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Altera o n.s 6 do Anexo Vll e clarifica o Anexo lll, da Resolução n.e
de 14 de maio, que define medidas adicionais de
desconfinamento em resultado da evolução positiva que a Região vem

326/2020,

alcançando no combate à pandemia da COVID-19, bem como aprova as
regras e orientações sobre o regresso ao regime presencial de atividades

letivas e formativas e estabelece normas sobre a prática de atividade
física e desportiva.

Considerando que, através da Resolução n." 27212020,
de 30 de abril, alterada pela Resolução n." 274/2020, de 4
de ma!g, foi declarada pelo Governo Regional a situação de
calamidade, tendo sido igualmente definido o âmbito

mesma,

e ainda as
na Região

restrições e proibições que, na decorrência desse estado de

calamidade,

se

mantêm ainda vigentes

Autónoma da Madeira;

Considerando que

. uma
registando
mantém

a

Região Autónoma da Madeira

evolução positiva

da

em

condições

de

segurança para

toda

a

comunidade educativa;
Considerando que na Região Autónoma da Madeira
(RAM), através da Resolução do Conselho do Governo
n." 11512020, de 16 de março, o Conselho do Governo
determinou a suspensão das atividades letivas presenciais e

componente

de apoio à família de todos os

estabelecimentos de educação e dos ensinos básico e
secundário da Região Autónoma da Madeira, a partir de l6
de março de

2020;

Considerando que o Projeto do Telensino, desenvolvido
na RAM até ao final do mês de maio, permitiu o acesso
universal de todos os alunos do Ensino Seçundário às

Aprendizagens Essenciais previstas para

o final

do

respetivo ano ou ciclo das disciplinas que constaram

daquele Projeto, garantindo, deste modo o cumprimento dos
programas e o desenvolvimento das competências definidas
no Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória;
Considerando que importa ter em considèração um
conjunto de orientações sobre
regresso ao regime
presencial de atividades letivas e formativas;
Considerando por outro lado que se revela necessário
clarificar e complementar as regras do referido Anexo VII
da Resolução n.'32612020, de l4 de maio, designadamente
as constantes do seu n.o 6 relativas ao ensino prático e às
provas de exame práticas, por forma a evitar eventuais
dúvidas no cumprimento das mesmas.
Assim, ao abrigo das alíneas a) e b) do artigo 69.o do

Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma da
Madeira, aprovado pela Lei n." 13/91, de 5 de.iunho, com
as alterações conferidas pelas Leis n.os 130/99, de 2l de
agosto e 12/2000, de 2l de junho, da Base 34 da Lei de
Bases da Saúde, aprovada pela Lei n.o 9512019, de 4 de
setembro, da Lei n.' 2712006, de 3 de julho, alterada e

republicada pela Lei n." 80/2015, de 3 de agosto, que
aprova a Lei de Bases da Proteção Civil, do Decrèto
Legislativo Regional n.' 16120091M, de 30 de junho, que
aprova o regime jurídico do Sistema de Proteção Civil da

Resolução n." 35112020

e tenitorial da

acontece

o

Resolução n.e 351/2020

material, temporal

de

Considerando que aquele diploma, ao mesmo tempo,
estabeleceu medidas excecionais que possam garantir què a
retoma dessas atividades letivas e formativas presenôiais

da
e

Ano Econónrico de 2020: € 2.863,00;
Ano Econónrico de 2021: € 3.315,54.
2020, CI

de dupla certificação, nas disciplinas que têm oferta
exame final nacional;

ística da utilização

e

l3.o Aprovar a minuta

3.o do referido

do

Regulamento (UE) n." 1407

16.'A

J
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pandemia,

não

neste momento qualquer caso ãtivo na ilha do
Porto Santo e registando um número crescente de casos
recuperados na ilha da Madeira e sem novos casos de
infeção há l4 dias consecutivos;
Considerando que o atual estado evolutivo da pandemia
COVID-19 levou a que, a nível nacional, pelo Decreto-Lei
n." 20-H/2020 de 14 de maio, que alterou o Decreto-Lei
n.'l4-G12020, de 13 de abril, fosse aprovado um conjunto

de medidas que, embora mantendo como prioridaãe o
combate à epidemia, determinou, entre outras, o retomar

das atividades letivas presenciais para os alunos dos I l.o e
l2.o anos de escolaridade e dos 2." e3.o anos dos cursos de
dupla certificação do ensino secundário, bem como para os
alunos dos cursos ar1ísticos especializados não conferentes

Região Autónoma da Madeira, dos n.os

I

e 2 ealíneas a) e

c) do n.o 3 do artigo 5.o e artigo 16.'do Decreto-Lei
n." 82/2009, de 2 de abril, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.' 13512013, de 4 de outubro, e do n.. 3 do
artigo 2.o e n.o 2 do artigo 4.o do Decreto Legislativo

Regional n.'9/20131M, de 19 de fevereiro, que adlptou à
RAM o Decreto-Lei que estabelece as regras de designação,
competência e funcionamento das entidades que exercem o
poder de autoridade de saúde, o Conselho de Governo
reunido em plenário em 2l de maio de 2020, resolve o
seguinte:

I

-

o

6

VII

n.o
do Anexo
da Resolução
32612020, de 14 de maio que passa a ter a seguinte
redação:

Alterar

'1...)

6.

Regras relativas ao ensino prático e às provas de exame
práticas
Para veículos automóveis
A higienizaçâo do habitáculo e de todos os

6.l.

a)

comandos do veículo deve ser assegurada
pela escola de condução, antes e após cada
sessão ou prova de exame:

I

4
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b)
c)

Deve ser colocada uma capa amovível e
descartável nos assentos utilizados. sendo

das Artes da Madeira-Eng.o Luiz Peter Clode,
para os 2.o e 3.o anos dos cursos profissionais

substituída em cada utilização;
E obrigatório o uso de máscaras por todos os
ocupantes do veículo:

Especializado;
Decretar a retoma, no dia

d) É obrigatória a utilização

e
d)

de uma

antisséptica de base alcoólica no
viatura:

solução
interior da

e)

instrutor na retaguarda.

É proibida a utilização de ar

o

ou

0

pessoais por paÍte do candidato a condutor e

g) As

auriculares ou sistema de alta-voz no veículo

d)

instrutor e/ou

examinador:
No caso do ensino da condução, atendendo

h)
i)

o cariz de norma interpretativa,

que, relativamente ao desconfinamento do setor da
restauração, constante do Anexo III da Resolução

32612020,

de 14 de maio, o

horário

de

funcionamento aplicável aos estabelecimentos que
optarem pela reabertura será o que resultar.das
liòenças emitidas pelas entidades administrativas
competentes, nos exatos termos que existiam antes
da publicação do Despacho 10112020, publicado
no JORAM II série, n.o 52, de 14 de março.
3

j)

b)

I

presencial para os alunos do último ano dos
èursos de dupla certificação para efeito de

conclusão

do Ensino

Secundário,

nas
na

componente prática e
formação em contexto de trabalho quando,

disciplinas

da

designadamente por requererem

a utilização

espaços, instrumentos e equipamentos
específicos, não possam ocorrer através do
ensino a distância ou da prática simulada;

Decretar

a retoma das atividades letivas

CEPAM

-

no

Conservatório-Escola Profissional

Estão excecionados da alínea anterior,

alunos

os

de grupos de risco, mediante

apresentação de um atestado médico;

Mantêm-se

em regime não presencial

as

atividades letivas e formativas dos alunos dos
7.o,2.o e 3.o ciclos do ensino básico e do 10.'
ano do ensino secundário;

Mantêm-se

em regime não presencial

as

Excetua-se

do número anterior a prática de

atividade fïsica e desportiva nas piscinas.
6

Está autorizada

a

prática de atividade fisica

e

desportiva em contexto não competitivo dos atletas
de modalidades coletivas que integrem as seleções
nacionais.
7

A

prática desportiva dessas modalidades, deverá
realizar-se no cumprimento, nomeadamente das
seguintes condições:

a)

b)
c)

{e um plano de
ao IASAUDE, IP-RAM e à

Apresentação prévia
contingência,

de

c)

presencial de ensino à distância;

modalidades individuais em instalações cobertas.

de

no enslno superlor;
Decretar a retoma, no dia I de junho de 2020,
das atividades letivas e formativas em regime

regime

4- Está autorizada a prática de atividade fisica e
desportiva em contexto não competitivo das
5

junho de 2020,
das atividades letivas em regime presencial
para os alunos dos I l.o e 12.o anos dos cursos
científico-humanísticos, nas disciplinas que
elegeram como. possíveis provas de ingresso
Decretar a retoma, no dia

em

ensino secundário.

regresso ao regime presencial de atividades letivas

a)

disciplinas oferecidas

atividades letivas e formativas dos alunos do
l.o ano dos cursos de dupla certificação do

Aprovar as seguintes regras e orientaç.ões sobre o
e formativas:

não

presencial, mantendo-se as restantes
disciplinas a funcionar em regime não

às

regras de distanciamento fisico, deve ser
suspensa a obrigatoriedade de o instrutor ser

Clarificar, com

ofertas educativas

presencial deixam de ser lecionadas à
distância a partir da data do seu início

o

transportado pelo candidato no motociclo nas
rillimas lições."
2

de

abrangidas pelos números anteriores, quando
estas se revelem estritamente necessárias para
arealização de provas ou exames, com vista à
conclusão e certificação do respetivo curso ou
acesso ao ensino superior;

O equipamento de transmissão deve ser o
telemóvel com colocação de auriculares

o

a utilização

ensino a distância ou da prática simulada;
As escolas podem ainda oferecer a frequência
de disciplinas em regime presencial a alunos

provcnicntcs

se necessário;

onde se transporte

letivas e formativas em regime presencial, no

espaços, instrumentos e equipamentos
específicos, não possam ocorrer através do

Paramotociclos
Cada candidato a condutor deve trazer e usar
o seu próprio capacete c luvas;
O instrutor deve ter capacete próprio e usá-lo,

a)
b)
c)

Podem ainda ser retomadas as atividades

de

a

renovação do ar no interior da viatura.

6.2.

de infância, infantários e

unidades de educação pré-escolar;

designadamente por requererem

exame.

devendo acautelar-se continuamente

I de junho de2020,
das atividades educativas com crianças nas

formação em contexto de trabalho quando,

condicionado

ensino, fbrmação

8.o grau do Ensino Artístico

dia I de junho de 2020,para os alunos do 2.o
ano dos cursos de dupla certificação, nas
disciplinas da componente prática e na

e. no caso das provas práticas,
I candidato a condutor, o examinador e o

instrutor

durante

o

creches, jardins

e) Só poderão estar dentro do veículo, no
ensino/formação prática, 1 candidato e o

fl

para

Direção Regional de Desporto;

Assegurar

o

cumprimento

do plano

de

contingência apresentado pelos agentes
desportivos das respetivas modalidades
desportivas;

Cumprimento do plano de contingência
i

nfraestruturas desportivas uti I izadas;

das

J

at

d)
e)
f)

Proibição dautilização de balneários;

Proibição

de partilha de

materiais

8

equipamentos, entre os agentes desportivos,
sem a prévia desinfeção dos mesmos;
Adoção dos devidos mecanismos de proteção

individual para utentes

e

funcionários

reforço

das
das

higienização

dos

inftaestruturas desportivas,

ações

de

limpeza

espaços/equipamentos.

e

e

-

As decisões constantes da presente Resolução

são

passíveis de reversão caso surjam novas situações
de risco que poúam em causa a saúde pública.

e

9

-

A

presente resolução entra em vigor no dia da sua

publicação.
Presidência do Governo Regional. - O PRESDENTE Do
GovERNoREcIoNru-, Miguel Filipe Machado de Albuquerque

ii ';

