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1. ENQUADRAMENTO
À semelhança da metodologia adotada para o regresso às atividades presenciais, a ESJR teve de, mais uma
vez, reorganizar todo o seu funcionamento de forma a garantir, não só a realização dos exames com o rigor
que sempre caracterizou esta instituição, mas, também, todas as condições de segurança exigidas pelo
momento pandémico que se vive atualmente.
Assim, aproveitando a experiência e os contributos de todos os envolvidos no processo relativo ao regresso às
atividades presenciais, a ESJR procedeu à implementação de um plano de suporte à realização dos exames de
2020, tendo em consideração todas as condições impostas pelo atual contexto de pandemia.
Procede-se, de seguida, à esquematização dos procedimentos adotados para esta época de exames.
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2. ALUNOS
1.

A publicação das pautas de chamada far-se-á do seguinte modo:
1.1.

Átrio da escola.
A consulta só poderá ser feita quando não estiver a ser realizado qualquer exame.

1.2.

Placard de entrada da escola.
As pautas de chamada de cada exame serão afixadas no dia anterior ao do exame, após as
10:30 horas.

1.3.

Página da escola (espaço Exames 2020).
As pautas serão publicadas, contendo apenas o número do CC do aluno (sem qualquer outro
tipo de identificação).

2. Para evitar a habitual concentração de alunos no átrio da escola, nos momentos anteriores ao do toque
de “autorização” de deslocação dos alunos para as salas de exame, para início da chamada para os
exames de cada dia, existem dois espaços específicos de “espera” que, com sinalética horizontal,
permitem garantir o desejável afastamento físico:
2.1.

ESPAÇO UM
Entrada principal da ESJR.
Constituído por 5 “corredores”.
Permite o acesso (definidos por percursos específicos)
às salas: 118, 121, 122, 123, 124, 126, 204 e 208.

2.2.

ESPAÇO DOIS
Entrada Norte (bloco das oficinas).
Acesso pelo corredor existente no jardim junto ao
polivalente e refeitório.
Constituído por 4 “corredores”.
Permite o acesso (definidos por percursos específicos)
às salas: 101, 102, 103, 104, 108, 111, 112, 113, 114 e 115.

3. Após o toque/sinal de autorização para deslocação para as salas de exames (pelos percursos específicos),
toda a movimentação é “controlada” por assistentes operacionais que terão o cuidado de que sejam
garantidas todas as normas específicas da ESJR e DGS.
4. O acesso às salas de exame (conforme as pautas de chamada) é feito de uma forma ordeira, cumprindo
sempre o distanciamento físico.
Existem, ao longo dos percursos, diversas informações horizontais e verticais
que permitirão um mais fácil e melhor entendimento dos percursos específicos
de acesso a cada sala.
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5. Caso exista fila junto de cada sala, é obrigatório obedecer à sinalética horizontal de forma a garantir o
distanciamento físico.

6. A “chamada” é feita “automaticamente”, mal o aluno chegue à entrada da sala de exame, sendo a
presença validada pelo(s) docente(s) vigilante(s). Após validação da presença (“automática” de forma a
reduzir, ao máximo, o número de alunos em espera), o aluno deverá, após higienizar obrigatoriamente as
mãos no dispensador existente, entrar na sala e sentar-se na carteira que tenha, colado num dos cantos,
o número correspondente ao seu na pauta de chamada. Todo este processo é acompanhado e
supervisionado pelos docentes vigilantes.
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7. Após o término dos exames, com ou sem tolerância, os alunos deverão sair do espaço dos exames,
utilizando, obrigatoriamente, os percursos específicos, no sentido inverso.
8. É permitida a consulta, no átrio de entrada, das pautas de todos os exames desde que sejam cumpridas,
escrupulosamente, todas as regras presentes no plano de contingência da ESJR, bem como as normas da
DGS.
9. Além destas regras, específicas, que têm em consideração a situação de pandemia e que se encontram
em articulação com o plano de contingência da ESJR, devem ser cumpridas todas as específicas dos
exames, nomeadamente aquelas que se encontram lavradas na norma 02 do JNE.
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3. ASSISTENTES OPERACIONAIS
1.

Cumprimento rigoroso das orientações constantes no Plano de Contingência da ESJR.

2. As salas de exame e os espaços envolventes são higienizados todos os dias, após o término dos exames,
cumprindo obrigatoriamente as normas da DGS.
3. Devem ser verificados, periodicamente, todos os dispensadores de desinfetante, procedendo à sua
reposição quando necessário.
4. Orientar os alunos para as salas de exames, obedecendo aos percursos específicos e cumprindo o
distanciamento físico.
Além destas regras, específicas, que têm em consideração a situação de pandemia e que se encontram em
articulação com o plano de contingência da ESJR, devem ser cumpridas todas as específicas dos exames,
nomeadamente aquelas que se encontram lavradas na norma 02 do JNE.
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4. DOCENTES
1.

Cumprimento rigoroso das orientações constantes no Plano de Contingência da ESJR.

2. Nos dias em que se realizam exames com centenas de inscrições (06.07 – 09:30, 09.07 – 09:30, 15.07 –
09:30 e 17.07 – 09:30) são criadas, para além do Secretariado de Exames, salas de apoio a esta equipa
(para efeitos de validação da presença dos professores vigilantes e receção de material para as salas de
exame):
a. Secretariado de Exames (sala 105).
Salas de exame do r/c (101, 102, 103, 104, 108, 204 e 208).
b. Apoio 1 ao Secretariado (sala 117).
Salas de exame do primeiro piso (111, 112, 113, 114, 115 e 118).
c. Apoio 2 ao Secretariado (sala 125).
Salas de exame do segundo piso (121, 122, 123, 124 e 126).
3. No final dos exames, a entrega do material pelos professores vigilantes, é feita, à semelhança de
anos anteriores, no Secretariado de Exames, cumprindo o distanciamento físico, conforme sinalética
horizontal específica existente no espaço.
4. Além destas regras, específicas, que têm em consideração a situação de pandemia e que se
encontram em articulação com o plano de contingência da ESJR, devem ser cumpridas todas as
específicas dos exames, nomeadamente aquelas que se encontram lavradas na norma 02 do JNE.
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5. PERCURSOS | ESQUEMAS

PERCURSOS EXTERIORES

ENTRADA 1

118

121

122

123

124

126

204

208

ENTRADA 2

101

102

103

104

108

111

112

113
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ESPAÇO UM – PERCURSOS INTERIORES
BLOCO D (2XX) – ENTRADA C

208

Salas 121, 122, 126 e 208

121
122
126
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ESPAÇO UM – PERCURSOS INTERIORES
BLOCO D (2XX) – ENTRADA D

Sala 118
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ESPAÇO UM – PERCURSOS INTERIORES
BLOCO D (2XX) – ENTRADA E

Sala 204
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ESPAÇOS UM|DOIS – PERCURSOS INTERIORES
BLOCO F (1XX) – ENTRADA F

Salas 108, 114, 115, 123 e 124
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PERCURSOS INTERIORES
BLOCO F – PISO 1

Salas 114, 115, 123 e 124
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PERCURSOS INTERIORES
BLOCO F – PISO 2

Salas 123 e 124
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ESPAÇO DOIS – PERCURSOS INTERIORES
BLOCO F (1XX) – ENTRADA G

Salas 101, 102, 103, 104, 111 e 113

BOA SORTE!
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