
 
 

 
 

 

 

ANEXO 2 - PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 
Escola Básica da Nossa Senhora do Pópulo 

 

Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 
 

A. ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 
 

1. Os encarregados de educação entregam o seu educando à assistente que está ao portão e que o 

encaminha para a zona para onde deve ir. Os encarregados de educação não entram no edifício 

escolar. 

2. Serão assinalados, com sinalética adequada, percursos de circulação diferenciada e delimitados 

espaços exteriores para os diferentes grupos/turmas. 

3. A circulação obedece aos circuitos definidos - entrada e saída do estabelecimento, entrada e saída 

da sala, acesso às casas de banho, entre outros. 

4. As deslocações à casa de banho do grupo da Educação Pré-escolar, serão efetuadas na casa de 

banho da respetiva sala. 

5. As crianças da Educação Pré-escolar trocam o calçado que levam de casa por outro apenas utilizado 

no espaço do jardim-de-infância. Este calçado extra permanece no estabelecimento, devendo ser 

higienizado, todos os dias, após a saída da criança. Os profissionais deverão cumprir a mesma 

orientação. 

6. Todos os pais/encarregados de educação deverão atualizar os seus contatos telefónicos, se for caso 

disso, de modo a estar sempre contatáveis. 

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

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

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

9. Reforçar a lavagem das mãos antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de banho e sempre 

que necessário. 

 
B. ENTRADAS 

 

1. Educação Pré-Escolar 
 

  Portão exterior pequeno, devendo os pais aguardar a sua vez, respeitando o distanciamento 

social, utilizando máscara. Os pais não entram no edifício escolar. 

  Já na entrada do JI a assistente operacional destacada para o efeito efetuará o processo de 

entrada com a devida higienização da criança. (troca de calçado e higienização mãos com 

solução antissética de base alcoólica) 

  Dentro do espaço escolar, a partir do momento que entram, e depois de higienizadas, as crianças 

ficam em zona considerada limpa. 

2. Primeiro Ciclo do Ensino Básico 
 

  Os alunos do 1.º, 2.º, 3.º e 4.º ano entram pelo portão exterior grande. Os alunos do 1.º e 3.º ano 

dirigem-se pela porta principal e o 2.º e 4.º ano pela porta lateral esquerda. 

  A higienização do calçado será efetuada nos tapetes desinfetantes nas respetivas entradas. 
 

  Antes de entrarem na sala de aula os alunos desinfetam as mãos usando uma solução antissética 

de base alcoólica disponibilizada pelos respetivos docentes 
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C. INTERVALOS 
 

1. Os  grupos  da  Educação pré-escolar deverão  sair  pelas  portas  exteriores das  respetivas salas, 

dirigindo-se para os espaços interiores ou exteriores de acordo com o que estará estipulado, de 

forma rotativa e adequado ao estado do tempo. O respetivo regresso às salas, depois do intervalo, 

deverá ser efetuado pelo mesmo local; 

2. Os alunos do 1.º ano deverão descer pela escada principal; 
 

3. Os alunos do 2.º ano pela escada lateral esquerda; 
 

4. Os alunos do 3.º ano deverão descer pela escada principal; 
 

5. Os alunos do 4.º ano pela escada lateral esquerda; 
 

6. Os  alunos  dirigem-se  para  os  espaços  interiores  ou  exteriores  de  acordo  com  o  que  estará 

estipulado, de forma rotativa e adequado ao estado do tempo. O respetivo regresso às salas depois 

do intervalo deverá ser efetuado pelos mesmos locais. 

 

MANHÃ: 
 

  1.º e 2.º ano terão o intervalo das 10:00h às 10:30h 
 

  3.º e 4.º ano terão o intervalo das 10:30h às 11:00h 

 
TARDE: 

 

  Os alunos que não frequentam as AEC deverão dirigir-se para o portão exterior pequeno, 

respeitando as distâncias de segurança. 

  O intervalo será das 16.00h às 16:30h. 
 

Os alunos dirigem-se para os espaços interiores ou exteriores de acordo com o que estará 

estipulado, de forma rotativa e adequado ao estado do tempo. O respetivo regresso às salas 

depois do intervalo deverá ser efetuado pelos mesmos locais. 

 

D. ALMOÇO NO REFEITÓRIO 
 

O almoço funcionará por quatro turnos, das 11:45h às 14:00h, com períodos de 30 minutos por turno: 
 

  1.º turno – Educação Pré-Escolar; 
 

  2.º turno - NSP1A, NSP1B e NSP2A; 
 

  3.º turno - NSP2B, NSP3A e NSP3B; 
 

  4.º turno - NSP4A e NSP4B. 

 
1.  A deslocação para o refeitório será desfasada para evitar o cruzamento de grupos/turmas. 

 

2.  Estão definidos circuitos de circulação interna, permitindo uma melhor orientação espacial de 

crianças/alunos e adultos e, ao mesmo tempo, uma higienização mais eficaz do espaço e dos 

equipamentos. 

3.  Entre trocas de turnos, será realizada a adequada limpeza e desinfeção das superfícies utilizadas. 
 

4.  Não serão partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos. 
 

5.  Sempre que possível, cada aluno terá o seu lugar definido e que será sempre o mesmo. 
 

6.  Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições. 
 

 
E. SAÍDAS: 

 

1. Educação Pré-Escolar 
 

A saída das crianças da Educação pré-escolar será pelo portão exterior pequeno (12:00h; 15:30h ou 

após serviço de AAAF). 
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2. Primeiro Ciclo do Ensino Básico 
 

a) 12:00 h - Os alunos que vão almoçar a casa irão sair pelo portão exterior pequeno. 

b)  16:00 h - Os alunos que não frequentam AEC irão sair pelo portão exterior pequeno. 

c) 17:30 h 

  Os alunos do 1.º e 3.º ano irão efetuar a saída pela escada principal e vão sair do recinto 

escolar pelo portão exterior pequeno; 

  Os alunos do 2.º e 4.º ano irão efetuar a saída pela escada lateral esquerda e vão sair do 

recinto escolar pelo portão grande. 

 

F. EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 
 

1. Artigos e objetos pessoais 
 

  É necessário um par de sapatos práticos (de preferência Crocs) que deverá ficar no jardim-de- 

infância. Este calçado extra que permanece no estabelecimento é higienizado todos os dias. 

  É necessário um bibe, sendo que este irá para casa a meio da semana devendo vir outro lavado. 
 

Quem necessitar deverá trazer uma muda de roupa identificada em saco plástico fechado. 
 

  É necessário 2 garrafas de água, uma para sala e outra para o prolongamento (se for caso disso), 

devidamente identificadas. 

  Diariamente as crianças não deverão trazer quaisquer objetos pessoais. 
 

  O saco com o lanche da tarde (caso a criança permaneça no prolongamento) será entregue à 

assistente sendo devidamente higienizado. 

 

2. Atividades de Apoio à Família/AAAF 
 

  O prolongamento do horário, a partir das 15:30h, deverá ser usufruído apenas pelas crianças 

cujos pais/encarregados de educação estejam a trabalhar aquelas horas (comprovadamente); 

  O lanche será trazido de casa e solicitamos que venha de preferência apenas uma bebida, leite, 
 

iogurte… 
 

  O lanche e a higiene serão efetuados nas respetivas salas; 
 

  Após o lanche os grupos irão brincar em espaços diferentes; 
 

  Cada grupo será acompanhado por um adulto; 
 

  Devem cumprir as orientações mencionadas neste plano. 

 
3. Práticas pedagógicas 

 

  A sala de atividades e todo o ambiente educativo está organizado de acordo com as diretrizes 

recebidas, tendo em conta a situação que vivemos e pese embora, a recomendação atual de 

distanciamento físico, não podemos perder de vista a importância das aprendizagens e do 

desenvolvimento das crianças, bem como a garantia do seu bem-estar e direito de brincar. 

  Criar uma nova rotina pedagógica, e conversar com as crianças sobre as mesmas, tendo em conta 
 

as orientações da DGS, em articulação com os fundamentos e princípios da pedagogia para a 

infância definidas nas OCEPE; 

  Estar atenta ao  bem-estar das  crianças e  responder às  necessidades emocionais, físicas e 

cognitivas das mesmas, uma vez que o desenvolvimento e a aprendizagem são indissociáveis; 

  Dar a conhecer às crianças as novas regras de convivência social, e envolvendo-as e levando-as a 
 

compreender a importância das novas formas de interação entre pares e com os adultos; 
 

  Planear atividades e projetos, tendo em conta o contexto atual; 
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 Sempre que possível, privilegiar a utilização das tecnologias de modo diversificado como 

diferentes funções como recolha de informação, registo, comunicação, etc. Com recurso à 

projeção por exemplo, de visitas virtuais a museus, parques, palácios, audição de concertos de 

música, visualização de peças de teatro e documentários sobre assuntos que lhes interessem; 

  Desenvolver atividades, preferencialmente, em pequenos grupos ou individualmente, sempre que 

possível; 

  Serão sempre que possível, privilegiadas atividades em espaços abertos, (recreio, jardins…) 
 

evitando grandes concentrações; 
 

  Privilegiar atividades que recorram a materiais mais facilmente higienizáveis, evitando aqueles 

que, pelas suas características, apresentam maior risco de contaminação; 

  Assegurar que os objetos partilhados entre as crianças, serão devidamente higienizados entre 

utilizações; 

  Será reforçada a higienização/desinfeção das mãos das crianças antes e depois de cada atividade 
 

e sempre que regressem do exterior. 

 
G. RECOMENDAÇÕES GERAIS 

 

1. Quaisquer  recados  e  contactos  com  as  famílias  serão  transmitidos  oralmente,  mantendo  o 

distanciamento físico recomendado, possibilitando que a articulação possa ser veiculada ou 

complementada, regularmente, via telefone ou por meios digitais por telefone ou por e-mail, de 

modo a que na adaptação a esta nova realidade, haja articulação e continuidade entre a escola e a 

família. 

2. Utilização obrigatória de máscaras para todos os adultos dentro do espaço escolar. 
 

3. De acordo com as orientações da DGS não serão colocadas máscaras às crianças; 
 

4. Não deve a criança permanecer no estabelecimento de educação/ensino por período superior ao 

estritamente necessário; 

5. Os encarregados de educação dos alunos do primeiro ciclo devem identificar todo e qualquer 

material do aluno, que será para uso exclusivo do próprio. 

6. Estão suspensas todas as festas, eventos e reuniões com um número alargado; 
 

7. Os aniversários das crianças/alunos serão comemorados, sem presença de pais ou outros familiares; 
 

8. Não  serão  administrados medicamentos, salvo  em  situações  de  toma  imprescindível e  nessas 

situações, sempre acompanhadas de receita médica, devendo o mesmo ser entregue ao profissional 

que recebe a criança/aluno ou enviado por e-mail, caso seja receita eletrónica; 

9. As crianças/alunos, bem como o pessoal docente e não docente, com sinais ou sintomas sugestivos 

de COVID-19 não se devem apresentar no estabelecimento de educação/ensino. 

10. Perante   a   identificação   de   um   caso   suspeito   (se   detetado   no   estabelecimento   de 

educação/ensino), este deve ser encaminhado para a área de isolamento, sendo acionados todos os 

mecanismos previstos no Plano de Contingência. 
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Escola Básica de Salir de Matos/Escola Básica do Avenal 
 

Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 
 

A. ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 
 

1. Os encarregados de educação entregam o seu educando à assistente que está ao portão e que o 

encaminha para a zona para onde deve ir. Os encarregados de educação não entram no edifício 

escolar. 

2. Serão assinalados, com sinalética adequada, percursos de circulação diferenciada e delimitados 

espaços exteriores para os diferentes grupos/turmas. 

3. A circulação obedece aos circuitos definidos - entrada e saída do estabelecimento, entrada e saída 

da sala, acesso às casas de banho, entre outros. 

4. As crianças da Educação Pré-escolar trocam o calçado que levam de casa por outro apenas utilizado 

no espaço do jardim-de-infância. Este calçado extra permanece no estabelecimento, devendo ser 

higienizado, todos os dias, após a saída da criança. Os profissionais deverão cumprir a mesma 

orientação. 

5. Todos os pais/encarregados de educação deverão atualizar os seus contatos telefónicos, se for caso 

disso, de modo a estar sempre contatáveis. 

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

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

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

8. Reforçar a lavagem das mãos antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de banho e sempre 

que necessário. 

 
B. ENTRADAS 

 

1. Educação Pré-Escolar 
 

  A entrada far-se-á pelo portão principal devendo os pais aguardar a sua vez, respeitando o 

distanciamento  social,  utilizando  máscara  e  as  crianças  serão  recebidas  pela  assistente 

destacada para o efeito. A entrada no edifício escolar far-se-á pela porta que dá acesso ao JI do 

lado poente. Os pais não entram no edifício escolar. 

  As crianças que são transportadas pelos autocarros serão recebidas pela assistente destacada 

para o efeito e acompanhadas até à entrada do edifício escolar. 

  Na entrada do JI a assistente operacional destacada para o efeito efetuará o processo de entrada 

com a devida higienização da criança. (troca de calçado e higienização das mãos com solução 

antissética de base alcoólica). 

  Dentro do espaço escolar, a partir do momento em que entram, e depois de higienizadas, as 

crianças ficam em zona considerada limpa. 

 

2. Primeiro Ciclo do Ensino Básico 
 

  A entrada dos alunos na escola far-se-á pelo portão principal e portão do lado esquerdo. 
 

  Os  alunos  com  entrada  antecipada  (08:30h)  entram  pela  porta  principal  e  esperam  no 

polivalente, dirigindo-se às 09:00h para a zona da sua sala de aula. 

  Os  alunos  das  turmas SM1/4,  SM2,  A4A  e  A4B  entram  pela  porta  lateral  esquerda,  onde 
 

desinfetam as mãos, e sobem ao 1.º andar pelas escadas do mesmo lado. Cada turma dirige-se à 

zona da sua sala e espera num espaço aí reservado para o efeito. 
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  Os alunos das turmas SM3, SM4, A3A e A3B entram pela porta principal, onde desinfetam as 

mãos, e sobem ao 1.º andar pelas escadas principais. Cada turma dirige-se à zona da sua sala e 

espera num espaço aí reservado para o efeito. 

  Os alunos das turmas A2A e A2B usam a porta principal para aceder ao R/C, onde desinfetam as 

mãos, e dirigem-se à zona das suas salas. Esperam num espaço aí reservado para o efeito. 

  A higienização do calçado será efetuada nos tapetes desinfetantes nas respetivas entradas. 
 

  Antes de entrarem na sala de aula os alunos desinfetam as mãos usando uma solução antissética 

de base alcoólica disponibilizada pelos respetivos docentes 

 

C. INTERVALOS 
 

1. O grupo da Educação pré-escolar deverá sair pela porta exterior da respetiva sala, dirigindo-se para 

os espaços interiores ou exteriores de acordo com o que estará estipulado, de forma rotativa e 

adequado ao estado do tempo. 

O espaço a usar no recreio é, preferencialmente, o seguinte: 
 

- Lado poente da parte de trás do edifício (baloiços). 
 

O respetivo regresso à sala, depois do intervalo, deverá ser efetuado pelo mesmo local; 
 

2. Os espaços a usar são os seguintes: 
 

  Lado nascente da parte da frente do edifício (1 turma); 
 

  Lado poente da parte da frente do edifício (1 turma); 
 

  Lado nascente da parte de trás do edifício (campo de futebol) (1 turma); 
 

  Espaço, na parte de trás do edifício, entre o campo de futebol e os baloiços (1 turma); 
 

  Lado poente da parte de trás do edifício (baloiços) (1 turma/grupo); 
 

  Ginásio (1 turma). 
 

3. Cada turma usa o percurso definido para a sua ala na ida e no regresso do intervalo: 
 

4. Os alunos das turmas da ala nascente usam as escadas do lado nascente; 
 

5. Os alunos das turmas da ala poente usam as escadas principais; 
 

6. Os alunos das turmas do R/C usam a entrada principal ou as portas da sua sala que dão diretamente 

para o exterior. 

 
MANHÃ: 

 

  1.º e 2.º ano terão o intervalo das 10:00h às 10:30h 
 

  3.º e 4.º ano terão o intervalo das 10:30h às 11:00h 

 
TARDE: 

 

  Os alunos que não frequentam as AEC deverão dirigir-se para o portão exterior pequeno, 

respeitando as distâncias de segurança. 

  O intervalo será das 16.00h às 16:30h e o espaço escolar a usar pelos alunos nesse período será 

dividido em 11. 

  Os espaços a usar são os seguintes: 
 

─     Lado nascente da parte da frente do edifício (2 turmas); 
 

─     Lado poente da parte da frente do edifício (2 turmas); 
 

─     Lado nascente da parte de trás do edifício (campo de futebol) (2 turmas); 
 

─     Espaço, na parte de trás do edifício, entre o campo de futebol e os baloiços (2 turmas); 
 

─     Lado poente da parte de trás do edifício (baloiços) (2 turmas); 
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  Cada turma usa o percurso definido para a sua sala na ida e no regresso do intervalo: 
 

─         Os alunos das turmas da ala nascente usam as escadas do lado nascente; 
 

─         Os alunos das turmas da ala poente usam as escadas principais; 
 

─ Os alunos das turmas do R/C usam a entrada principal ou as portas da sua sala que dão 

diretamente para o exterior. 

 

D. ALMOÇO NO REFEITÓRIO 
 

O almoço funcionará por quatro turnos, das 12:00 h às 14:00 h, com períodos de 30 minutos por turno: 
 

  1.º turno – Educação Pré-Escolar, SM1/4 e SM2; 
 

  2.º turno - A2A; A2B; SM3; 
 

  3.º turno - A3A; A3B; SM4; 
 

  4.º turno - A4A e A4B. 
 

 
1. Cada turma usa o percurso definido para a sua ala na ida e no regresso do almoço: 

 

2. Os alunos das turmas da ala nascente usam as escadas do lado nascente; 
 

3. Os alunos das turmas da ala poente usam as escadas principais; 
 

4. Os alunos das turmas do R/C usam a entrada principal ou as portas da sua sala que dão diretamente 

para o exterior. 

5. Sempre que possível, cada aluno terá o seu lugar definido e que será sempre o mesmo. 
 

6. O espaço escolar a usar pelos alunos nesse período será dividido em 11. 
 

7. Os espaços a usar são os seguintes: 
 

  As crianças do JI acedem ao lado poente da parte de trás do edifício (baloiços) ou sala de 

atividades (sempre que as condições climáticas não permitirem o exterior); 

  Lado nascente da parte da frente do edifício (1 turma); 
 

  Lado poente da parte da frente do edifício (1 turma); 
 

  Lado nascente da parte de trás do edifício (campo de futebol) (2 turmas); 
 

  Espaço, na parte de trás do edifício, entre o campo de futebol e os baloiços (1 turma); 
 

  Lado poente da parte de trás do edifício (baloiços) (1 turma); 
 

  Ginásio/polivalente (2 turmas). 
 

 
E. SAÍDAS: 

 

1. Educação pré-escolar 
 

A saída das crianças que vão com os encarregados de educação, até às dezasseis e trinta, a 

assistente acompanha as crianças ao portão, uma vez que a assistente de sala ainda se encontra ao 

serviço; Depois das dezasseis e trinta, uma assistente do estabelecimento designada para o efeito, 

vai buscar a criança à sala das AAAF e acompanha-a até ao portão. A saída das crianças que vão no 

autocarro das dezassete e trinta, uma assistente do estabelecimento designada para o efeito 

acompanha as crianças até ao autocarro. 

 

2. Primeiro Ciclo do Ensino Básico 
 

  Na saída os alunos fazem exatamente o mesmo percurso da entrada, mas no sentido inverso. 
 

  Os alunos das turmas da ala nascente descem as escadas do mesmo lado e saem da escola pela 

porta do lado nascente. 

  Os alunos das turmas da ala poente descem as escadas principais e saem da escola pela porta 
 

principal. 
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  Os alunos do R/C (salas e ginásio) saem pela porta principal. 

 
G. EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

 

1. Artigos e objetos pessoais 
 

  É necessário um par de sapatos práticos (de preferência Crocs) que deverá ficar no jardim-de- 

infância. Este calçado extra que permanece no estabelecimento é higienizado todos os dias. 

  É necessário um bibe, sendo que este irá para casa a meio da semana devendo vir outro lavado. 
 

Quem necessitar deverá trazer uma muda de roupa identificada em saco plástico fechado. 
 

  É necessário 2 garrafas de água, uma para sala e outra para o prolongamento (se for caso disso), 

devidamente identificadas. 

  Diariamente as crianças não deverão trazer quaisquer objetos pessoais. 
 

  O saco com o lanche da tarde (caso a criança permaneça no prolongamento) será entregue à 

assistente sendo devidamente higienizado. 

 

3. Atividades de Apoio à Família/AAAF 
 

  O prolongamento do horário, a partir das 15:30h, deverá ser usufruído apenas pelas crianças 

cujos pais/encarregados de educação estejam a trabalhar aquelas horas (comprovadamente); 

  O lanche será trazido de casa e solicitamos que venha de preferência apenas uma bebida, leite, 
 

iogurte… 
 

  O lanche e a higiene serão efetuados na sala designada para as atividades de animação e apoio à 

família; 

  Devem cumprir as orientações mencionadas neste plano. 

 
4. Práticas pedagógicas 

 

  A sala de atividades e todo o ambiente educativo está organizado de acordo com as diretrizes 

recebidas, tendo em conta a situação que vivemos e pese embora, a recomendação atual de 

distanciamento físico, não podemos perder de vista a importância das aprendizagens e do 

desenvolvimento das crianças, bem como a garantia do seu bem-estar e direito de brincar. 

  Criar uma nova rotina pedagógica, e conversar com as crianças sobre as mesmas, tendo em conta 
 

as orientações da DGS, em articulação com os fundamentos e princípios da pedagogia para a 

infância definidas nas OCEPE; 

  Estar atenta ao  bem-estar das  crianças e  responder às  necessidades emocionais, físicas e 
 

cognitivas das mesmas, uma vez que o desenvolvimento e a aprendizagem são indissociáveis; 
 

  Dar a conhecer às crianças as novas regras de convivência social, e envolvendo-as e levando-as a 

compreender a importância das novas formas de interação entre pares e com os adultos; 

  Planear atividades e projetos, tendo em conta o contexto atual; 
 

 Sempre que possível, privilegiar a utilização das tecnologias de modo diversificado como 

diferentes funções como recolha de informação, registo, comunicação, etc. Com recurso à 

projeção por exemplo, de visitas virtuais a museus, parques, palácios, audição de concertos de 

música, visualização de peças de teatro e documentários sobre assuntos que lhes interessem; 

  Desenvolver atividades, preferencialmente, em pequenos grupos ou individualmente, sempre que 

possível; 

  Serão sempre que possível, privilegiadas atividades em espaços abertos, (recreio, jardins…) 
 

evitando grandes concentrações; 
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  Privilegiar atividades que recorram a materiais mais facilmente higienizáveis, evitando aqueles 

que, pelas suas características, apresentam maior risco de contaminação; 

  Assegurar que os objetos partilhados entre as crianças, serão devidamente higienizados entre 

utilizações; 

  Será reforçada a higienização/desinfeção das mãos das crianças antes e depois de cada atividade 

e sempre que regressem do exterior. 

 

H. RECOMENDAÇÕES GERAIS 
 

1. Quaisquer  recados  e  contactos  com  as  famílias  serão  transmitidos  oralmente,  mantendo  o 

distanciamento físico recomendado, possibilitando que a articulação possa ser veiculada ou 

complementada, regularmente, via telefone ou por meios digitais por telefone ou por e-mail, de 

modo a que na adaptação a esta nova realidade, haja articulação e continuidade entre a escola e a 

família. 

2. Utilização obrigatória de máscaras para todos os adultos dentro do espaço escolar. 
 

3. De acordo com as orientações da DGS não serão colocadas máscaras às crianças; 
 

4. Não deve a criança permanecer no estabelecimento de educação/ensino por período superior ao 

estritamente necessário; 

5. Os encarregados de educação dos alunos do primeiro ciclo devem identificar todo e qualquer 

material do aluno, que será para uso exclusivo do próprio. 

6. Estão suspensas todas as festas, eventos e reuniões com um número alargado; 
 

7. Os aniversários das crianças/alunos serão comemorados, sem presença de pais ou outros familiares; 
 

8. Não  serão  administrados medicamentos, salvo  em  situações  de  toma  imprescindível e  nessas 

situações, sempre acompanhadas de receita médica, devendo o mesmo ser entregue ao profissional 

que recebe a criança/aluno ou enviado por e-mail, caso seja receita eletrónica; 

9. As crianças/alunos, bem como o pessoal docente e não docente, com sinais ou sintomas sugestivos 

de COVID-19 não se devem apresentar no estabelecimento de educação/ensino. 

10. Perante   a   identificação   de   um   caso   suspeito   (se   detetado   no   estabelecimento   de 

educação/ensino), este deve ser encaminhado para a área de isolamento, sendo acionados todos os 

mecanismos previstos no Plano de Contingência. 
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Escola Básica da Encosta do Sol 
 

Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

 
A. ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

 

1. Os encarregados de educação entregam o seu educando à assistente que está ao portão e que o 

encaminha para a zona para onde deve ir. Os encarregados de educação não entram no edifício 

escolar. 

2. Serão assinalados, com sinalética adequada, percursos de circulação diferenciada e delimitados 

espaços exteriores para os diferentes grupos/turmas. 

3. A circulação obedece aos circuitos definidos - entrada e saída do estabelecimento, entrada e saída 

da sala, acesso às casas de banho, entre outros. 

4. Sempre que os alunos estiverem a circular em turma pelo espaço escolar deverão fazê-lo em fila 

única mantendo uma distância de segurança entre eles. 

5. As crianças da Educação Pré-escolar trocam o calçado que levam de casa por outro apenas utilizado 

no espaço do jardim-de-infância. Este calçado extra permanece no estabelecimento, devendo ser 

higienizado, todos os dias, após a saída da criança. Os profissionais deverão cumprir a m esma 

orientação. 

6. Todos os pais/encarregados de educação deverão atualizar os seus contatos telefónicos, se for caso 

disso, de modo a estar sempre contatáveis. 

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

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

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

9. Reforçar a lavagem das mãos antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de banho e sempre 

que necessário. 

 
B. ENTRADAS 

 

1. Educação Pré-Escolar 
 

  A entrada far-se-á pelo portão principal devendo os pais aguardar a sua vez, respeitando o 

distanciamento  social,  utilizando  máscara  e  as  crianças  serão  recebidas  pela  assistente 

destacada para o efeito. A entrada no edifício escolar far-se-á pela porta que dá acesso ao JI do 

lado poente. Os pais não entram no edifício escolar. 

  Na entrada do JI a assistente operacional destacada para o efeito efetuará o processo de entrada 
 

com a devida higienização da criança. (troca de calçado e higienização das mãos com solução 

antissética de base alcoólica). 

  Dentro do espaço escolar, a partir do momento em que entram, e depois de higienizadas, as 

crianças ficam em zona considerada limpa. 

 

2. Primeiro Ciclo do Ensino Básico 
 

  Os alunos das turmas ES1 e ES2 entram pelo portão principal do edifício e circulam pelas saídas 
 

(portas) viradas a norte Poente (frente da escola, do lado esquerdo). 
 

  Os alunos das turmas ES3, ES4, A1A e A1B entram pelo portão em frente ao Bloco C. 
 

  Os alunos ES3 e ES4 circulam pelas saídas (portas) viradas a Sul Poente (frente da escola, do lado 

direito). 

  A higienização do calçado será efetuada nos tapetes desinfetantes nas respetivas entradas. 
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  Antes de entrarem na sala de aula os alunos desinfetam as mãos usando uma solução antissética 

de base alcoólica disponibilizada pelos respetivos docentes 

 

C. INTERVALOS 
 

1. O grupo da Educação pré-escolar deverá dirigir-se para o espaço exteriores de acordo com o que 

estará estipulado, ou caso chova para o espaço destinado às AAAF. 

O espaço a usar no recreio é, preferencialmente, o seguinte: 
 

- Lado esquerdo do edifício (baloiços). 
 

O respetivo regresso à sala, depois do intervalo, deverá ser efetuado pelo mesmo local; 
 

2. Nos intervalos (recreio) os alunos deverão brincar em grupo de turma, nos espaços definidos: 
 

  As turmas ES1 e ES2 na zona coberta (traseiras do edifício); 
 

  As turmas ES3 e ES4 no campo de futebol; 
 

  As turmas A1A e A1B, na zona coberta junto ao ginásio. 
 

3. Em caso de chuva: 
 

  As turmas ES1, ES2 e ES4 deverão utilizar a zona coberta nas traseiras do Bloco A; 
 

  As turmas ES3, A1A e A1B deverão utilizar a área coberta (junto ao ginásio). 
 

4. Estes espaços estão delimitados por uma fita. 
 

5. Durante os intervalos os alunos terão o acesso vedado ao 1.º piso. (deverão ser colocadas fitas no 

início das escadas que dão acesso às salas de aula. 

6. Os  alunos  dirigem-se  para  os  espaços  interiores  ou  exteriores  de  acordo  com  o  que  estará 

estipulado, de forma rotativa e adequado ao estado do tempo. O respetivo regresso às salas depois 

do intervalo deverá ser efetuado pelos mesmos locais. 

 
MANHÃ: 

 

  1.º e 2.º ano terão o intervalo das 10:00h às 10:30h 
 

  3.º e 4.º ano terão o intervalo das 10:30h às 11:00h 

 
TARDE: 

 

  Os alunos que não frequentam as AEC deverão dirigir-se para o portão principal, respeitando as 

distâncias de segurança. 

  O  intervalo  será  das  16.00h  às  16:30h  e  as  turmas  dirigem-se  aos  locais  definidos 
 

anteriormente. 

 
D. ALMOÇO NO REFEITÓRIO 

 

O almoço funcionará por três turnos, das 12:00h às 14:00h, com períodos de 30 minutos por turno: 
 

  Educação Pré-Escolar almoça no espaço dedicado à AAAF às 12:00h; 
 

  1.º turno - ES1 e ES2; 
 

  2.º turno - A1A e A1B; 
 

  3.º turno - ES3 e ES4. 
 

 
1. Sempre que possível, cada aluno terá o seu lugar definido e que será sempre o mesmo. 

 

2. Os  alunos  dirigem-se  para  os  espaços  interiores  ou  exteriores  de  acordo  com  o  que  estará 

estipulado, de forma rotativa e adequado ao estado do tempo. O respetivo regresso às salas depois 

do intervalo deverá ser efetuado pelos mesmos locais. 
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E. SAÍDAS: 
 

1. Educação pré-escolar 
 

A saída das crianças da Educação pré-escolar será pelo portão principal (12:00h; 15:30h ou após 

serviço de AAAF). 

 

2.  Primeiro Ciclo do Ensino Básico 
 

a) 12:00 h - Os alunos que vão almoçar a casa irão sair pelo portão principal; 
 

b) 16:00 h - Os alunos que não frequentam AEC irão sair pelo portão principal; 
 

c) 17:30 h - A saída dos alunos às 17: 30 h, para todas as turmas será pelo portão principal de forma 

a rentabilizar o tempo para início da higienização de final do dia. 

 

F. ATIVIDADES DE ENREQUECIMENTO CURRICULAR (AEC) 
 

As  Atividades  de  Enriquecimento  Curricular  (AEC)  serão  desenvolvidas  pela  Associação  Tempos 
 

Brilhantes. 
 

As medidas de funcionamento e regras de conduta são as que se aplicam às atividades letivas. 
 

Sempre que os alunos se desloquem para o pavilhão da comunidade local, respeitar-se-ão as regras do 

plano de contingência aplicadas no mesmo. 

 

G. EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 
 

1. Artigos e objetos pessoais 
 

  É necessário um par de sapatos práticos (de preferência Crocs) que deverá ficar no jardim-de- 

infância. Este calçado extra que permanece no estabelecimento é higienizado todos os dias. 

  É necessário um bibe, sendo que este irá para casa a meio da semana devendo vir outro lavado. 
 

Quem necessitar deverá trazer uma muda de roupa identificada em saco plástico fechado. 
 

  É necessário 2 garrafas de água, uma para sala e outra para o prolongamento (se for caso disso), 

devidamente identificadas. 

  Diariamente as crianças não deverão trazer quaisquer objetos pessoais. 
 

  O saco com o lanche da tarde (caso a criança permaneça no prolongamento) será entregue à 

assistente sendo devidamente higienizado. 

 

2. Atividades de Apoio à Família/AAAF 
 

  O prolongamento do horário, a partir das 15:30 h, deverá ser usufruído apenas pelas crianças 

cujos pais/encarregados de educação estejam a trabalhar aquelas horas (comprovadamente). 

  O lanche será trazido de casa e solicitamos que venha de preferência apenas uma bebida, leite, 
 

iogurte…. 
 

  O lanche e a higiene serão efetuados na sala designada para as atividades de animação e apoio à 

família. 

  Devem cumprir as orientações mencionadas neste plano. 

 
3. Práticas pedagógicas 

 

  A sala de atividades e todo o ambiente educativo está organizado de acordo com as diretrizes 

recebidas, tendo em conta a situação que vivemos e pese embora, a recomendação atual de 

distanciamento físico, não podemos perder de vista a importância das aprendizagens e do 

desenvolvimento das crianças, bem como a garantia do seu bem-estar e direito de brincar. 
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  Criar uma nova rotina pedagógica, e conversar com as crianças sobre as mesmas, tendo em conta 

as orientações da DGS, em articulação com os fundamentos e princípios da pedagogia para a 

infância definidas nas OCEPE. 

  Estar atenta ao  bem-estar das  crianças e  responder às  necessidades emocionais, físicas e 

cognitivas das mesmas, uma vez que o desenvolvimento e a aprendizagem são indissociáveis. 

  Dar a conhecer às crianças as novas regras de convivência social, e envolvendo-as e levando-as a 

compreender a importância das novas formas de interação entre pares e com os adultos. 

  Planear atividades e projetos, tendo em conta o contexto atual. 
 

 Sempre que possível, privilegiar a utilização das tecnologias de modo diversificado como 

diferentes funções como recolha de informação, registo, comunicação, etc. Com recurso à 

projeção por exemplo, de visitas virtuais a museus, parques, palácios, audição de concertos de 

música, visualização de peças de teatro e documentários sobre assuntos que lhes interessem. 

  Desenvolver atividades, preferencialmente, em pequenos grupos ou individualmente, sempre que 

possível. 

  Serão sempre que possível, privilegiadas atividades em espaços abertos, (recreio, jardins…) 
 

evitando grandes concentrações. 
 

  Privilegiar atividades que recorram a materiais mais facilmente higienizáveis, evitando aqueles 

que, pelas suas características, apresentam maior risco de contaminação. 

  Assegurar que os objetos partilhados entre as crianças, serão devidamente higienizados entre 

utilizações. 

  Será reforçada a higienização/desinfeção das mãos das crianças antes e depois de cada atividade 

e sempre que regressem do exterior. 

 

H. RECOMENDAÇÕES GERAIS 
 

1. Quaisquer  recados  e  contactos  com  as  famílias  serão  transmitidos  oralmente,  mantendo  o 

distanciamento físico recomendado, possibilitando que a articulação possa ser veiculada ou 

complementada, regularmente, via telefone ou por meios digitais por telefone ou por e-mail, de 

modo a que na adaptação a esta nova realidade, haja articulação e continuidade entre a escola e a 

família. 

2. Utilização obrigatória de máscaras para todos os adultos dentro do espaço escolar. 
 

3. De acordo com as orientações da DGS não serão colocadas máscaras às crianças. 
 

4. Não deve a criança permanecer no estabelecimento de educação/ensino por período superior ao 

estritamente necessário. 

5. Os encarregados de educação dos alunos do primeiro ciclo devem identificar todo e qualquer 

material do aluno, que será para uso exclusivo do próprio. 

6. Estão suspensas todas as festas, eventos e reuniões com um número alargado. 
 

7. Os aniversários das crianças/alunos serão comemorados, sem presença de pais ou outros familiares. 
 

8. Não  serão  administrados medicamentos, salvo  em  situações  de  toma  imprescindível e  nessas 

situações, sempre acompanhadas de receita médica, devendo o mesmo ser entregue ao profissional 

que recebe a criança/aluno ou enviado por e-mail, caso seja receita eletrónica. 

9. As crianças/alunos, bem como o pessoal docente e não docente, com sinais ou sintomas sugestivos 

de COVID-19 não se devem apresentar no estabelecimento de educação/ensino. 
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10. Perante   a   identificação   de   um   caso   suspeito   (se   detetado   no   estabelecimento   de 

educação/ensino), este deve ser encaminhado para a área de isolamento, sendo acionados todos os 

mecanismos previstos no Plano de Contingência. 
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Escola Básica de Tornada 
 

Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

 
A. ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

 

1. Os encarregados de educação, quando for o caso, entregam o seu educando à assistente que está ao 

portão e que o encaminha para a zona para onde deve ir. Os encarregados de educação não entram 

no edifício escolar. 

2. Serão assinalados, com sinalética adequada, percursos de circulação diferenciada e delimitados 

espaços exteriores para os diferentes grupos/turmas. 

3. A circulação obedece aos circuitos definidos - entrada e saída do estabelecimento, entrada e saída 

da sala, acesso às casas de banho (T1/2 – WC rosa; T3/4 – WC azul), entre outros. 

4. As deslocações à casa de banho do grupo da Educação Pré-escolar, serão efetuadas na casa de 

banho da respetiva sala. 

5. As crianças da Educação Pré-escolar trocam o calçado que levam de casa por outro apenas utilizado 

no espaço do jardim-de-infância. Este calçado extra permanece no estabelecimento, devendo ser 

higienizado, todos os dias, após a saída da criança. Os profissionais deverão cumprir a mesma 

orientação. 

6. Todos os pais/encarregados de educação deverão atualizar os seus contatos telefónicos, se for caso 

disso, de modo a estar sempre contatáveis. 

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

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

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

9. Reforçar a lavagem das mãos antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de banho e sempre 

que necessário. 

 
B. ENTRADAS 

 

1. Educação Pré-Escolar 
 

  Entrada pelo portão grande, do lado direito da escola, devendo os pais aguardar a sua vez, 

respeitando o distanciamento social, utilizando máscara. Os pais não entram no edifício escolar. 

  A assistente operacional destacada para o efeito efetuará o processo de entrada com a devida 
 

higienização da criança. (troca de calçado e higienização mãos com solução antissética de base 

alcoólica) 

  Dentro do espaço escolar, a partir do momento que entram, e depois de higienizadas, as crianças 

ficam em zona considerada limpa. 

2. Primeiro Ciclo do Ensino Básico 
 

  A turma T1/2 entrará pelo portão pequeno central em direção ao telheiro da respetiva sala de 

aula. 

  A turma T3/4 entrará pelo portão pequeno central em direção ao telheiro da respetiva sala de 

aula. 

  A higienização do calçado será efetuada nos tapetes desinfetantes nas respetivas entradas. 
 

  Antes de entrarem na sala de aula os alunos desinfetam as mãos usando uma solução antissética 

de base alcoólica disponibilizada pelos respetivos docentes. 
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C. INTERVALOS 
 

1. O grupo da Educação pré-escolar deverá dirigir-se para o espaço exterior, do lado direito do 

estabelecimento, ou caso chova para o espaço destinado às AAAF, de acordo com o que estará 

estipulado, de forma rotativa e adequado ao estado do tempo. O respetivo regresso à sala, depois 

do intervalo, deverá ser efetuado pelo mesmo local; 

2. Os alunos da turma T1/2 dirigem-se ao espaço relvado do lado esquerdo do estabelecimento; 
 

3. Os alunos da turma T3/4 dirigem-se ao espaço relvado central do estabelecimento; 
 

4. O polivalente será utilizado em dias de dias de condições climatéricas adversas sendo o espaço 

delimitado para cada turma do 1.º ciclo. O respetivo regresso às salas depois do intervalo deverá ser 

efetuado pelos mesmos locais. 

 

MANHÃ: 
 

  Pré-Escolar terá o intervalo das 10:45h às 11:15h; 
 

  1.º e 2.º ano terão o intervalo das 10:00h às 10:30h; 
 

  3.º e 4.º ano terão o intervalo das 10:30h às 11:00h. 

 
TARDE: 

 

  Os alunos que não frequentam as AEC deverão dirigir-se para o portão exterior pequeno 

central, respeitando as distâncias de segurança. 

  O intervalo será das 16.00h às 16:30h. 
 

Os alunos dirigem-se para os espaços interiores ou exteriores de acordo com o que estará 

estipulado, de forma rotativa e adequado ao estado do tempo. O respetivo regresso às salas 

depois do intervalo deverá ser efetuado pelos mesmos locais. 

 

D. ALMOÇO NO REFEITÓRIO 
 

O almoço funcionará por três turnos, das 12:00h às 13:30h, com períodos de 30 minutos por turno: 
 

  1.º turno – Educação Pré-Escolar; 
 

  2.º turno – T1/2; 
 

  3.º turno – T3/4. 

 
1. A deslocação para o refeitório será desfasada para evitar o cruzamento de grupos/turmas. 

 

2. Estão definidos circuitos de circulação interna, permitindo uma melhor orientação espacial de 

crianças/alunos e adultos e, ao mesmo tempo, uma higienização mais eficaz do espaço e dos 

equipamentos. 

3. Entre trocas de turnos, será realizada a adequada limpeza e desinfeção das superfícies utilizadas. 
 

4. Não serão partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos. 
 

5. Sempre que possível, cada aluno terá o seu lugar definido e que será sempre o mesmo. 
 

6. Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições. 
 

 
E. SAÍDAS: 

 

1. Educação Pré-Escolar 
 

A saída das crianças da Educação pré-escolar será pelo portão grande do lado direito (12:00h; 
 

15:30h ou após serviço de AAAF). 

 
2. Primeiro Ciclo do Ensino Básico 

 

  Os alunos da turma T1/2 têm a saída pelo portão pequeno central – 12:00h (crianças que vão 

almoçar a casa); 16:00h (alunos que não têm AEC) e 17:30h para os que têm AEC; 
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  Os alunos da turma T3/4 têm a saída pelo portão pequeno central – 12:00h (crianças que vão 

almoçar a casa); 16:00h (alunos que não têm AEC) e 17:30h para quem tem AEC ou aulas. 

 

F. ATIVIDADES DE ENREQUECIMENTO CURRICULAR (AEC) 
 

As  Atividades  de  Enriquecimento  Curricular  (AEC)  serão  desenvolvidas  pela  Associação  Tempos 
 

Brilhantes. 
 

As medidas de funcionamento e regras de conduta são as que se aplicam às atividades letivas. 
 

Sempre que os alunos se desloquem para o pavilhão da comunidade local, respeitar-se-ão as regras do 

plano de contingência aplicadas no mesmo. 

 

G. EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 
 

1. Artigos e objetos pessoais 
 

  É necessário um par de sapatos práticos (de preferência Crocs) que deverá ficar no jardim-de- 

infância. Este calçado extra que permanece no estabelecimento é higienizado todos os dias. 

  É necessário um bibe, sendo que este irá para casa a meio da semana devendo vir outro lavado. 
 

Quem necessitar deverá trazer uma muda de roupa identificada em saco plástico fechado. 
 

  É necessário 2 garrafas de água, uma para sala e outra para o prolongamento (se for caso disso), 

devidamente identificadas. 

  Diariamente as crianças não deverão trazer quaisquer objetos pessoais. 
 

  O saco com o lanche da tarde (caso a criança permaneça no prolongamento) será entregue à 

assistente sendo devidamente higienizado. 

 

2. Atividades de Apoio à Família/AAAF 
 

  O prolongamento do horário, a partir das 15:30h, deverá ser usufruído apenas pelas crianças 

cujos pais/encarregados de educação estejam a trabalhar aquelas horas (comprovadamente); 

  O lanche será trazido de casa e solicitamos que venha de preferência apenas uma bebida, leite, 
 

iogurte… 
 

  O lanche e a higiene serão efetuados na sala designada para as atividades de animação e apoio à 

família; 

  Devem cumprir as orientações mencionadas neste plano. 

 
3.  Práticas pedagógicas 

 

  A sala de atividades e todo o ambiente educativo está organizado de acordo com as diretrizes 

recebidas, tendo em conta a situação que vivemos e pese embora, a recomendação atual de 

distanciamento físico, não podemos perder de vista a importância das aprendizagens e do 

desenvolvimento das crianças, bem como a garantia do seu bem-estar e direito de brincar. 

  Criar uma nova rotina pedagógica, e conversar com as crianças sobre as mesmas, tendo em conta 

as orientações da DGS, em articulação com os fundamentos e princípios da pedagogia para a 

infância definidas nas OCEPE; 

  Estar atenta ao  bem-estar das  crianças e  responder às  necessidades emocionais, físicas e 
 

cognitivas das mesmas, uma vez que o desenvolvimento e a aprendizagem são indissociáveis; 
 

  Dar a conhecer às crianças as novas regras de convivência social, e envolvendo-as e levando-as a 

compreender a importância das novas formas de interação entre pares e com os adultos; 

  Planear atividades e projetos, tendo em conta o contexto atual; 
 

 Sempre que possível, privilegiar a utilização das tecnologias de modo diversificado como 

diferentes funções como recolha de informação, registo, comunicação, etc. Com recurso à 
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projeção por exemplo, de visitas virtuais a museus, parques, palácios, audição de concertos de 

música, visualização de peças de teatro e documentários sobre assuntos que lhes interessem; 

  Desenvolver atividades, preferencialmente, em pequenos grupos ou individualmente, sempre que 

possível; 

  Serão sempre que possível, privilegiadas atividades em espaços abertos, (recreio, jardins…) 
 

evitando grandes concentrações; 
 

  Privilegiar atividades que recorram a materiais mais facilmente higienizáveis, evitando aqueles 

que, pelas suas características, apresentam maior risco de contaminação; 

  Assegurar que os objetos partilhados entre as crianças, serão devidamente higienizados entre 
 

utilizações; 
 

  Será reforçada a higienização/desinfeção das mãos das crianças antes e depois de cada atividade 

e sempre que regressem do exterior. 

 

H. RECOMENDAÇÕES GERAIS 
 

1. Quaisquer  recados  e  contactos  com  as  famílias  serão  transmitidos  oralmente,  mantendo  o 

distanciamento físico recomendado, possibilitando que a articulação possa ser veiculada ou 

complementada, regularmente, via telefone ou por meios digitais por telefone ou por e-mail, de 

modo a que na adaptação a esta nova realidade, haja articulação e continuidade entre a escola e a 

família. 

2. Utilização obrigatória de máscaras para todos os adultos dentro do espaço escolar. 
 

3. De acordo com as orientações da DGS não serão colocadas máscaras às crianças; 
 

4. Não deve a criança permanecer no estabelecimento de educação/ensino por período superior ao 

estritamente necessário; 

5. Os encarregados de educação dos alunos do primeiro ciclo devem identificar todo e qualquer 

material do aluno, que será para uso exclusivo do próprio. 

6. Estão suspensas todas as festas, eventos e reuniões com um número alargado; 
 

7. Os aniversários das crianças/alunos serão comemorados, sem presença de pais ou outros familiares; 
 

8. Não  serão  administrados medicamentos, salvo  em  situações  de  toma  imprescindível e  nessas 

situações, sempre acompanhadas de receita médica, devendo o mesmo ser entregue ao profissional 

que recebe a criança/aluno ou enviado por e-mail, caso seja receita eletrónica; 

9. As crianças/alunos, bem como o pessoal docente e não docente, com sinais ou sintomas sugestivos 
 

de COVID-19 não se devem apresentar no estabelecimento de educação/ensino. 
 

10. Perante   a   identificação   de   um   caso   suspeito   (se   detetado   no   estabelecimento   de 

educação/ensino), este deve ser encaminhado para a área de isolamento, sendo acionados todos os 

mecanismos previstos no Plano de Contingência. 
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Escola Básica do Reguengo da Parada 
 

Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

 
A. ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

 

1. Os encarregados de educação, quando for o caso, entregam o seu educando à assistente que está ao 

portão e que o encaminha para a zona para onde deve ir. Os encarregados de educação não entram 

no edifício escolar. 

2. Serão assinalados, com sinalética adequada, percursos de circulação diferenciada e delimitados 

espaços exteriores para os diferentes grupos/turmas. 

3. A circulação obedece aos circuitos definidos - entrada e saída do estabelecimento, entrada e saída 

da sala, acesso às casas de banho (RP1/2 utilizará, em exclusivo, a casa de banho esquerda do 

primeiro ciclo; RP3/4 utilizará, em exclusivo, a casa de banho direita do primeiro ciclo), entre 

outros. 

4. As deslocações à casa de banho do grupo da Educação Pré-escolar serão efetuadas na casa de banho 

da respetiva sala. 

5. As crianças da Educação Pré-escolar trocam o calçado que levam de casa por outro apenas utilizado 

no espaço do jardim-de-infância. Este calçado extra permanece no estabelecimento, devendo ser 

higienizado, todos os dias, após a saída da criança. Os profissionais deverão cumprir a mesma 

orientação. 

6. Todos os pais/encarregados de educação deverão atualizar os seus contatos telefónicos, se for caso 

disso, de modo a estar sempre contatáveis. 

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

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

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

9. Reforçar a lavagem das mãos antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de banho e sempre 

que necessário. 

 
B. ENTRADAS 

 

1. Educação Pré-Escolar 
 

  Entrada pelo portão principal, devendo os pais aguardar a sua vez, respeitando o distanciamento 

social, utilizando máscara. Os pais não entram no edifício escolar. 

  Ao entrar no espaço escolar, e à medida que vão chegando, os alunos desinfetam as mãos e 

viram à direita. As crianças do pré-escolar, acompanhadas por um adulto, contornam o edifício 

do primeiro ciclo e seguem até ao hall das traseiras do JI, onde são recebidos pela respetiva 

assistente operacional; 

  A assistente operacional destacada para o efeito efetuará o processo de entrada com a devida 
 

higienização da criança. (troca de calçado e higienização mãos com solução antissética de base 

alcoólica). 

  Dentro do espaço escolar, a partir do momento que entram, e depois de higienizadas, as crianças 
 

ficam em zona considerada limpa. 

 
2. Primeiro Ciclo do Ensino Básico 

 

  Percurso desde a entrada na escola, pelo portão principal, até às salas de aula. 
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  Ao entrar no espaço escolar, e à medida que vão chegando, os alunos desinfetam as mãos e 

viram à direita: 

─ Os alunos da turma RP1/2 contornam o edifício e entram na sua sala pela porta das traseiras; 
 

─ Os alunos da turma RP3/4 contornam o edifício e entram na sua sala (contentor). 
 

  A higienização do calçado será efetuada nos tapetes desinfetantes nas respetivas entradas. 
 

  Antes de entrarem na sala de aula os alunos desinfetam as mãos usando uma solução antissética 

de base alcoólica disponibilizada pelos respetivos docentes. 

 

C. INTERVALOS 
 

1. O grupo da Educação pré-escolar deverá dirigir-se para o espaço exterior, do lado esquerdo do 

estabelecimento, ou caso chova para o espaço destinado às AAAF, de acordo com o que estará 

estipulado, de forma rotativa e adequado ao estado do tempo. O respetivo regresso à sala, depois 

do intervalo, deverá ser efetuado pelo mesmo local; 

2. Os alunos do primeiro ciclo dividirão equitativamente o coberto que se encontra nas traseiras da 
 

escola. O respetivo regresso às salas depois do intervalo deverá ser efetuado pelos mesmos locais. 

 
MANHÃ: 

 

  O Pré-Escolar utilizará, em exclusivo, o espaço da esquerda da escola das 10:30 h às 11:00 h; 
 

  RP1/2 utilizará, em exclusivo, o espaço da frente, da direita e de trás da escola das 10:00 h 

às 10:30 h; 

  RP34 utilizará, em exclusivo, o espaço da frente, da direita e de trás da escola das 10:30 h às 
 

11:00 h. 

 
HORA DE ALMOÇO: 

 

  O pré-escolar utilizará, em exclusivo, o espaço da esquerda da escola das 12:30 h às 13:30 h; 
 

  RP1/2 utilizará, em exclusivo, o espaço da frente da escola das 12:30 h às 14:00 h; 
 

  RP3/4 utilizará, em exclusivo, o espaço de trás da escola das 12:00 h às 12:30 h e das 13:00 h 

às 14:00 h. 

 

TARDE: 
 

  Os alunos que não frequentam as AEC deverão dirigir-se para o portão exterior pequeno 

central, respeitando as distâncias de segurança; 

  O pré-escolar utilizará, em exclusivo, o espaço da esquerda da escola das 15:30 h às 16:00 h; 
 

  RP1/2 utilizará, em exclusivo, o espaço da frente da escola das 16:00 h às 16:30 h; 
 

  RP3/4 utilizará, em exclusivo, o espaço de trás da escola das 16:00 h às 16:30 h. 

 
D. ALMOÇO NO REFEITÓRIO 

 

O almoço funcionará por dois turnos, das 12:00 h às 13:00 h, com períodos de 30 minutos por turno: 
 

  Pré-escolar (primeiro turno – 12:00 h-12:30 h) atravessa o hall traseiro do JI e segue até ao 

refeitório, onde dispõe, ao fundo, de duas mesas para seu uso exclusivo e com lugares marcados; 

  RP12 (primeiro turno – 12:00 h-12:30 h) sai da sua sala pela porta de trás, dirige-se até à portada 

do hall do refeitório, entra no hall e segue até ao refeitório, onde dispõe de duas mesas com 

lugares marcados para seu uso exclusivo nesse turno; 

  RP34 (segundo turno – 12:30 h-13:00 h) sai da sua sala, dirige-se até à portada do hall do 

refeitório, entra no hall e segue até ao refeitório, onde dispõe de duas mesas com lugares 

marcados para seu uso exclusivo nesse turno. 
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1. Observação: uma vez que o refeitório dispõe de cinco mesas alinhadas, e sendo os grupos / turma 

pequenos, ficará sempre inutilizada a mesa do meio, de modo a manter um distanciamento físico 

superior a dois metros entre os dois grupos / turma presentes no primeiro turno. 

2. A deslocação para o refeitório será desfasada para evitar o cruzamento de grupos/turmas. 
 

3. Estão definidos circuitos de circulação interna, permitindo uma melhor orientação espacial de 

crianças/alunos e adultos e, ao mesmo tempo, uma higienização mais eficaz do espaço e dos 

equipamentos. 

4. Entre trocas de turnos, será realizada a adequada limpeza e desinfeção das superfícies utilizadas. 
 

5. Não serão partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos. 
 

6. Sempre que possível, cada aluno terá o seu lugar definido e que será sempre o mesmo. 
 

7. Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições. 
 

 
E. SAÍDAS: 

 

Os grupos/turmas, depois de lavadas e higienizadas as mãos, deverão repetir o percurso inverso ao de 

entrada na escola. 

1. Educação pré-escolar 
 

As crianças da Educação pré-escolar que não têm prolongamento de horário, saem às 15:30 h, 

acompanhados pela assistente operacional do JI; os que usufruem dessa valência saem até às 

19:00h, acompanhados pela assistente operacional da AAAF. 

 
2. Primeiro Ciclo do Ensino Básico 

 

  Os alunos das turmas RP1/2 e RP3/4 que não têm AEC saem às 16:00 h; 
 

  Os alunos das turmas RP1/2 e RP3/4 que têm AEC ou aulas (4.º ano) saem às 17:30 h. 

 
F. ATIVIDADES DE ENREQUECIMENTO CURRICULAR (AEC) 

 

As  Atividades  de  Enriquecimento  Curricular  (AEC)  serão  desenvolvidas  pela  Associação  Tempos 
 

Brilhantes. 
 

As medidas de funcionamento e regras de conduta são as que se aplicam às atividades letivas. 
 

Sempre que os alunos se desloquem para o pavilhão da comunidade local, respeitar-se-ão as regras do 

plano de contingência aplicadas no mesmo. 

 

G. EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 
 

1. Artigos e objetos pessoais 
 

  É necessário um par de sapatos práticos (de preferência Crocs) que deverá ficar no jardim-de- 

infância. Este calçado extra que permanece no estabelecimento é higienizado todos os dias. 

  É necessário um bibe, sendo que este irá para casa a meio da semana devendo vir outro lavado. 
 

Quem necessitar deverá trazer uma muda de roupa identificada em saco plástico fechado. 
 

  É necessário 2 garrafas de água, uma para sala e outra para o prolongamento (se for caso disso), 

devidamente identificadas. 

  Diariamente as crianças não deverão trazer quaisquer objetos pessoais. 
 

  O saco com o lanche da tarde (caso a criança permaneça no prolongamento) será entregue à 

assistente sendo devidamente higienizado. 

 

2. Atividades de Apoio à Família/AAAF 
 

  O prolongamento do horário, a partir das 15:30h, deverá ser usufruído apenas pelas crianças 

cujos pais/encarregados de educação estejam a trabalhar aquelas horas (comprovadamente); 
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  O lanche será trazido de casa e solicitamos que venha de preferência apenas uma bebida, leite, 
 

iogurte… 
 

  O lanche e a higiene serão efetuados na sala designada para as atividades de animação e apoio à 

família; 

  Devem cumprir as orientações mencionadas neste plano. 

 
3. Práticas pedagógicas 

 

  A sala de atividades e todo o ambiente educativo está organizado de acordo com as diretrizes 

recebidas, tendo em conta a situação que vivemos e pese embora, a recomendação atual de 

distanciamento físico, não podemos perder de vista a importância das aprendizagens e do 

desenvolvimento das crianças, bem como a garantia do seu bem-estar e direito de brincar. 

  Criar uma nova rotina pedagógica, e conversar com as crianças sobre as mesmas, tendo em conta 

as orientações da DGS, em articulação com os fundamentos e princípios da pedagogia para a 

infância definidas nas OCEPE; 

  Estar atenta ao  bem-estar das  crianças e  responder às  necessidades emocionais, físicas e 

cognitivas das mesmas, uma vez que o desenvolvimento e a aprendizagem são indissociáveis; 

  Dar a conhecer às crianças as novas regras de convivência social, e envolvendo-as e levando-as a 

compreender a importância das novas formas de interação entre pares e com os adultos; 

  Planear atividades e projetos, tendo em conta o contexto atual; 
 

 Sempre que possível, privilegiar a utilização das tecnologias de modo diversificado como 

diferentes funções como recolha de informação, registo, comunicação, etc.  Com recurso à 

projeção por exemplo, de visitas virtuais a museus, parques, palácios, audição de concertos de 

música, visualização de peças de teatro e documentários sobre assuntos que lhes interessem; 

  Desenvolver atividades, preferencialmente, em pequenos grupos ou individualmente, sempre que 

possível; 

  Serão sempre que possível, privilegiadas atividades em espaços abertos, (recreio, jardins…) 
 

evitando grandes concentrações; 
 

  Privilegiar atividades que recorram a materiais mais facilmente higienizáveis, evitando aqueles 

que, pelas suas características, apresentam maior risco de contaminação; 

  Assegurar que os objetos partilhados entre as crianças, serão devidamente higienizados entre 

utilizações; 

  Será reforçada a higienização/desinfeção das mãos das crianças antes e depois de cada atividade 

e sempre que regressem do exterior. 

 

H. RECOMENDAÇÕES GERAIS 
 

1. Quaisquer  recados  e  contactos  com  as  famílias  serão  transmitidos  oralmente,  mantendo  o 

distanciamento físico recomendado, possibilitando que a articulação possa ser veiculada ou 

complementada, regularmente, via telefone ou por meios digitais por telefone ou por e-mail, de 

modo a que na adaptação a esta nova realidade, haja articulação e continuidade entre a escola e a 

família. 

2. Utilização obrigatória de máscaras para todos os adultos dentro do espaço escolar. 
 

3. De acordo com as orientações da DGS não serão colocadas máscaras às crianças; 
 

4. Não deve a criança permanecer no estabelecimento de educação/ensino por período superior ao 

estritamente necessário; 
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5. Os encarregados de educação dos alunos do primeiro ciclo devem identificar todo e qualquer 

material do aluno, que será para uso exclusivo do próprio. 

6. Estão suspensas todas as festas, eventos e reuniões com um número alargado; 
 

7. Os aniversários das crianças/alunos serão comemorados, sem presença de pais ou outros familiares; 
 

8. Não  serão  administrados medicamentos, salvo  em  situações  de  toma  imprescindível e  nessas 

situações, sempre acompanhadas de receita médica, devendo o mesmo ser entregue ao profissional 

que recebe a criança/aluno ou enviado por e-mail, caso seja receita eletrónica; 

9. As crianças/alunos, bem como o pessoal docente e não docente, com sinais ou sintomas sugestivos 
 

de COVID-19 não se devem apresentar no estabelecimento de educação/ensino. 
 

10. Perante   a   identificação   de   um   caso   suspeito   (se   detetado   no   estabelecimento   de 

educação/ensino), este deve ser encaminhado para a área de isolamento, sendo acionados todos os 

mecanismos previstos no Plano de Contingência. 
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Escola Básica da Lagoa Parceira 
 

Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

 
A. ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

 

1. Os encarregados de educação entregam o seu educando à assistente que está ao portão e que o 

encaminha para a zona para onde deve ir. Os encarregados de educação não entram no edifício 

escolar. 

2. Serão assinalados, com sinalética adequada, percursos de circulação diferenciada e delimitados 

espaços exteriores para os diferentes grupos/turmas. 

3. A circulação obedece aos circuitos definidos - entrada e saída do estabelecimento, entrada e saída 

da sala, acesso às casas de banho, entre outros. 

4. As deslocações à casa de banho do grupo da Educação Pré-escolar serão efetuadas na casa de banho 

da respetiva sala. 

5. As crianças da Educação Pré-escolar trocam o calçado que levam de casa por outro apenas utilizado 

no espaço do jardim-de-infância. Este calçado extra permanece no estabelecimento, devendo ser 

higienizado, todos os dias, após a saída da criança. Os profissionais deverão cumprir a mesma 

orientação. 

6. Todos os pais/encarregados de educação deverão atualizar os seus contatos telefónicos, se for caso 

disso, de modo a estar sempre contatáveis. 

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

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

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

9. Reforçar a lavagem das mãos antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de banho e sempre 

que necessário. 

 
B. ENTRADAS 

 

1. Educação Pré-Escolar 
 

  As entradas das crianças far-se-ão pelo portão frontal do edifício escolar, devendo os pais 

aguardar a sua vez, respeitando o distanciamento social, utilizando máscara. Os pais não entram 

no edifício escolar. 

  A assistente operacional destacada para o efeito efetuará o processo de entrada com a devida 
 

higienização da criança. (troca de calçado e higienização mãos com solução antissética de base 

alcoólica) 

  Dentro do espaço escolar, a partir do momento que entram, e depois de higienizadas, as crianças 

ficam em zona considerada limpa. 

2. Primeiro Ciclo do Ensino Básico 
 

  A entrada dos alunos far-se-á pelo portão lateral do recinto escolar, devendo os pais aguardar a 

sua vez, respeitando o distanciamento social, utilizando máscara. Os pais não entram no edifício 

escolar. 

  A higienização do calçado será efetuada nos tapetes desinfetantes nas respetivas entradas. 
 

  Antes de entrarem na sala de aula os alunos desinfetam as mãos usando uma solução antissética 

de base alcoólica disponibilizada pelo respetivo docente. 
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C. INTERVALOS 
 

1. O grupo da Educação pré-escolar deverá dirigir-se para o espaço exterior, do lado esquerdo do 

estabelecimento, ou caso chova para o espaço destinado às AAAF, de acordo com o que estará 

estipulado. O respetivo regresso à sala, depois do intervalo, deverá ser efetuado pelo mesmo local; 

2. Os alunos do 1.º ciclo dirigem-se para o espaço exterior do lado direito do estabelecimento; 
 

3. Os equipamentos serão higienizados após a utilização por parte de cada grupo de crianças/alunos; 
 

4. Os lanches da manhã serão no refeitório do estabelecimento, sempre em horário desencontrado, 

previamente definido. 

 

TARDE: 
 

  Os alunos que não frequentam as AEC deverão dirigir-se para o portão exterior pequeno 

central, respeitando as distâncias de segurança. 

  O intervalo será das 16.00h às 16:30h. 
 

Os alunos dirigem-se para os espaços interiores ou exteriores de acordo com o que estará 

estipulado, de forma rotativa e adequado ao estado do tempo. O respetivo regresso às salas 

depois do intervalo deverá ser efetuado pelos mesmos locais. 

 

D. ALMOÇO NO REFEITÓRIO 
 

O almoço funcionará por dois turnos, das 12:00 h às 13:30 h, com períodos de 30 minutos por turno: 
 

  1.º turno das 12:00 h às 12.30 h, para o 1º ciclo; 
 

  2.º turno das 12.30 h às 13.00 h, para o Pré-escolar. 

 
1. A deslocação para o refeitório será desfasada para evitar o cruzamento de grupos/turmas. 

 

2. Estão definidos circuitos de circulação interna, permitindo uma melhor orientação espacial de 

crianças/alunos e adultos e, ao mesmo tempo, uma higienização mais eficaz do espaço e dos 

equipamentos. 

3. Entre trocas de turnos, será realizada a adequada limpeza e desinfeção das superfícies utilizadas. 
 

4. Não serão partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos. 
 

5. Sempre que possível, cada aluno terá o seu lugar definido e que será sempre o mesmo. 
 

6. Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições. 
 

 
E. SAÍDAS: 

 

1. Educação pré-escolar 
 

A saída das crianças da Educação pré-escolar será pelo portão frontal (12:00 h; 15:30h ou após 

serviço de AAAF). 

 

2. Primeiro Ciclo do Ensino Básico 
 

Os alunos têm a saída pelo portão lateral – 12:00 h (crianças que vão almoçar a casa); 16:00 h 
 

(alunos que não têm AEC) e 17:30 h para os que têm AEC. 

 
F. ATIVIDADES DE ENREQUECIMENTO CURRICULAR (AEC) 

 

As  Atividades  de  Enriquecimento  Curricular  (AEC)  serão  desenvolvidas  pela  Associação  Tempos 
 

Brilhantes. 
 

As medidas de funcionamento e regras de conduta são as que se aplicam às atividades letivas. 
 

Sempre que os alunos se desloquem para o pavilhão da comunidade local, respeitar-se-ão as regras do 

plano de contingência aplicadas no mesmo. 
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G. EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 
 

1. Artigos e objetos pessoais 
 

  É necessário um par de sapatos laváveis que deverá ficar no jardim-de-infância. Este calçado 

extra que permanece no estabelecimento é higienizado todos os dias. 

  É necessário um chapéu e um bibe, sendo que este irá para casa a meio da semana devendo vir 

outro lavado. Quem necessitar deverá trazer uma muda de roupa identificada em saco plástico 

fechado. 

    É necessária uma caixa de plástico com tampa para guardar os sapatos que permanecem no 
 

Jardim-de-Infância. 
 

  Diariamente as crianças não deverão trazer quaisquer objetos pessoais. 
 

  O saco com o lanche da tarde (caso a criança permaneça no prolongamento) será entregue à 

assistente sendo devidamente higienizado. 

 

2. Atividades de Apoio à Família/AAAF 
 

  O prolongamento do horário, a partir das 15:30 h, deverá ser usufruído apenas pelas crianças 

cujos pais/encarregados de educação estejam a trabalhar aquelas horas (comprovadamente); 

  O lanche será trazido de casa e solicitamos que venha de preferência apenas uma bebida, leite, 
 

iogurte… 
 

  O lanche e a higiene serão efetuados no refeitório; 
 

  Devem cumprir as orientações mencionadas neste plano. 

 
3. Práticas pedagógicas 

 

  A sala de atividades e todo o ambiente educativo está organizado de acordo com as diretrizes 

recebidas, tendo em conta a situação que vivemos e pese embora, a recomendação atual de 

distanciamento físico, não podemos perder de vista a importância das aprendizagens e do 

desenvolvimento das crianças, bem como a garantia do seu bem-estar e direito de brincar. 

  Criar uma nova rotina pedagógica, e conversar com as crianças sobre as mesmas, tendo em conta 

as orientações da DGS, em articulação com os fundamentos e princípios da pedagogia para a 

infância definidas nas OCEPE; 

  Estar atenta ao  bem-estar das  crianças e  responder às  necessidades emocionais, físicas e 

cognitivas das mesmas, uma vez que o desenvolvimento e a aprendizagem são indissociáveis; 

  Dar a conhecer às crianças as novas regras de convivência social, e envolvendo-as e levando-as a 

compreender a importância das novas formas de interação entre pares e com os adultos; 

  Planear atividades e projetos, tendo em conta o contexto atual; 
 

 Sempre que possível, privilegiar a utilização das tecnologias de modo diversificado como 

diferentes funções como recolha de informação, registo, comunicação, etc. Com recurso à 

projeção por exemplo, de visitas virtuais a museus, parques, palácios, audição de concertos de 

música, visualização de peças de teatro e documentários sobre assuntos que lhes interessem; 

  Desenvolver atividades, preferencialmente, em pequenos grupos ou individualmente, sempre que 
 

possível; 
 

  Serão sempre que possível, privilegiadas atividades em espaços abertos, (recreio, jardins…) 
 

evitando grandes concentrações; 
 

  Privilegiar atividades que recorram a materiais mais facilmente higienizáveis, evitando aqueles 

que, pelas suas características, apresentam maior risco de contaminação; 
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  Assegurar que os objetos partilhados entre as crianças, serão devidamente higienizados entre 

utilizações; 

  Será reforçada a higienização/desinfeção das mãos das crianças antes e depois de cada atividade 

e sempre que regressem do exterior. 

 

H. RECOMENDAÇÕES GERAIS 
 

1. Quaisquer  recados  e  contactos  com  as  famílias  serão  transmitidos  oralmente,  mantendo  o 

distanciamento físico recomendado, possibilitando que a articulação possa ser veiculada ou 

complementada, regularmente, via telefone ou por meios digitais por telefone ou por e-mail, de 

modo a que na adaptação a esta nova realidade, haja articulação e continuidade entre a escola e a 

família. 

2. Utilização obrigatória de máscaras para todos os adultos dentro do espaço escolar. 
 

3. De acordo com as orientações da DGS não serão colocadas máscaras às crianças; 
 

4. Não deve a criança permanecer no estabelecimento de educação/ensino por período superior ao 

estritamente necessário; 

5. Os encarregados de educação dos alunos do primeiro ciclo devem identificar todo e qualquer 

material do aluno, que será para uso exclusivo do próprio. 

6. Estão suspensas todas as festas, eventos e reuniões com um número alargado; 
 

7. Os aniversários das crianças/alunos serão comemorados, sem presença de pais ou outros familiares; 
 

8. Não  serão  administrados medicamentos, salvo  em  situações  de  toma  imprescindível e  nessas 

situações, sempre acompanhadas de receita médica, devendo o mesmo ser entregue ao profissional 

que recebe a criança/aluno ou enviado por e-mail, caso seja receita eletrónica; 

9. As crianças/alunos, bem como o pessoal docente e não docente, com sinais ou sintomas sugestivos 
 

de COVID-19 não se devem apresentar no estabelecimento de educação/ensino. 
 

10. Perante   a   identificação   de   um   caso   suspeito   (se   detetado   no   estabelecimento   de 

educação/ensino), este deve ser encaminhado para a área de isolamento, sendo acionados todos os 

mecanismos previstos no Plano de Contingência. 
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Escola Básica de Salir do Porto 
 

Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

 
A. ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

 

1. Os encarregados de educação entregam o seu educando à assistente que está ao portão e que o 

encaminha para a zona para onde deve ir. Os encarregados de educação não entram no edifício 

escolar. 

2. Serão assinalados, com sinalética adequada, percursos de circulação diferenciada e delimitados 

espaços exteriores para os diferentes grupos/turmas. 

3. A circulação obedece aos circuitos definidos - entrada e saída do estabelecimento, entrada e saída 

da sala, acesso às casas de banho, entre outros. 

4. As deslocações à casa de banho do grupo da Educação Pré-escolar serão efetuadas na casa de banho 

da respetiva sala. 

5. As crianças da Educação Pré-escolar trocam o calçado que levam de casa por outro apenas utilizado 

no espaço do jardim-de-infância. Este calçado extra permanece no estabelecimento, devendo ser 

higienizado, todos os dias, após a saída da criança. Os profissionais deverão cumprir a mesma 

orientação. 

6. Todos os pais/encarregados de educação deverão atualizar os seus contatos telefónicos, se for caso 

disso, de modo a estar sempre contatáveis. 

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

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

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

9. Reforçar a lavagem das mãos antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de banho e sempre 

que necessário. 

 
B. ENTRADAS 

 

1. Educação Pré-Escolar 
 

  Entrada pelo portão norte, devendo os pais aguardar a sua vez, respeitando o distanciamento 

social, utilizando máscara. Os pais não entram no edifício escolar. 

  A assistente operacional destacada para o efeito efetuará o processo de entrada com a devida 
 

higienização da criança. (troca de calçado e higienização mãos com solução antissética de base 

alcoólica). 

  Dentro do espaço escolar, a partir do momento que entram, e depois de higienizadas, as crianças 

ficam em zona considerada limpa. 

2. Primeiro Ciclo do Ensino Básico 
 

  Percurso desde a entrada na escola, pelo portão sul, até às salas de aula. 
 

  Ao entrar no espaço escolar, e à medida que vão chegando, os alunos desinfetam as mãos. 
 

  A higienização do calçado será efetuada nos tapetes desinfetantes nas respetivas entradas. 
 

  Antes de entrarem na sala de aula os alunos desinfetam as mãos usando uma solução antissética 

de base alcoólica disponibilizada pelos respetivos docentes. 

 

C. INTERVALOS 
 

1. O pátio da escola será dividido ao meio e devidamente sinalizado, permitindo que ambas as salas (JI 
 

e 1.º Ciclo) usufruam do recreio sem haver contacto. 
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2. O grupo da Educação pré-escolar deverá dirigir-se para o espaço exterior ou caso chova para o 

coberto que se encontra nas traseiras da escola, de acordo com o que estará estipulado e adequado 

ao estado do tempo. O respetivo regresso à sala, depois do intervalo, deverá ser efetuado pelo 

mesmo local; 

3. Os alunos do primeiro ciclo deverão dirigir-se para o espaço exterior ou caso chova para o coberto 

que se encontra na frente da escola, de acordo com o que estará estipulado, de forma rotativa e 

adequado ao estado do tempo. O respetivo regresso à sala, depois do intervalo, deverá ser efetuado 

pelo mesmo local. 

 

MANHÃ: 
 

  O Pré-Escolar utilizará o espaço da esquerda e os baloiços, das 10:00 h às 10:30 h; 
 

  Os alunos do primeiro ciclo utilizarão espaço da direita das 10:00 h às 10:30 h. 

 
TARDE: 

 

  Os alunos do primeiro ciclo utilizarão todo o espaço exterior da escola das 16:00h às 16:30 h. 

 
D. ALMOÇO NO REFEITÓRIO 

 

O almoço funcionará por dois turnos, das 12:00 h às 13:00 h, com períodos de 30 minutos por turno: 
 

  1.º turno – Educação Pré-Escolar; 
 

  2.º turno – Primeiro Ciclo. 

 
1. A deslocação para o refeitório da IPSS será desfasada para evitar o cruzamento de grupos/turmas. 

 

2. Estão   definidos   circuitos   de   circulação,  permitindo  uma   melhor   orientação   espacial   de 

crianças/alunos e adultos e, ao mesmo tempo, uma higienização mais eficaz do espaço e dos 

equipamentos. 

3. Como as salas de almoço da IPSS são pequenas, os grupos serão divididos ao meio, almoçando 
 

metade de cada grupo em cada uma das salas existentes para o efeito. 
 

4. Entre trocas de turnos, será realizada a adequada limpeza e desinfeção das superfícies utilizadas. 
 

5. Não serão partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos. 
 

6. Sempre que possível, cada aluno terá o seu lugar definido e que será sempre o mesmo. 
 

7. Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições. 
 

 
E. SAÍDAS: 

 

1. Educação pré-escolar 
 

  As crianças saem sempre pelo portão norte. 

 
2. Primeiro Ciclo do Ensino Básico 

 

  Os alunos saem sempre pelo portão sul; 
 

  Os alunos que não frequentam as AEC deverão dirigir-se para o portão exterior pequeno central, 

respeitando as distâncias de segurança; 

  Os alunos que têm AEC ou aulas (4.º ano) saem às 17:30h. 

 
F. ATIVIDADES DE ENREQUECIMENTO CURRICULAR (AEC) 

 

As  Atividades  de  Enriquecimento  Curricular  (AEC)  serão  desenvolvidas  pela  Associação  Tempos 
 

Brilhantes. 
 

As medidas de funcionamento e regras de conduta são as que se aplicam às atividades letivas. 
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Sempre que os alunos se desloquem para o pavilhão da comunidade local, respeitar-se-ão as regras do 

plano de contingência aplicadas no mesmo. 

 

G. EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 
 

1. Artigos e objetos pessoais 
 

  É necessário um par de sapatos práticos que deverá ficar no jardim-de-infância. Este calçado 

extra que permanece no estabelecimento é higienizado todos os dias. 

  É necessário um bibe, sendo que este irá para casa no final da semana. Quem necessitar deverá 

trazer uma muda de roupa identificada em saco plástico fechado. 

  É necessário 1 garrafa de água para sala devidamente identificada. 
 

  Diariamente as crianças não deverão trazer quaisquer objetos pessoais. 

 
2. Práticas pedagógicas 

 

  A sala de atividades e todo o ambiente educativo está organizado de acordo com as diretrizes 

recebidas, tendo em conta a situação que vivemos e pese embora, a recomendação atual de 

distanciamento físico, não podemos perder de vista a importância das aprendizagens e  do 

desenvolvimento das crianças, bem como a garantia do seu bem-estar e direito de brincar. 

  Criar uma nova rotina pedagógica, e conversar com as crianças sobre as mesmas, tendo em conta 
 

as orientações da DGS, em articulação com os fundamentos e princípios da pedagogia para a 

infância definidas nas OCEPE; 

  Estar atenta ao  bem-estar das  crianças e  responder às  necessidades emocionais, físicas e 

cognitivas das mesmas, uma vez que o desenvolvimento e a aprendizagem são indissociáveis; 

  Dar a conhecer às crianças as novas regras de convivência social, e envolvendo-as e levando-as a 

compreender a importância das novas formas de interação entre pares e com os adultos; 

  Planear atividades e projetos, tendo em conta o contexto atual; 
 

 Sempre que possível, privilegiar a utilização das tecnologias de modo diversificado como 

diferentes funções como recolha de informação, registo, comunicação, etc. Com recurso à 

projeção por exemplo, de visitas virtuais a museus, parques, palácios, audição de concertos de 

música, visualização de peças de teatro e documentários sobre assuntos que lhes interessem; 

  Desenvolver atividades, preferencialmente, em pequenos grupos ou individualmente, sempre que 

possível; 

  Serão sempre que possível, privilegiadas atividades em espaços abertos, (recreio, jardins…) 
 

evitando grandes concentrações; 
 

  Privilegiar atividades que recorram a materiais mais facilmente higienizáveis, evitando aqueles 

que, pelas suas características, apresentam maior risco de contaminação; 

  Assegurar que os objetos partilhados entre as crianças, serão devidamente higienizados entre 

utilizações; 

  Será reforçada a higienização/desinfeção das mãos das crianças antes e depois de cada atividade 
 

e sempre que regressem do exterior. 

 
H. RECOMENDAÇÕES GERAIS 

 

1. Quaisquer  recados  e  contactos  com  as  famílias  serão  transmitidos  oralmente,  mantendo  o 

distanciamento físico recomendado, possibilitando que a articulação possa ser veiculada ou 

complementada, regularmente, via telefone ou por meios digitais por telefone ou por e-mail, de 
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modo a que na adaptação a esta nova realidade, haja articulação e continuidade entre a escola e a 

família. 

2. Utilização obrigatória de máscaras para todos os adultos dentro do espaço escolar. 
 

3. De acordo com as orientações da DGS não serão colocadas máscaras às crianças. 
 

4. Não deve a criança permanecer no estabelecimento de educação/ensino por período superior ao 

estritamente necessário. 

5. Os encarregados de educação dos alunos do primeiro ciclo devem identificar todo e qualquer 

material do aluno, que será para uso exclusivo do próprio. 

6. Estão suspensas todas as festas, eventos e reuniões com um número alargado. 
 

7. Os aniversários das crianças/alunos serão comemorados, sem presença de pais ou outros familiares. 
 

8. Não  serão  administrados medicamentos, salvo  em  situações  de  toma  imprescindível e  nessas 

situações, sempre acompanhadas de receita médica, devendo o mesmo ser entregue ao profissional 

que recebe a criança/aluno ou enviado por e-mail, caso seja receita eletrónica. 

9. As crianças/alunos, bem como o pessoal docente e não docente, com sinais ou sintomas sugestivos 
 

de COVID-19 não se devem apresentar no estabelecimento de educação/ensino. 
 

10. Perante   a   identificação   de   um   caso   suspeito   (se   detetado   no   estabelecimento   de 

educação/ensino), este deve ser encaminhado para a área de isolamento, sendo acionados todos os 

mecanismos previstos no Plano de Contingência. 



Página 32 de 50 
 

Escola Básica do Chão da Parada 
 

1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

 
A. ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

 

1. Os encarregados de educação entregam o seu educando à assistente que está ao portão e que o 

encaminha para a zona para onde deve ir. Os encarregados de educação não entram no edifício 

escolar. 

2. Serão assinalados, com sinalética adequada, percursos de circulação diferenciada e delimitados 

espaços exteriores para as diferentes turmas. 

3. A circulação obedece aos circuitos definidos - entrada e saída do estabelecimento, entrada e saída 

da sala, entre outros. 

4. No acesso às casas de banho, com vista a evitar o contacto entre os alunos, a turma CP1/2 utiliza a 

casa de banho feminina e a turma CP3/4 utiliza a casa de banho masculina. 

5. Todos os pais/encarregados de educação deverão atualizar os seus contatos telefónicos, se for caso 

disso, de modo a estar sempre contatáveis. 

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

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

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

8. Reforçar a lavagem das mãos antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de banho e sempre 

que necessário. 

 
B. ENTRADAS 

 

1. Os alunos entram pelo portão do lado esquerdo da escola e dirigem-se para as respetivas salas de 

aula. 

2. A higienização do calçado será efetuada nos tapetes desinfetantes nas respetivas entradas. 
 

3. Antes de entrarem na sala de aula os alunos desinfetam as mãos usando uma solução antissética de 

base alcoólica disponibilizada pelos respetivos docentes. 

 

C. INTERVALOS 
 

1. Os alunos lancham preferencialmente dentro das salas de aulas; 
 

2. O respetivo regresso às salas depois do intervalo deverá ser efetuado pelos mesmos locais. 

 
MANHÃ: 

 

  A turma CP1/2 terá o intervalo das 10:00 h às 10:30 h; 
 

  A turma CP3/4 terá o intervalo das 10:30 h às 11:00 h. 

 
TARDE: 

 

  Os alunos que não frequentam as AEC deverão dirigir-se para o portão do lado esquerdo da 

escola, respeitando as distâncias de segurança. 

  O intervalo será das 16.00 h às 16:30 h. 
 

Os alunos da turma CP1/2 ocupam o telheiro e o recreio do lado direito e os da turma CP3/4 

ocupam o telheiro e o recreio do lado esquerdo. O respetivo regresso às salas depois do intervalo 

deverá ser efetuado pelos mesmos locais. 
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D. ALMOÇO NO REFEITÓRIO 
 

1. Os alunos saem das salas de aula e dirigem-se para o portão do lado esquerdo da escola onde serão 

entregues a uma funcionária da Associação Paradense que os acompanha durante a hora de almoço. 

2. Estão definidos circuitos de circulação interna, permitindo uma melhor orientação espacial de 
 

alunos e adultos e, ao mesmo tempo, uma higienização mais eficaz do espaço e dos equipamentos. 
 

3. Não serão partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos. 
 

4. Sempre que possível, cada aluno terá o seu lugar definido e que será sempre o mesmo. 
 

5. Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições. 
 

 
E. SAÍDAS: 

 

Os alunos saem pelo portão do lado esquerdo da escola – 12:00 h (os que vão almoçar a casa); 16:00 h 
 

(alunos que não têm AEC) e 17:30 h para os que têm AEC. 

 
F. ATIVIDADES DE ENREQUECIMENTO CURRICULAR (AEC) 

 

As  Atividades  de  Enriquecimento  Curricular  (AEC)  serão  desenvolvidas  pela  Associação  Tempos 
 

Brilhantes. 
 

As medidas de funcionamento e regras de conduta são as que se aplicam às atividades letivas. 
 

Sempre que os alunos se desloquem para o pavilhão da comunidade local, respeitar-se-ão as regras do 

plano de contingência aplicadas no mesmo. 

 

G. RECOMENDAÇÕES GERAIS 
 

1. Quaisquer  recados  e  contactos  com  as  famílias  serão  transmitidos  oralmente,  mantendo  o 

distanciamento físico recomendado, possibilitando que a articulação possa ser veiculada ou 

complementada, regularmente, via telefone ou por meios digitais por telefone ou por e-mail, de 

modo a que na adaptação a esta nova realidade, haja articulação e continuidade entre a escola e a 

família. 

2. Utilização obrigatória de máscaras para todos os adultos dentro do espaço escolar. 
 

3. De acordo com as orientações da DGS não serão colocadas máscaras às crianças; 
 

4. Não deve a criança permanecer no estabelecimento de ensino por período superior ao estritamente 

necessário; 

5. Os encarregados de educação dos alunos do primeiro ciclo devem identificar todo e qualquer 

material do aluno, que será para uso exclusivo do próprio. 

6. Estão suspensas todas as festas, eventos e reuniões com um número alargado; 
 

7. Os aniversários dos alunos serão comemorados, sem presença de pais ou outros familiares; 
 

8. Não  serão  administrados medicamentos, salvo  em  situações  de  toma  imprescindível e  nessas 

situações, sempre acompanhadas de receita médica, devendo o mesmo ser entregue ao profissional 

que recebe a criança/aluno ou enviado por e-mail, caso seja receita eletrónica; 

9. Os alunos, bem como o pessoal docente e não docente, com sinais ou sintomas sugestivos de COVID- 
 

19 não se devem apresentar no estabelecimento de educação/ensino. 
 

10. Perante a identificação de um caso suspeito (se detetado no estabelecimento de ensino), este 

deve ser encaminhado para a área de isolamento, sendo acionados todos os mecanismos previstos 

no Plano de Contingência. 
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Escola Básica do Campo 
 

1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

 
A. ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

 

1. Os encarregados de educação entregam o seu educando à assistente que está ao portão e que o 

encaminha para a zona para onde deve ir. Os encarregados de educação não entram no edifício 

escolar. 

2. Serão assinalados, com sinalética adequada, percursos de circulação diferenciada e delimitados 

espaços exteriores para as diferentes turmas. 

3. A circulação obedece aos circuitos definidos - entrada e saída do estabelecimento, entrada e saída 

da sala, entre outros. 

4. No acesso às casas de banho, com vista a evitar o contacto entre os alunos, cada aluno da turma vai 

à casa de banho designada para a sua sala. 

5. Todos os pais/encarregados de educação deverão atualizar os seus contatos telefónicos, se for caso 

disso, de modo a estar sempre contatáveis. 

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

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

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

8. Reforçar a lavagem das mãos antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de banho e sempre 

que necessário. 

 
B. ENTRADAS 

 

1. Os alunos entram pelo portão principal da escola, onde as mãos são higienizadas. 
 

2. Os alunos do 1.º/2.º anos dirigem-se para a sua sala pelo lado direito. 
 

3. Os alunos do 3.º/4.º anos dirigem-se para a sua sala pelo lado esquerdo. 
 

4. A higienização do calçado será efetuada nos tapetes desinfetantes nas respetivas entradas. 
 

5. Antes de entrarem na sala de aula os alunos desinfetam as mãos usando uma solução antissética de 

base alcoólica disponibilizada pelos respetivos docentes. 

 

C. INTERVALOS 
 

1. Os alunos lancham preferencialmente dentro das salas de aulas; 
 

2. O espaço de recreio na parte de trás da escola (o que tem o campo de futebol) encontra-se dividido 

em dois espaços delimitados, um para cada turma. 

3. O espaço de recreio na parte da frente da escola também está delimitado em dois espaços (por 

meio de um material amovível), um espaço para cada turma. Aqui, para que cada turma usufrua do 

equipamento (devidamente desinfetado) que tem um baloiço e um escorrega, uma turma usufrui 

numa semana e a outra turma usufrui na semana seguinte. A delimitação do espaço muda conforme 

as duas situações. 

4. O respetivo regresso às salas depois do intervalo deverá ser efetuado pelos mesmos locais. 

 
D. ALMOÇO NO REFEITÓRIO 

 

1. Se não estiver a chover - A primeira turma entra pela porta exterior do refeitório. Depois da 

primeira  turma  ter  terminado  o  seu  almoço,  a  segunda  turma  entra  pela  porta  exterior  do 

refeitório. 
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2. Se estiver a chover - A primeira turma entra pela porta interior do refeitório que dá para a sua sala. 
 

Depois da primeira turma ter terminado o seu almoço, a segunda turma entra pela porta interior do 

refeitório que dá para a sua sala 

3. Estão definidos circuitos de circulação interna, permitindo uma melhor orientação espacial de 
 

alunos e adultos e, ao mesmo tempo, uma higienização mais eficaz do espaço e dos equipamentos. 
 

4. Não serão partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos. 
 

5. Sempre que possível, cada aluno terá o seu lugar definido e que será sempre o mesmo. 
 

6. Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições. 
 

 
E. SAÍDAS 

 

Os alunos saem pelo portão principal da escola – 12:00 h (os que vão almoçar a casa); 16:00 h (alunos 

que não têm AEC) e 17:30 h para os que têm AEC. 

 

F. ATIVIDADES DE ENREQUECIMENTO CURRICULAR (AEC) 
 

As  Atividades  de  Enriquecimento  Curricular  (AEC)  serão  desenvolvidas  pela  Associação  Tempos 
 

Brilhantes. 
 

As medidas de funcionamento e regras de conduta são as que se aplicam às atividades letivas. 
 

Sempre que os alunos se desloquem para o pavilhão da comunidade local, respeitar-se-ão as regras do 

plano de contingência aplicadas no mesmo. 

 

G. RECOMENDAÇÕES GERAIS 
 

1. Quaisquer  recados  e  contactos  com  as  famílias  serão  transmitidos  oralmente,  mantendo  o 

distanciamento físico recomendado, possibilitando que a articulação possa ser veiculada ou 

complementada, regularmente, via telefone ou por meios digitais por telefone ou por e-mail, de 

modo a que na adaptação a esta nova realidade, haja articulação e continuidade entre a escola e a 

família. 

2. Utilização obrigatória de máscaras para todos os adultos dentro do espaço escolar; 
 

3. De acordo com as orientações da DGS não serão colocadas máscaras às crianças; 
 

4. Não deve a criança permanecer no estabelecimento de ensino por período superior ao estritamente 

necessário; 

5. Os encarregados de educação dos alunos do primeiro ciclo devem identificar todo e qualquer 

material do aluno, que será para uso exclusivo do próprio. 

6. Estão suspensas todas as festas, eventos e reuniões com um número alargado; 
 

7. Os aniversários dos alunos serão comemorados, sem presença de pais ou outros familiares; 
 

8. Não  serão  administrados medicamentos, salvo  em  situações  de  toma  imprescindível e  nessas 

situações, sempre acompanhadas de receita médica, devendo o mesmo ser entregue ao profissional 

que recebe a criança/aluno ou enviado por e-mail, caso seja receita eletrónica; 

9. Os alunos, bem como o pessoal docente e não docente, com sinais ou sintomas sugestivos de COVID- 
 

19 não se devem apresentar no estabelecimento de ensino. 
 

10. Perante a identificação de um caso suspeito (se detetado no estabelecimento de ensino), este 

deve ser encaminhado para a área de isolamento, sendo acionados todos os mecanismos previstos 

no Plano de Contingência. 
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Escola Básica do Coto 
 

1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

 
A. ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

 

1. Os encarregados de educação entregam o seu educando à assistente que está ao portão e que o 

encaminha para a zona para onde deve ir. Os encarregados de educação não entram no edifício 

escolar. 

2. Serão assinalados, com sinalética adequada, percursos de circulação diferenciada e delimitados 

espaços exteriores para as diferentes turmas. 

3. A circulação obedece aos circuitos definidos - entrada e saída do estabelecimento, entrada e saída 

da sala, entre outros. 

4. No acesso às casas de banho, A turma CO3/4 utilizará o sanitário da zona oeste, junto à sala 2. Após 

cada utilização os alunos desinfetarão as mãos no respetivo lavabo. 

5. A turma CO1/2 utilizará o sanitário da zona este, junto à sala 1. Após cada utilização os alunos 

desinfetarão as mãos no respetivo lavabo. 

6. Todos os pais/encarregados de educação deverão atualizar os seus contatos telefónicos, se for caso 

disso, de modo a estar sempre contatáveis. 

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

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

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

9. Reforçar a lavagem das mãos antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de banho e sempre 

que necessário. 

 
B. ENTRADAS 

 

1. Junto das entradas circunvizinhas estará a Assistente Operacional para receber os alunos e proceder 

à higienização das suas mãos. 

2. Os alunos do 1.º/2.º ano (CO1/2) entram pelo portão pequeno e dirigem-se para o lado nascente, 

onde encontram a sala 1. 

3. Os alunos do 3.º/4.º ano (CO3/4) entram pelo portão grande e dirigem-se para o lado poente, onde 

encontram a sala 2. 

4. A higienização do calçado será efetuada nos tapetes desinfetantes nas respetivas entradas das salas. 
 

5. Antes de entrarem na sala de aula os alunos desinfetam as mãos usando uma solução antissética de 

base alcoólica disponibilizada pelos respetivos docentes. 

 

C. INTERVALOS 
 

1. Os alunos lancham preferencialmente dentro das salas de aulas ou no hall de acesso às mesmas: 

 
MANHÃ: 

 

  A turma CO1/2 terá o intervalo das 10:00 h às 10:30 h; 
 

  A turma CO3/4 terá o intervalo das 10:30 h às 11:00 h. 

 
TARDE: 

 

  Os alunos que não frequentam as AEC deslocar-se-ão para os respetivos portões de entrada 

mantendo o distanciamento recomendado. 

  O intervalo será das 16.00 h às 16:30h. 
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2. Se  as  condições atmosféricas forem favoráveis e após  o  lanche, o  espaço  de  recreio será  o 

delimitado no exterior (sinalética no local) para a turma CO1/2 - parte da zona sul, oeste e norte. 

Se as condições atmosféricas forem adversas os alunos permanecerão na respetiva sala ou no hall. 

3. Se as condições atmosféricas forem favoráveis e após o lanche o espaço de recreio será o delimitado 

no exterior (sinalética no local) para a turma CO3/4 - parte da zona sul, oeste e norte. Se as 

condições atmosféricas forem adversas os alunos permanecerão na respetiva sala ou no hall. 

4. O respetivo regresso às salas depois do intervalo deverá ser efetuado pelos mesmos locais. 

 
D. ALMOÇO NO REFEITÓRIO 

 

1. O almoço funcionará por dois turnos, das 12:00 h às 13:00 h, com períodos de 30 minutos por turno: 
 

  1.º turno – turma CO1/2; 
 

  2.º turno – turma CO3/4. 
 

2. Estão definidos circuitos de circulação interna, permitindo uma melhor orientação espacial de 

alunos e adultos e, ao mesmo tempo, uma higienização mais eficaz do espaço e dos equipamentos. 

3. Não serão partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos. 
 

4. Sempre que possível, cada aluno terá o seu lugar definido e que será sempre o mesmo. 
 

5. Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições. 
 

6. Até às 14:00 h, hora de entrada novamente na respetiva sala, as turmas permanecerão no espaço de 

recreio que lhe é destinado, respeitando o distanciamento. 

 
E. SAÍDAS 

 

Os alunos saem pelos respetivos portões de entrada mantendo o distanciamento recomendado – 12:00 h 
 

(os que vão almoçar a casa); 16:00 h (alunos que não têm AEC) e 17:30 h para os que têm AEC. 

 
F. ATIVIDADES DE ENREQUECIMENTO CURRICULAR (AEC) 

 

As  Atividades  de  Enriquecimento  Curricular  (AEC)  serão  desenvolvidas  pela  Associação  Tempos 
 

Brilhantes. 
 

As medidas de funcionamento e regras de conduta são as que se aplicam às atividades letivas. 
 

Sempre que os alunos se desloquem para o pavilhão da comunidade local, respeitar-se-ão as regras do 

plano de contingência aplicadas no mesmo. 

 

G. RECOMENDAÇÕES GERAIS 
 

1. Quaisquer  recados  e  contactos  com  as  famílias  serão  transmitidos  oralmente,  mantendo  o 

distanciamento físico recomendado, possibilitando que a articulação possa ser veiculada ou 

complementada, regularmente, via telefone ou por meios digitais por telefone ou por e-mail, de 

modo a que na adaptação a esta nova realidade, haja articulação e continuidade entre a escola e a 

família. 

2. Utilização obrigatória de máscaras para todos os adultos dentro do espaço escolar; 
 

3. De acordo com as orientações da DGS não serão colocadas máscaras às crianças; 
 

4. Não deve a criança permanecer no estabelecimento de ensino por período superior ao estritamente 

necessário; 

5. Os encarregados de educação dos alunos do primeiro ciclo devem identificar todo e qualquer 

material do aluno, que será para uso exclusivo do próprio. 

6. Estão suspensas todas as festas, eventos e reuniões com um número alargado; 
 

7. Os aniversários dos alunos serão comemorados, sem presença de pais ou outros familiares; 
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8. Não  serão  administrados medicamentos, salvo  em  situações  de  toma  imprescindível e  nessas 

situações, sempre acompanhadas de receita médica, devendo o mesmo ser entregue ao profissional 

que recebe a criança/aluno ou enviado por e-mail, caso seja receita eletrónica; 

9. Os alunos, bem como o pessoal docente e não docente, com sinais ou sintomas sugestivos de COVID - 
 

19 não se devem apresentar no estabelecimento de ensino. 
 

10. Perante a identificação de um caso suspeito (se detetado no estabelecimento de ensino), este 

deve ser encaminhado para a área de isolamento, sendo acionados todos os mecanismos previstos 

no Plano de Contingência. 
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Jardim de Infância do Avenal 
 

 
A. ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

 

1. O encarregado de educação, ou por pessoa por ele designada, entrega a criança à assistente que 

está no portão principal e que o encaminha para a zona para onde deve ir. Os encarregados de 

educação não entram no edifício escolar. 

2. Serão assinalados, com sinalética adequada, percursos de circulação diferenciada e delimitados 

espaços exteriores para os diferentes grupos. 

3. A circulação obedece aos circuitos definidos - entrada e saída do estabelecimento, entrada e saída 

da sala, acesso às casas de banho, entre outros. 

4. As crianças da Educação Pré-escolar trocam o calçado que levam de casa por outro apenas utilizado 

no espaço do jardim-de-infância. Este calçado extra permanece no estabelecimento, devendo ser 

higienizado, todos os dias, após a saída da criança. Os profissionais deverão cumprir a mesma 

orientação. 

5. Todos os pais/encarregados de educação deverão atualizar os seus contatos telefónicos, se for caso 

disso, de modo a estar sempre contatáveis. 

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

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

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

8. Reforçar a lavagem das mãos antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de banho e sempre 

que necessário. 

 
B. ENTRADAS 

 

1. Entrada pelo portão principal, devendo os pais aguardar a sua vez, respeitando o distanciamento 

social, utilizando máscara. Os pais não entram no edifício escolar. 

2. O portão estará aberto com uma assistente das 08:30 h às 09:15 h. Depois desse período estará 

sempre encerrado, como é procedimento normal. 

3. As crianças entram descalças no polivalente (zona “limpa”) e colocam o saco do lanche que vem 

identificado num cesto com a cor da sala para ser desinfetado. Dirigem-se ao cabide devidamente 

identificado, onde colocarão o casaco. E calçam o calçado limpo com a ajuda de uma assistente. 

4. As crianças dirigem-se em seguida à zona do polivalente previamente demarcada para o seu grupo 
 

onde aguardarão a hora de entrada na sala; 
 

5. Antes de entrarem na sala de atividades as crianças desinfetam as mãos usando uma solução 

antissética de base alcoólica disponibilizada pelos respetivos docentes. 

 

C. INTERVALOS 
 

1. Os intervalos são desfasados no tempo e no espaço: 
 

  Sala 1 e 3: 10:15 h – 10:40 h (5 minutos para desinfeção dos espaços/equipamentos); 
 

  Sala 2 e 4: 10:45 h – 11:10 h (5 minutos para desinfeção dos espaços/equipamentos). 
 

2. Tendo em consideração a ocorrência de obras na EB (1.º Ciclo), só haverá 2 espaços para os grupos 

usufruírem rotativamente – caixa de areia e relvado adjacente. 

3. Os grupos tomarão o lanche da manhã nas respetivas salas. Não é permitida a partilha de comida ou 
 

outros produtos individuais. 
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D. ALMOÇO NO REFEITÓRIO 
 

O almoço funcionará por dois turnos, das 11:45 h às 13:15 h: 
 

  1.º turno – Sala 1 e 3; 
 

  2.º turno – Sala 2 e 4. 

 
1. Cada grupo de crianças deverá, sempre que possível, ser servido pela mesma funcionária. 

 

2. Entre trocas de turnos, será realizada a adequada limpeza e desinfeção das superfícies utilizadas. 
 

3. Não serão partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos. 
 

4. Sempre que possível, cada aluno terá o seu lugar definido e que será sempre o mesmo. 
 

5. Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições. 
 

 
E. SAÍDAS: 

 

As crianças saem sempre pelo portão principal, obedecendo aos mesmos procedimentos de entrada. 

 
F. ARTIGOS E OBJETOS PESSOAIS 

 

1. É necessário um par de sapatos práticos (de preferência Crocs) que deverá ficar no jardim-de- 

infância. Este calçado extra que permanece no estabelecimento é higienizado todos os dias. 

2. É necessário um bibe, sendo que este irá para casa a meio da semana devendo vir outro lavado. 
 

Quem necessitar deverá trazer uma muda de roupa identificada em saco plástico fechado. 
 

3. São necessárias 2 garrafas de água, uma para sala e outra para o prolongamento (se a criança 

frequentar o serviço), devidamente identificadas. 

4. Diariamente as crianças não deverão trazer quaisquer objetos pessoais. 
 

5. Os sacos com os lanches da manhã e tarde (caso a criança permaneça no prolongamento) serão 

entregues à assistente, sendo devidamente higienizados. 

 

G. ATIVIDADES DE APOIO À FAMÍLIA/AAAF 
 

1. O prolongamento do horário, a partir das 15:30 h, deverá ser usufruído apenas pelas crianças cujos 

pais/encarregados de educação estejam a trabalhar aquelas horas (comprovadamente). 

2. O lanche será trazido de casa e solicitamos que venha de preferência apenas uma bebida, leite, 
 

iogurte… . 
 

3. O lanche e a higiene serão efetuados no refeitório. 
 

4. Devem cumprir as orientações mencionadas neste plano. 

 
H. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

1. A sala de atividades e todo o ambiente educativo está organizado de acordo com as diretrizes 

recebidas, tendo em conta a situação que vivemos e pese embora, a recomendação atual de 

distanciamento físico, não podemos perder de vista a importância das aprendizagens e do 

desenvolvimento das crianças, bem como a garantia do seu bem-estar e direito de brincar. 

2. Criar uma nova rotina pedagógica, e conversar com as crianças sobre as mesmas, tendo em conta as 

orientações da DGS,. 

3. Estar atenta ao bem-estar das crianças e responder às necessidades emocionais, físicas e cognitivas 
 

das mesmas, uma vez que o desenvolvimento e a aprendizagem são indissociáveis. 
 

4. Dar a conhecer às crianças as novas regras de convivência social, e envolvendo-as e levando-as a 

compreender a importância das novas formas de interação entre pares e com os adultos. 

5. Planear atividades e projetos, tendo em conta o contexto atual. 
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6. Sempre que possível, privilegiar a utilização das tecnologias de modo diversificado como diferentes 

funções como recolha de informação, registo, comunicação, etc. Com recurso à projeção por 

exemplo, de visitas virtuais a museus, parques, palácios, audição de concertos de música, 

visualização de peças de teatro e documentários sobre assuntos que lhes interessem. 

7. Desenvolver atividades, preferencialmente, em pequenos grupos ou individualmente, sempre que 

possível. 

8. Serão  sempre  que  possível,  privilegiadas  atividades  em  espaços  abertos,  (recreio,  jardins…) 
 

evitando grandes concentrações. 
 

9. Privilegiar atividades que recorram a materiais mais facilmente higienizáveis, evitando aqueles que, 

pelas suas características, apresentam maior risco de contaminação. 

10. Assegurar que os objetos partilhados entre as crianças, serão devidamente higienizados entre 

utilizações. 

11. Será reforçada a higienização/desinfeção das mãos das crianças antes e depois de cada atividade e 
 

sempre que regressem do exterior. 
 

 
I.  RECOMENDAÇÕES GERAIS 

 

1. Quaisquer  recados  e  contactos  com  as  famílias  serão  transmitidos  oralmente,  mantendo  o 

distanciamento físico recomendado, possibilitando que a articulação possa ser veiculada ou 

complementada, regularmente, via telefone ou por meios digitais por telefone ou por e-mail, de 

modo a que na adaptação a esta nova realidade, haja articulação e continuidade entre a escola e a 

família. 

2. Utilização obrigatória de máscaras para todos os adultos dentro do espaço escolar. 
 

3. De acordo com as orientações da DGS não serão colocadas máscaras às crianças; 
 

4. Não deve a criança permanecer no estabelecimento de educação/ensino por período superior ao 

estritamente necessário; 

5. Os encarregados de educação dos alunos do primeiro ciclo devem identificar todo e qualquer 

material do aluno, que será para uso exclusivo do próprio. 

6. Estão suspensas todas as festas, eventos e reuniões com um número alargado; 
 

7. Os aniversários das crianças/alunos serão comemorados, sem presença de pais ou outros familiares; 
 

8. Não  serão  administrados medicamentos, salvo  em  situações  de  toma  imprescindível e  nessas 

situações, sempre acompanhadas de receita médica, devendo o mesmo ser entregue ao profissional 

que recebe a criança/aluno ou enviado por e-mail, caso seja receita eletrónica; 

9. As crianças/alunos, bem como o pessoal docente e não docente, com sinais ou sintomas sugestivos 
 

de COVID-19 não se devem apresentar no estabelecimento de educação/ensino. 
 

10. Perante   a   identificação   de   um   caso   suspeito   (se   detetado   no   estabelecimento   de 

educação/ensino), este deve ser encaminhado para a área de isolamento, sendo acionados todos os 

mecanismos previstos no Plano de Contingência. 
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Jardim de Infância do Coto 
 

 
A. ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

 

1. O encarregado de educação, ou por pessoa por ele designada, entrega a criança à assistente que 

está no portão de cima e que o encaminha para a zona para onde deve ir. Os encarregados de 

educação não entram no edifício escolar. 

2. Serão assinalados, com sinalética adequada, percursos de circulação diferenciada e delimitados 

espaços exteriores para os diferentes grupos. 

3. A circulação obedece aos circuitos definidos - entrada e saída do estabelecimento, entrada e saída 

da sala, acesso às casas de banho, entre outros. 

4. As crianças da Educação Pré-escolar trocam o calçado que levam de casa por outro apenas utilizado 

no espaço do jardim-de-infância. Este calçado extra permanece no estabelecimento, devendo ser 

higienizado, todos os dias, após a saída da criança. Os profissionais deverão cumprir a mesma 

orientação. 

5. Todos os pais/encarregados de educação deverão atualizar os seus contatos telefónicos, se for caso 

disso, de modo a estar sempre contatáveis. 

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

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

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

8. Reforçar a lavagem das mãos antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de banho e sempre 

que necessário. 

 
B. ENTRADAS 

 

1. Entrada pelo portão de cima, devendo os pais aguardar a sua vez, respeitando o distanciamento 

social, utilizando máscara. Os pais não entram no edifício escolar. 

2. Já  na  entrada  do  JI  a  assistente operacional efetuará o  processo  de  entrada  com  a  devida 

higienização  da  criança.  Procede-se  à  higienização  mãos  logo  à  entrada  do  JI  com  solução 

antissética de base alcoólica, seguindo-se a troca de calçado, colocação do bibe e lavagem das 

mãos com sabão. 

3. Dentro do espaço escolar, a partir do momento que entram, e depois de higienizadas, as crianças 

ficam em zona considerada limpa. 

4. Antes de entrarem na sala de atividades as crianças desinfetam as mãos usando uma solução 

antissética de base alcoólica disponibilizada pelos respetivos docentes. 

 

C. INTERVALOS 
 

1. Sempre que possível, são desfasados os momentos de permanência dos 2 grupos de crianças no 

recreio, sendo este dividido em zonas afetas a cada grupo. 

2. Os grupos tomarão o lanche da manhã nas respetivas salas. Não é permitida a partilha de comida ou 

outros produtos individuais. 

 

D. ALMOÇO NO REFEITÓRIO 
 

O almoço funcionará das 12:00 h às 13:00 h: 
 

1. Cada grupo de crianças deverá, sempre que possível, ser servido pela mesma funcionária. 
 

2. Não serão partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos. 
 

3. Sempre que possível, cada aluno terá o seu lugar definido e que será sempre o mesmo. 
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4. Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições. 
 

 
E. SAÍDAS 

 

1. Na hora de saída,15:30 h inverte-se o processo de entrada, as crianças retiram bibes, calçado da 

escola e procedem à higienização das mãos, e são entregues ao adulto responsável. 

2. A saída das crianças que irão usufruir de prolongamento será sempre efetuada pelo portão de cima, 

obedecendo aos mesmos procedimentos. 

 

F. ARTIGOS E OBJETOS PESSOAIS 
 

1. É necessário um par de sapatos laváveis que deverá ficar no jardim-de-infância. Este calçado extra 

que permanece no estabelecimento é higienizado todos os dias. 

2. É necessário um chapéu e um bibe, os quais irão para casa no final da semana para serem lavados. 
 

3. É necessário um saco de pano ou tecido TNT que permanece no JI, para guardar os sapatos da 

escola. 

4. Diariamente as crianças não deverão trazer quaisquer objetos pessoais. 
 

5. Não será utilizada Caderneta Escolar. Recados e comunicações serão enviados por diversos meios de 

comunicação, eletrónicos, digitais, telefónicos ou oralmente 

 

G. ATIVIDADES DE APOIO À FAMÍLIA/AAAF 
 

1. O prolongamento do horário, a partir das 15:30 h, deverá ser usufruído apenas pelas crianças cujos 

pais/encarregados de educação estejam a trabalhar aquelas horas (comprovadamente). 

2. Lanche – será preparado no JI pão com manteiga/doce e fruta. Os encarregados de educação 

devem, quando entregam a criança, entregar o respetivo complemento do lanche (leite ou iogurte), 

sendo este depositado em tabuleiro designado para o efeito. 

3. O lanche e a higiene serão efetuados no refeitório. 
 

4. Devem cumprir as orientações mencionadas neste plano. 

 
H. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

1. A sala de atividades e todo o ambiente educativo está organizado de acordo com as diretrizes 

recebidas, tendo em conta a situação que vivemos e pese embora, a recomendação atual de 

distanciamento físico, não podemos perder de vista a importância das aprendizagens e do 

desenvolvimento das crianças, bem como a garantia do seu bem-estar e direito de brincar. 

2. Criar uma nova rotina pedagógica, e conversar com as crianças sobre as mesmas, tendo em conta as 

orientações da DGS, em articulação com os fundamentos e princípios da pedagogia para a infância 

definidas nas OCEPE; 

3. Estar atenta ao bem-estar das crianças e responder às necessidades emocionais, físicas e cognitivas 

das mesmas, uma vez que o desenvolvimento e a aprendizagem são indissociáveis; 

4. Dar a conhecer às crianças as novas regras de convivência social, e envolvendo-as e levando-as a 

compreender a importância das novas formas de interação entre pares e com os adultos; 

5. Planear atividades e projetos, tendo em conta o contexto atual; 
 

6. Sempre que possível, privilegiar a utilização das tecnologias de modo diversificado como diferentes 

funções como recolha de informação, registo, comunicação, etc. Com recurso à projeção por 

exemplo, de visitas virtuais a museus, parques, palácios, audição de concertos de música, 

visualização de peças de teatro e documentários sobre assuntos que lhes interessem; 

7. Desenvolver atividades, preferencialmente, em pequenos grupos ou individualmente, sempre que 
 

possível; 
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8. Serão  sempre  que  possível,  privilegiadas  atividades  em  espaços  abertos,  (recreio,  jardins…) 
 

evitando grandes concentrações; 
 

9. Privilegiar atividades que recorram a materiais mais facilmente higienizáveis, evitando aqueles que, 

pelas suas características, apresentam maior risco de contaminação; 

10. Assegurar que os objetos partilhados entre as crianças, serão devidamente higienizados entre 

utilizações; 

11. Será reforçada a higienização/desinfeção das mãos das crianças antes e depois de cada atividade e 

sempre que regressem do exterior. 

 

I.  RECOMENDAÇÕES GERAIS 
 

1. Quaisquer  recados  e  contactos  com  as  famílias  serão  transmitidos  oralmente,  mantendo  o 

distanciamento físico recomendado, possibilitando que a articulação possa ser veiculada ou 

complementada, regularmente, via telefone ou por meios digitais por telefone ou por e-mail, de 

modo a que na adaptação a esta nova realidade, haja articulação e continuidade entre a escola e a 

família. 

2. Utilização obrigatória de máscaras para todos os adultos dentro do espaço escolar. 
 

3. De acordo com as orientações da DGS não serão colocadas máscaras às crianças. 
 

4. Não deve a criança permanecer no estabelecimento de educação/ensino por período superior ao 

estritamente necessário. 

5. Os encarregados de educação dos alunos do primeiro ciclo devem identificar todo e qualquer 

material do aluno, que será para uso exclusivo do próprio. 

6. Estão suspensas todas as festas, eventos e reuniões com um número alargado. 
 

7. Os aniversários das crianças/alunos serão comemorados, sem presença de pais ou outros familiares; 
 

8. Não  serão  administrados medicamentos, salvo  em  situações  de  toma  imprescindível e  nessas 

situações, sempre acompanhadas de receita médica, devendo o mesmo ser entregue ao profissional 

que recebe a criança/aluno ou enviado por e-mail, caso seja receita eletrónica. 

9. As crianças/alunos, bem como o pessoal docente e não docente, com sinais ou sintomas sugestivos 

de COVID-19 não se devem apresentar no estabelecimento de educação/ensino. 

10. Perante   a   identificação   de   um   caso   suspeito   (se   detetado   no   estabelecimento   de 

educação/ensino), este deve ser encaminhado para a área de isolamento, sendo acionados todos os 

mecanismos previstos no Plano de Contingência. 
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Jardim de Infância do Campo 
 

 
A. ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

 

1. O encarregado de educação, ou por pessoa por ele designada, entrega a criança à assistente que 

está no portão e que o encaminha para a zona para onde deve ir. Os encarregados de educação não 

entram no edifício escolar. 

2. Serão assinalados, com sinalética adequada, percursos de circulação diferenciada e delimitados 

espaços exteriores para os diferentes grupos. 

3. A circulação obedece aos circuitos definidos - entrada e saída do estabelecimento, entrada e saída 

da sala, acesso às casas de banho, entre outros. 

4. As crianças da Educação Pré-escolar trocam o calçado que levam de casa por outro apenas utilizado 

no espaço do jardim-de-infância. Este calçado extra permanece no estabelecimento, devendo ser 

higienizado, todos os dias, após a saída da criança. Os profissionais deverão cumprir a mesma 

orientação. 

5. Todos os pais/encarregados de educação deverão atualizar os seus contatos telefónicos, se for caso 

disso, de modo a estar sempre contatáveis. 

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

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

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

8. Reforçar a lavagem das mãos antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de banho e sempre 

que necessário. 

 
B. ENTRADAS 

 

1. Entrada pelo portão, devendo os pais aguardar a sua vez, respeitando o distanciamento social, 

utilizando máscara. Os pais não entram no edifício escolar. 

2. Já na entrada do JI, a  assistente operacional efetuará o  processo de entrada com a  devida 

higienização da criança. (troca de calçado e higienização mãos com solução antissética de base 

alcoólica). 

3. Dentro do espaço escolar, a partir do momento que entram, e depois de higienizadas, as crianças 

ficam em zona considerada limpa. 

4. Antes de entrarem na sala de atividades as crianças desinfetam as mãos usando uma solução 
 

antissética de base alcoólica disponibilizada pelos respetivos docentes. 

 
C. INTERVALOS 

 

1. Sempre que possível, são desfasados os momentos de permanência dos 2 grupos de crianças no 

recreio, sendo este dividido em zonas afetas a cada grupo. 

2. Os grupos tomarão o lanche da manhã no refeitório. Não é permitida a partilha de comida ou outros 

produtos individuais. 

 

D. ALMOÇO NO REFEITÓRIO 
 

1. Cada grupo de crianças deverá, sempre que possível, ser servido pela mesma funcionária. 
 

2. Entre trocas de turnos, será realizada a adequada limpeza e desinfeção das superfícies utilizadas. 
 

3. Não serão partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos. 
 

4. Sempre que possível, cada aluno terá o seu lugar definido e que será sempre o mesmo. 
 

5. Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições. 
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E. SAÍDAS 
 

1. Na hora de saída,15:30h inverte-se o processo de entrada, as crianças retiram bibes, calçado da 

escola e procedem à higienização das mãos, e são entregues ao adulto responsável. 

2. A  saída  das  crianças  que  irão  usufruir de  prolongamento será  sempre efetuada pelo  portão, 
 

obedecendo aos mesmos procedimentos. 

 
F. ARTIGOS E OBJETOS PESSOAIS 

 

1. É necessário um par de sapatos laváveis que deverá ficar no jardim-de-infância. Este calçado extra 

que permanece no estabelecimento é higienizado todos os dias. É ainda necessário, um caixa de 

plástico com tampa para os guardar. 

2. É necessário um chapéu e dois bibes (os bibes serão trocados, à 4ª feira e irão para casa para serem 

lavados). 

3. Diariamente as crianças não deverão trazer quaisquer objetos pessoais. 
 

4. Os sacos com os lanches da manhã e tarde (caso a criança permaneça no prolongamento) serão 

entregues à assistente, sendo devidamente higienizados. 

 

G. ATIVIDADES DE APOIO À FAMÍLIA/AAAF 
 

1. O prolongamento do horário, a partir das 15:30 h, deverá ser usufruído apenas pelas crianças cujos 

pais/encarregados de educação estejam a trabalhar aquelas horas (comprovadamente). 

2. Lanche decorrerá no polivalente até o número de crianças permitir o devido distanciamento físico. 
 

3. Devem cumprir as orientações mencionadas neste plano. 

 
H. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

1. A sala de atividades e todo o ambiente educativo está organizado de acordo com as diretrizes 

recebidas, tendo em conta a situação que vivemos e pese embora, a recomendação atual de 

distanciamento físico, não podemos perder de vista a importância das aprendizagens e do 

desenvolvimento das crianças, bem como a garantia do seu bem-estar e direito de brincar. 

2. Criar uma nova rotina pedagógica, e conversar com as crianças sobre as mesmas, tendo em conta as 
 

orientações da DGS, em articulação com os fundamentos e princípios da pedagogia para a infância 

definidas nas OCEPE. 

3. Estar atenta ao bem-estar das crianças e responder às necessidades emocionais, físicas e cognitivas 

das mesmas, uma vez que o desenvolvimento e a aprendizagem são indissociáveis. 

4. Dar a conhecer às crianças as novas regras de convivência social, e envolvendo-as e levando-as a 

compreender a importância das novas formas de interação entre pares e com os adultos. 

5. Planear atividades e projetos, tendo em conta o contexto atual. 
 

6. Sempre que possível, privilegiar a utilização das tecnologias de modo diversificado como diferentes 

funções como recolha de informação, registo, comunicação, etc. Com recurso à projeção por 

exemplo, de visitas virtuais a museus, parques, palácios, audição de concertos de música, 

visualização de peças de teatro e documentários sobre assuntos que lhes interessem. 

7. Desenvolver atividades, preferencialmente, em pequenos grupos ou individualmente, sempre que 

possível. 

8. Serão  sempre  que  possível,  privilegiadas  atividades  em  espaços  abertos,  (recreio,  jardins…) 
 

evitando grandes concentrações. 
 

9. Privilegiar atividades que recorram a materiais mais facilmente higienizáveis, evitando aqueles que, 

pelas suas características, apresentam maior risco de contaminação. 
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10. Assegurar que os objetos partilhados entre as crianças, serão devidamente higienizados entre 

utilizações. 

11. Será reforçada a higienização/desinfeção das mãos das crianças antes e depois de cada atividade e 

sempre que regressem do exterior. 

 

I.  RECOMENDAÇÕES GERAIS 
 

1. Quaisquer  recados  e  contactos  com  as  famílias  serão  transmitidos  oralmente,  mantendo  o 

distanciamento físico recomendado, possibilitando que a articulação possa ser veiculada ou 

complementada, regularmente, via telefone ou por meios digitais por telefone ou por e-mail, de 

modo a que na adaptação a esta nova realidade, haja articulação e continuidade entre a escola e a 

família. 

2. Utilização obrigatória de máscaras para todos os adultos dentro do espaço escolar. 
 

3. De acordo com as orientações da DGS não serão colocadas máscaras às crianças. 
 

4. Não deve a criança permanecer no estabelecimento de educação/ensino por período superior ao 

estritamente necessário. 

5. Os encarregados de educação dos alunos do primeiro ciclo devem identificar todo e qualquer 

material do aluno, que será para uso exclusivo do próprio. 

6. Estão suspensas todas as festas, eventos e reuniões com um número alargado. 
 

7. Os aniversários das crianças/alunos serão comemorados, sem presença de pais ou outros familiares. 
 

8. Não  serão  administrados medicamentos, salvo  em  situações  de  toma  imprescindível e  nessas 

situações, sempre acompanhadas de receita médica, devendo o mesmo ser entregue ao profissional 

que recebe a criança/aluno ou enviado por e-mail, caso seja receita eletrónica. 

9. As crianças/alunos, bem como o pessoal docente e não docente, com sinais ou sintomas sugestivos 
 

de COVID-19 não se devem apresentar no estabelecimento de educação/ensino. 
 

10. Perante   a   identificação   de   um   caso   suspeito   (se   detetado   no   estabelecimento   de 

educação/ensino), este deve ser encaminhado para a área de isolamento, sendo acionados todos os 

mecanismos previstos no Plano de Contingência. 



Página 48 de 50 
 

Jardim de Infância do Casal Celão 
 

 
A. ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

 

1. O encarregado de educação, ou por pessoa por ele designada, entrega a criança à assistente que 

está no portão do lado do estacionamento e que o encaminha para a zona para onde deve ir. Os 

encarregados de educação não entram no edifício escolar. 

2. Serão assinalados, com sinalética adequada, percursos de circulação diferenciada e delimitados 

espaços exteriores para os diferentes grupos. 

3. A circulação obedece aos circuitos definidos - entrada e saída do estabelecimento, entrada e saída 

da sala, acesso às casas de banho, entre outros. 

4. As crianças da Educação Pré-escolar trocam o calçado que levam de casa por outro apenas utilizado 

no espaço do jardim-de-infância. Este calçado extra permanece no estabelecimento, devendo ser 

higienizado, todos os dias, após a saída da criança. Os profissionais deverão cumprir a mesma 

orientação. 

5. Todos os pais/encarregados de educação deverão atualizar os seus contatos telefónicos, se for caso 

disso, de modo a estar sempre contatáveis. 

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

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

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

8. Reforçar a lavagem das mãos antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de banho e sempre 

que necessário. 

 
B. ENTRADAS 

 

1. Entrada pelo portão do lado do estacionamento, devendo os pais aguardar a sua vez, respeitando o 

distanciamento social, utilizando máscara. Os pais não entram no edifício escolar. 

2. Já na entrada do JI, a  assistente operacional efetuará o  processo de entrada com a  devida 

higienização da criança. (troca de calçado e higienização mãos com solução antissética de base 

alcoólica). 

3. Dentro do espaço escolar, a partir do momento que entram, e depois de higienizadas, as crianças 

ficam em zona considerada limpa. 

4. Antes de entrarem na sala de atividades as crianças desinfetam as mãos usando uma solução 
 

antissética de base alcoólica disponibilizada pelos respetivos docentes. 

 
C. INTERVALOS 

 

1. O grupo tomará o lanche da manhã no refeitório. Não é permitida a partilha de comida ou outros 

produtos individuais. 

 

D. ALMOÇO NO REFEITÓRIO 
 

1. O almoço funcionará das 12:00 h às 13:00 h. 
 

2. Não serão partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos. 
 

3. Cada aluno terá o seu lugar definido e que será sempre o mesmo. 
 

4. Será reforçada a lavagem das mãos antes e após as refeições. 
 

 
E. SAÍDAS 

 

1. Na hora de saída,15:30h inverte-se o processo de entrada, as crianças retiram bibes, calçado da 

escola e procedem à higienização das mãos, e são entregues ao adulto responsável. 
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2. A saída das crianças que irão usufruir de prolongamento será sempre efetuada, pela assistente, aos 

encarregados de educação ou à senhora que faz o transporte, pelo portão do lado do 

estacionamento, obedecendo aos mesmos procedimentos. 

 

F. ARTIGOS E OBJETOS PESSOAIS 
 

1. É necessário um par de sapatos laváveis que deverá ficar no jardim-de-infância. Este calçado extra 

que permanece no estabelecimento é higienizado todos os dias. 

2. É imprescindível o uso de bibe que deve ser trocado a meio da semana. 
 

3. Diariamente as crianças não deverão trazer quaisquer objetos pessoais, inclusivamente mochila (à 

exceção das crianças que frequentam o prolongamento, já que terão de enviar os lanches). 

4. Não haverá caderneta. 

 
G. ATIVIDADES DE APOIO À FAMÍLIA/AAAF 

 

1. O prolongamento do horário, a partir das 15:30 h, deverá ser usufruído apenas pelas crianças cujos 

pais/encarregados de educação estejam a trabalhar aquelas horas (comprovadamente). 

2. O lanche será tomado no polivalente às 15h30m. Este será enviado todos os dias pelos encarregados 

de educação (numa lancheira ou mochila, laváveis). Não será necessário enviar pão, dado que 

comerão o do almoço. Os alimentos para o pão serão depois solicitados aos pais, segundo uma lista 

elaborada para o efeito (manteigas e compotas). 

3. Devem cumprir as orientações mencionadas neste plano. 

 
H. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

1. A sala de atividades e todo o ambiente educativo está organizado de acordo com as diretrizes 

recebidas, tendo em conta a situação que vivemos e pese embora, a recomendação atual de 

distanciamento físico, não podemos perder de vista a importância das aprendizagens e do 

desenvolvimento das crianças, bem como a garantia do seu bem-estar e direito de brincar. 

2. Criar uma nova rotina pedagógica, e conversar com as crianças sobre as mesmas, tendo em conta as 

orientações da DGS, em articulação com os fundamentos e princípios da pedagogia para a infância 

definidas nas OCEPE. 

3. Estar atenta ao bem-estar das crianças e responder às necessidades emocionais, físicas e cognitivas 

das mesmas, uma vez que o desenvolvimento e a aprendizagem são indissociáveis. 

4. Dar a conhecer às crianças as novas regras de convivência social, e envolvendo-as e levando-as a 
 

compreender a importância das novas formas de interação entre pares e com os adultos; 
 

5. Planear atividades e projetos, tendo em conta o contexto atual. 
 

6. Sempre que possível, privilegiar a utilização das tecnologias de modo diversificado como diferentes 

funções como recolha de informação, registo, comunicação, etc. Com recurso à projeção por 

exemplo, de visitas virtuais a museus, parques, palácios, audição de concertos de música, 

visualização de peças de teatro e documentários sobre assuntos que lhes interessem. 

7. Desenvolver atividades, preferencialmente, em pequenos grupos ou individualmente, sempre que 

possível. 

8. Serão  sempre  que  possível,  privilegiadas  atividades  em  espaços  abertos,  (recreio,  jardins…) 
 

evitando grandes concentrações. 
 

9. Privilegiar atividades que recorram a materiais mais facilmente higienizáveis, evitando aqueles que, 

pelas suas características, apresentam maior risco de contaminação. 
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10. Assegurar que os objetos partilhados entre as crianças, serão devidamente higienizados entre 

utilizações. 

11. Será reforçada a higienização/desinfeção das mãos das crianças antes e depois de cada atividade e 

sempre que regressem do exterior. 

 

I.  RECOMENDAÇÕES GERAIS 
 

1. Quaisquer  recados  e  contactos  com  as  famílias  serão  transmitidos  oralmente,  mantendo  o 

distanciamento físico recomendado, possibilitando que a articulação possa ser veiculada ou 

complementada, regularmente, via telefone ou por meios digitais por telefone ou por e-mail, de 

modo a que na adaptação a esta nova realidade, haja articulação e continuidade entre a escola e a 

família. 

2. Utilização obrigatória de máscaras para todos os adultos dentro do espaço escolar. 
 

3. De acordo com as orientações da DGS não serão colocadas máscaras às crianças. 
 

4. Não deve a criança permanecer no estabelecimento de educação/ensino por período superior ao 

estritamente necessário. 

5. Os encarregados de educação dos alunos do primeiro ciclo devem identificar todo e qualquer 

material do aluno, que será para uso exclusivo do próprio. 

6. Estão suspensas todas as festas, eventos e reuniões com um número alargado. 
 

7. Os aniversários das crianças/alunos serão comemorados, sem presença de pais ou outros familiares. 
 

8. Não  serão  administrados medicamentos, salvo  em  situações  de  toma  imprescindível e  nessas 

situações, sempre acompanhadas de receita médica, devendo o mesmo ser entregue ao profissional 

que recebe a criança/aluno ou enviado por e-mail, caso seja receita eletrónica. 

9. As crianças/alunos, bem como o pessoal docente e não docente, com sinais ou sintomas sugestivos 
 

de COVID-19 não se devem apresentar no estabelecimento de educação/ensino. 
 

10. Perante   a   identificação   de   um   caso   suspeito   (se   detetado   no   estabelecimento   de 

educação/ensino), este deve ser encaminhado para a área de isolamento, sendo acionados todos os 

mecanismos previstos no Plano de Contingência. 


