa; 
Beatriz Alves (7 alunos). 

4BW (2º 
Ano) - 19 

alunos 
3ªf e 5ªf 

Adaptação 

Carolina Silva; Catarina Jesus; 
Diana Valente; Erica Cardão; 
Fabiana Oliveira; Fábio Gomes 
(6 alunos). 

Responsabilidade 

Genesis Londoño; Iara Sousa; 
Margarida Tavares; Patrícia 
Ferreira; Pedro Marques; Suse 
Fernandes; Viviana Oliveira (7 
alunos). 

Compromisso 

Diana Dias; Ana Pinho; Ana 
Barbosa; Ana Rodrigues; 
Beatriz Marques; Carina Rocha 
(6 alunos). 

Técnico/a de 
Comunicação-

2ªf, 4ªf e 6ªf Colaboração Rafael Justimiano; Vanessa 
bastos; Ana Nogueira; Anacleto 
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Marketing, 
Relações 
Públicas e 

Publicidade 

4BG (3º 
Ano) - 19 

alunos 

Lopes; André Silva; Bruna 
Carvalho (6 alunos). 

Solidariedade 

Bruno Correia; Daniela Santos; 
Mónica Paulino; Patrícia 
Milheirão; Paulo Carvalho; 
Rafaela Rebelo (6 alunos). 

Negociação 

Irina Silva; João Correia; 
Joaquim Duarte; Leandro 
Ramos; Liliana Neves; Lucas 
Oliveira; Thauane Almeida (7 
alunos). 

4BX (2º 
Ano) - 15 

alunos 
3ªf e 5ªf 

Colaboração 
Édi Vicente; Carolina Martins; 
Aléxia Gomes; Catarina Jesus; 
David Barbosa (5 alunos). 

Solidariedade 
Joana Pereira; Joice Santos; 
Leandro Couto; Maria Ferreira; 
Miriam Vidal (5 alunos). 

Negociação 

Ruben Santos; Shelsea 
Norman; Sónia Correia; Soraia 
Amaral; Nuno Carvalho (5 
alunos). 

Técnico/a de 
Organização 
de Eventos 

4BH (3º 
Ano) - 13 

alunos 
2ªf, 4ªf e 6ªf 

Sensibilidade 
Cristiana Rocha; Tatiana 
Abreu; André Tavares; André 
Esteves (4 alunos). 

Iniciativa 
Cassandra Domingues; Daniel 
Laranjeira; Lucas Deraou; 
Mário Fernandes (4 alunos). 

Dedicação 
Nádia Pinho; Paulo Oliveira; 
Rita Silva; Soraia Silva; Tiago 
Esteves (5 alunos). 

4BZ (2º 
Ano) - 15 

alunos 
3ªf e 5ªf 

Sensibilidade 
Maria Santos; Miguel Zagalo; 
Ana Paulo; Andreia Pinto; 
Carina Fernandes (5 alunos). 

Iniciativa 
David Rama; Fábio Carvalho; 
Fátima Driouch; Inês Lopes; 
Jéssica Rocha (5 alunos). 

Dedicação 
João Teles; Nádia Martins; 
Sérgio Freitas; Tatiana Pinho; 
Viviana Sousa (5 alunos). 
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Técnico/a de 
Animador 

Sociocultural 

4BE (3º 
Ano) - 16 

alunos 
2ªf, 4ªf e 6ªf 

Persistência 
Sara Jesus; Melissa Maio; Ana 
Pato; Daniela Campos; Diana 
Lopes (5 alunos). 

Inovação 
Edgar Chipelo; Eva Ferreira; 
Iris Ribeiro; Joana Freire; 
Luana Maia (5 alunos). 

Criatividade 

Luís Semedo; Maira Teixeira; 
Maria Figueiredo; Maria 
Sarabando; Mário Fernandes; 
Rafaela Carvalho (6 alunos). 

4BV (2º 
Ano) - 18 

alunos 
3ªf e 5ªf 

Persistência 

Soraya Castro; Ariana Alho; 
Anaísa Fontes; Bruna 
Gonçalves; Catarina Nunes; 
Cristiana Oliveira (6 alunos). 

Inovação 

Cristiana Graça; Helena Sousa; 
Henrique Fernandes; Inês 
Marques; Joana Oliveira; João 
Moutinho (6 alunos). 

Criatividade 

Margarida Madaíl; Mariana 
Tavares; Mariana Alves; 
Natacha Maio; Nuno Canha; 
Roberto Martins (6 alunos). 

 
p) Os alunos em horário de DC não terão de permanecer no interior das instalações. 

 
q) Os alunos convocados pela Direção Técnica e Pedagógica da EPA serão acolhidos no 

Auditório Eng.º Victor Matos e distribuídos pela Equipa Multidisciplinar pelos seguintes 
espaços de trabalho: 

 
Parque dos Talentos: 
 Espaço Forma com a lotação de: 6 pessoas 
 Espaço Oficina Criativa com a lotação de: 6 pessoas  
 Espaço Cor com a lotação de: 6 pessoas 
 Espaço Infinito com a lotação de: 6 pessoas 

 
Auditório Eng. Victor Matos: 
 Com a lotação de: 16 pessoas 
 
Espaço Eng.º Victor Matos (se necessário): 
 Tratado de Amesterdão com a lotação de: 6 pessoas 
 Tratado de Lisboa com a lotação de: 6 pessoas 
 Tratado de Roma com a lotação de: 6 pessoas 
 Tratado CECA com a lotação de: 6 pessoas 
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r) A escala permanente de almoço dos alunos da UniTER (a cumprir escrupulosamente) é a 

seguinte: 
 
12h00 - Espaço Compromisso 
12h10 - Espaço Adaptação 
12h20 - Espaço Responsabilidade 
12h30 - Espaço Persistência 
12h40 - Espaço Inovação 
12h50 - Espaço Criatividade 
13h00 - Espaço Colaboração 
13h10 - Espaço Solidariedade 
13h20 - Espaço Negociação 
13h30 - Espaço Sensibilidade 
13h40 - Espaço Iniciativa 
13h50 - Espaço Dedicação 
 
Os restantes alunos A/C da Equipa Multidisciplinar terão uma escala de almoço feita à 
medida, tendo em conta o volume de alunos presente. 
 

s) Os trabalhadores da AEVA almoçarão no habitual espaço de refeitório e na zona de 
refeição dos alunos. 
 

t) Quando não se encontrar em sessão de trabalho presencial, o docente (assim como o 
técnico da Equipa Multidisciplinar) poderá desenvolver o seu trabalho num dos seguintes 
espaços (respeitando a lotação máxima identificada na porta): 

 
 Piso 1: Espaço AUTO, Espaço Estilos e Gabinete de Trabalho (Espaço+). 
 Piso 3: 2 Gabinetes de Trabalho (Ponto de Reunião Coordenadores e Ponto de Reunião 

Professores). 
 

u) O acesso aos espaços interiores das instalações propícios à aglomeração de pessoas será 
vedado. 
 

v) No interior do espaço de atendimento dos diversos serviços da AEVA (nomeadamente nos 
Serviços de Receção, Serviços de Informática e Comunicações e Secretariado Técnico e 
Pedagógico) apenas pode entrar uma pessoa de cada vez. Deve aguardar pela sua vez no 
exterior, mantendo o distanciamento físico de 1,5-2 metros. A via digital deverá, contudo, 
ser sempre privilegiada para gestão de procedimentos de natureza administrativa. 

 
 
 

4.3. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE FUNCIONAMENTO - ESPAÇO ENG.º VICTOR MATOS 
 

Pretende-se que o acesso ao Espaço Eng.º Victor Matos e respetivos espaços de trabalho seja 
feito com serenidade, salvaguardando-se, sempre, os cuidados em matéria de distanciamento 
social (1,5-2 metros). 
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a) O uso de máscara cirúrgica descartável ou máscara de proteção auto filtrante FFP2 (KN95) 
é obrigatório à entrada do edifício e durante todo o período de permanência no interior das 
instalações (só pode ser retirada temporariamente para comer). Nenhum aluno ou 
trabalhador da AEVA está autorizado a entrar no edifício sem este EPI. 

 
b) A colocação da máscara facial deve respeitar as recomendações da DGS, disponíveis em: 

https://www.youtube.com/watch?v=bnZ9vRr7_vI 
 

c) À entrada e saída do edifício, é obrigatório friccionar as mãos em todas as suas superfícies 
e punhos com solução antisséptica de base alcoólica (SABA). 

 
d) O acesso aos espaços interiores das instalações propícios à aglomeração de pessoas será 

vedado. 
 

e) O trabalhador da AEVA que opte por trazer a sua marmita (almoço) de casa para a escola, 
deve fazer a sua refeição no Espaço CEO (T0 da EPA), respeitando, sempre, a lotação 
máxima deste espaço (afixada na porta).  

 
 
 

4.4. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE FUNCIONAMENTO - EDIFÍCIO VOUGAPARK (UNITEC 
DA EPA) 

 
Pretende-se que o acesso à UniTEC e aos seus espaços de trabalho seja feito com serenidade, 
salvaguardando-se, sempre, os cuidados em matéria de distanciamento social (1,5-2 metros). 

 
a) A entrada no edifício pelos alunos faz-se (só) pela receção da UniTEC e a saída faz-se 

(só) pela porta junto à oficina PO (princípio aplicável a toda e qualquer entrada e saída do 
edifício).  

 
b) O uso de máscara cirúrgica descartável ou máscara de proteção auto filtrante FFP2 (KN95) 

é obrigatório à entrada do edifício e durante todo o período de permanência no interior das 
instalações (só pode ser retirada temporariamente para comer). Nenhum aluno ou 
trabalhador da AEVA está autorizado a entrar no edifício sem este EPI. 

 
c) A colocação da máscara facial deve respeitar as recomendações da DGS, disponíveis em: 

https://www.youtube.com/watch?v=bnZ9vRr7_vI 
 

d) Na entrada, é obrigatório friccionar as mãos em todas as suas superfícies e punhos com 
solução antisséptica de base alcoólica (SABA) se estiverem visivelmente limpas ou lavar 
as mãos (em todas as suas superfícies e punhos), com água e sabão nos lavabos do Piso 
-1, esfregando-as bem durante pelo menos 20 segundos, caso estejam visivelmente sujas. 

 
e) Após a lavagem das mãos, nunca tocar na torneira (usar um toalhete de papel para fechar 

a torneira de acionamento manual ou fechá-la com o cotovelo) e secar bem as mãos com 
toalhetes de papel. Os secadores automáticos das mãos estarão desligados (evitando-se 
a circulação do ar). 
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f) À saída do edifício, as mãos dos alunos devem ser desinfetadas com solução antisséptica 
de base alcoólica (SABA). 

 
g) Diariamente, estará um/a assistente operacional à porta da UniTEC para garantir a 

higienização das mãos e o uso obrigatório de máscara facial. No 1º dia de sessões de 
trabalho presenciais (1 de junho) será distribuído o kit higiénico. 

 
h) Estão definidos circuitos de entrada e de saída do edifício, de forma a evitar-se o 

cruzamento de pessoas; O acesso aos pisos superiores faz-se sempre pela escadaria do 
‘aluno’. Os alunos com sessões de trabalho no piso 2 devem usar a mesma escadaria para 
descer ao piso 0. Uma vez no piso 0, estes alunos devem usar a porta do refeitório, caso 
pretendam sair para o exterior. O cruzamento de pessoas nas escadas a circular em 
sentido oposto é, deste modo, impossível e proibido. 

 
i) Os alunos com sessões de trabalho no piso 2 e todos os alunos (apenas após o almoço) 

que pretendam sair para o exterior das instalações, estão autorizados a passar em frente 
à receção do VougaPark, contudo, a reentrada nas instalações deverá ser feita pela 
escadaria exterior de acesso à receção da UniTEC (única porta de entrada no edifício). 

 
j) A entrada e saída dos trabalhadores da AEVA (nomeadamente da marca EPA) faz-se pela 

receção do VougaPark. 
 

k) A UniTEC irá dispor de serviço de refeitório, mas não de bar (espaço que estará vedado 
aos alunos). 

 
l) O acesso dos alunos ao refeitório faz-se pela escadaria designada e a saída é feita para o 

exterior (através da porta do refeitório). 
 

m) Os trabalhadores da AEVA almoçarão no seu espaço de refeitório e na área do bar que 
estará vedada aos alunos. 

 
n) O trabalhador da AEVA que opte por trazer a sua marmita (almoço) de casa para a escola, 

deve fazer a sua refeição na área do bar, respeitando, sempre, a lotação máxima deste 
espaço. 

 
o) Os alunos devem ocupar o espaço de trabalho que lhes foi atribuído pela Direção Técnica 

e Pedagógica da EPA. Este espaço de trabalho, assim como o lugar sentado no interior do 
mesmo (definido pelo responsável do grupo na 1ª hora de trabalho presencial da turma do 
dia 1 de junho) serão sempre os mesmos durante todo o período presencial de trabalho 
(1/06 a 17/07/2020). Antes da entrada no espaço de trabalho, é obrigatória nova 
higienização das mãos com solução antisséptica de base alcoólica (SABA), disponível no 
local. A distribuição das turmas pelos espaços de trabalho é a seguinte: 

 
Curso 

Profissional 
Turma 

ST 
Presenciais 

Espaço de Trabalho Alunos 

Técnico/a de 
Eletrónica, 

4BM (3º 
Ano) - 

2ªf, 4ªf e 6ªf LTF AUTO Hugo Silva; Filipe 
Banho; Alexandre 
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Automação e 
Comando 

15 
alunos 

Roque; Diogo Simões; 
Hélder Gata; Kevin 
Casqueira; Leandro 
Cruz (7 alunos). 

LTF 
INSTRUMENTAÇÃO 

Luís Frade; Mateus 
Fidalgo; Paulo Amado; 
Paulo Leite; Pedro 
Souza; Ricardo 
Ribeiro; Simão Cunha; 
Tiago Fonseca (8 
alunos). 

4BR (2º 
Ano) - 

15 
alunos 

3ªf e 5ªf 

LTF AUTO 

Joel Quintaneiro; 
Francisco Tavares; 
Bruno Lamego; 
Eduard Kineshchuck; 
Emanuel Almeida; 
Fábio Figueiredo; 
Hugo Leite; Jorge 
Lopes (8 alunos). 

LTF 
INSTRUMENTAÇÃO 

José Soares; José 
Bandeira; Leandro 
Verde; Leandro 
Figueiredo; Lucas 
Moreira; Luís Fonseca; 
Tiago Graça (7 
alunos). 

Técnico/a de 
Eletrónica e 

Telecomunicações 

4BN (3º 
Ano) - 

16 
alunos 

2ªf, 4ªf e 6ªf 

LTF 
TELECOMUNICAÇÕES 

António Cruz; Miguel 
Fernandes; André 
Pinto; Daniel Ferreira; 
Daniel Cardoso; David 
Barbosa; Diogo 
Tavares; Diogo Santos 
(8 alunos). 

LTF ENERGIAS 

Gonçalo Pinhão; 
Guilherme Marques; 
João Ferreira; João 
Silva; José Teixeira; 
Pedro Garrido; Ruben 
Antunes; Vitor Martins 
(8 alunos). 

4BP (2º 
Ano) - 

14 
alunos 

3ªf e 5ªf 
LTF 

TELECOMUNICAÇÕES 

Gonçalo Ferreira; 
Gonçalo Figueira; 
André Cunha; André 
Loureiro; Daniel Neto; 
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Diogo Louro; Gabriel 
Durão (7 alunos). 

LTF ENERGIAS 

Gonçalo Santos; 
Guilherme Ferreira; 
João Grave; João 
Pereira; José Ventura; 
Manuel Amado; Sérgio 
Meira (7 alunos). 

Técnico/a de 
Instalações 

Elétricas 

4BJ (3º 
Ano) - 9 
alunos 

2ªf, 4ªf e 6ªf 

OFICINA TA 

Rafael Tavares; Miguel 
Azevedo; João 
Ferreira; Jorunas 
Matulas; Leonardo 
Carvalho (5 alunos). 

LTF ELETRÓNICA 
Luís Abrantes; Nuno 
Azenha; Pedro Sabino; 
Toni Pato (4 alunos). 

4BU (2º 
Ano) - 

15 
alunos 

3ªf e 5ªf 

OFICINA TA 

Fábio Vieira; Maribel 
Garrido; Afonso Matos; 
Afonso Duarte; André 
Russo; Bruno 
Nogueira; Diogo Graça 
(7 alunos). 

LTF ELETRÓNICA 

Eduardo Brandão; 
Gonçalo Tavares; 
João Augusto; João 
Monteiro; Lucas 
Mourisca; Manuel 
Oliveira; Rafaela 
Santos; Rúben 
Gonçalves (8 alunos). 

Técnico/a de 
Manutenção 
Industrial - 
Variante 

Eletromecânica 

4BI (3º 
Ano) - 

12 
alunos 

2ªf, 4ªf e 6ªf LTF PO 
TODA A TURMA (12 
alunos). 

4BQ (2º 
Ano) - 

11 
alunos 

3ªf e 5ªf LTF PO 
TODA A TURMA (11 
alunos). 

Técnico/a de SHT 

4BL (3º 
Ano) - 

15 
alunos 

2ªf, 4ªf e 6ªf ET INICIATIVA 

Rafael Franco; Rute 
Batista; Ana Pinho; 
Ana Barge; Beatriz 
Marques; Beatriz 
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Vidal; Daniela Costa (7 
alunos). 

ET ANÁLISE 

Débora Silva; Inês 
Soares; Inês Santos; 
Jéssica Dias; Mariana 
Pinto; Sara Teles; 
Tatiana Sousa; Vânia 
Oliveira (8 alunos). 

4BT (2º 
Ano) - 

12 
alunos 

3ªf e 5ªf 

ET INICIATIVA 

Cíntia Pereira; Lurdes 
Costa; Adriana Capão; 
Ana Silva; Beatriz 
Bastos; Diana 
Henriques (6 alunos). 

ET ANÁLISE 

Inês Ferreira; Jéssica 
Pereira; Joana 
Henriques; Juliana 
Capão; Luciana 
Teixeira; Luciana 
Ribeiro (6 alunos). 

 
p) Os alunos convocados pela Direção Técnica e Pedagógica da EPA serão acolhidos na 

receção e distribuídos pela Equipa Multidisciplinar pelos seguintes espaços de trabalho do 
Piso 2: 

ET Inovação: 
 Com a lotação de: 5 alunos 

 
ET Adaptação: 
 Com a lotação de: 5 alunos 
 
 
ET Qualidade 1: 
 Com a lotação de: 5 alunos 
 
ET Qualidade 2: 
 Com a lotação de: 5 alunos 

 
q) A escala permanente de almoço dos alunos da UniTEC (a cumprir escrupulosamente) é a 

seguinte: 
 
12h00 - LTF AUTO 
12h10 - LTF Instrumentação 
12h20 - LTF Telecomunicações 
12h30 - LTF Energias 
12h40 - LTF Eletrónica 
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12h50 - LTF Práticas Oficinais 
13h00 - LTF Tecnologias Aplicadas 
13h10 - Última sala do corredor piso 2 lado esquerdo 
13h20 - Última sala do corredor piso 2 lado direito 
13h30 - ET Inovação 
13h40 - ET Qualidade 1 e 2 
13h50 - ET Adaptação 
 

r) Os alunos em horário de DC, caso o Coordenador de Curso considere relevante, deverão 
manter-se no espaço de trabalho que lhes está designado a desenvolver trabalho por si 
definido. Este trabalho deverá, cumulativamente, ser de utilidade pedagógica e 
apelativo/desafiador para o aluno (os períodos livres deverão ser evitados). 
 

s) Quando não se encontrar em sessão de trabalho presencial, o docente (assim como o 
técnico da Equipa Multidisciplinar) poderá desenvolver o seu trabalho no espaço cowork 
(respeitando a lotação máxima identificada na porta). 

 
t) O acesso aos espaços interiores e exteriores das instalações propícios à aglomeração de 

pessoas será vedado. 
 

 
 

5. NOTAS FINAIS 

A transmissão do COVID-19 acontece quando existe contacto próximo (área até 2 metros) 
com uma pessoa infetada. O risco de transmissão aumenta quanto maior for o período de 
contacto com uma pessoa infetada. 
 
A melhor maneira de prevenir a infeção é, portanto, evitar a exposição ao vírus 
(Coronavírus SARS-CoV-2).  
 
Assim sendo, os destinatários do presente documento devem ter em conta e respeitar as 
orientações nele incluídas. Ao cumprir os procedimentos básicos aqui elencados, está a 
prevenir a infeção e consequente transmissão deste vírus respiratório, zelando pela 
preservação da saúde da comunidade educativa. 

 
 

6. DIVULGAÇÃO 
 

A Direção da AEVA procederá à divulgação do Anexo II do Plano de Contingência no 
website da AEVA e nos websites das suas marcas, assim como nas redes socias de 
Facebook e Instagram.  

 
Será, também, enviado, por e-mail, para o Universo AEVA, alunos e respetivos aliados na 
educação. 
 
O presente documento deve ser lido por todo o Universo AEVA não devendo, em momento 
algum, ser alegado o seu desconhecimento. Quaisquer comportamentos contrários às 
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medidas e regras estabelecidas neste Plano de Contingência que potenciem o contágio 
poderão ser sujeitos a procedimento disciplinar e criminal (de acordo com a 
enquadramento legal em vigor). 
 
Visando a aprendizagem e consolidação das medidas, regras e orientações estabelecidas 
no presente documento serão ministradas ações de formação à distância, através da 
plataforma Teams, nas seguintes datas/horários: 
 

 Universo AEVA: 29/05/2020 (6ªf), 17H15-18H15 
 Alunos do 3º ano dos CP da UniTER e alunos designados pela DTP (afetos à UniTER): 

1/06/2020 (2ªf), 09H30-10H00 
 Alunos do 3º ano dos CP da UniTEC e alunos designados pela DTP (afetos à UniTEC): 

1/06/2020 (2ªf), 10H00-10H30 
 Alunos do 2º ano dos CP da UniTER: 2/06/2020 (3ªf), 09H30-10H00 
 Alunos do 2º ano dos CP da UniTEC: 2/06/2020 (3ªf), 10H00-10H30 
 

 
Aveiro, 28 de maio de 2020 
 
A Direção da AEVA,  
Cláudia Garcia de Matos  
Jorge de Almeida Castro 


