Escola Básica Salgueiro Maia
Plano de funcionamento da EB Salgueiro Maia
Na reformulação do plano de funcionamento deste estabelecimento educativo, para o ano letivo 21/22 atendeu-se à situação
provocada pela pandemia da doença COVID-19 e aos vários cenários possíveis da sua evolução ao longo do ano letivo, por forma a garantir o
regresso de todos às atividades letivas e não letivas em condições de segurança. Visou ainda, melhorar a distribuição dos tempos letivos
adequando-os às necessidades dos discentes de forma a rentabilizar as suas aprendizagens.
1. Regime de funcionamento do Estabelecimento de Ensino
ANO

ENTRADA

INTERVALO

ALMOÇO

INTERVALO

SAIDA

1º e 2º ano

9h - (não há acolhimento
antes desta hora)

10h30 -11h

12h30 – 14h

15h30 - 16h

17h

3.º e 4.º ano

9h - (não há acolhimento
antes desta hora)

11h -11h30

13h – 14h30

15h30 - 16h

17h

OBSERVAÇÃO
O horário de cada turma será
entregue pelo professor e só ai
se verá a especificidade de
cada turma, tendo em atenção
as AEC

 Entradas e saídas
Nas diversas entradas para o edifício, os utentes, desinfetam os sapatos em tapete próprio.
Foram definidos 3 pontos e distribuídos da seguinte forma:
 Pré-escolar – Portão preto situado na lateral da fachada do edifício na R. 5 de Outubro. Entrada para o ginásio com espaço definido
por grupo;


1.ºB / 2.ºC/D e 3.ºE – Porta identificada por turma situada na fachada do edifício na R. 5 de Outubro.



1.ºA/3.ºF / 4.ºG/H - Portão traseiro preto situado na Rua João de Barros. Cada duas turmas entram pelo lado esquerdo e direito do
portão, tomando, cada turma, o seu percurso para as entradas no edifício, uma situada no piso 1, outra no piso 0.

 Percursos internos
 A cada grupo/turma foi atribuída uma cor que assinala o seu percurso nos espaços interiores do edifício

 Desfasamento de intervalo e período de almoço

 No recreio encontrar-se-ão apenas 2 grupos de Pré-escolar em espaços definidos, alternando com as salas de atividades. De forma a
minimizar a impossibilidade de trazerem brinquedos, cada grupo tem ao seu dispor um conjunto de materiais de exterior que serão
desinfetados no final do dia.
 Cada uma das 4 turmas em intervalo encontra o espaço de recreio dividido com fita sinalizadora criando um coorte que será
rotativo, permitindo as mesmas oportunidades a todas as crianças. De forma a minimizar a impossibilidade de trazerem brinquedos,
estará agregado a cada espaço um recipiente com materiais de exterior que serão desinfetados entre a utilização de cada duas
turmas.
 No intervalo da tarde, o recreio será dividido em 8 coortes. Na sua utilização mantém-se a rotatividade.

 Organização de espaços e materiais


As salas estarão arejadas e abertas;



Cada aluno(a) terá o seu próprio material de desgaste, arrumado de forma a serem cumpridas as normas previstas pela DGS;



No recreio, cada grupo/ turma, terá o seu espaço demarcado;



Sempre que as orientações da DGS permitam e se consiga proceder à sua higienização os equipamentos de brincadeira (escorregas e
afins) terão uma utilização rotativa.



Os bebedouros estarão fechados – os alunos deverão trazer a sua garrafa de água reutilizável;



As casas de banho deverão ser utilizadas por pequenos grupos, não ultrapassando a capacidade da mesma, sendo higienizada com a
regularidade possível.



A ocupação do refeitório será feita de acordo com o espaço disponível. O serviço de refeições funcionará em 3 turnos: 11:45 às
12:30, 12:30 às 13:15 e das 13:15 às 14:00. Os alunos almoçarão lado a lado, mantendo o grupo turma. Todos os alunos deverão
permanecer sentados, até ser possível a sua saída para o espaço exterior.

Esquema do plano de funcionamento presencial 2021/22 – Horário das 9:00 às 17:00
Almoço/hora e local
Turmas /nº
alunos

Entrada
local

Intervalo manhã
hora e local

Refeitório: entre os
turnos de almoço:
limpeza e desinfeção

Intervalo tarde
hora / local

Saída
hora e local

9:00

10:00 – 10:30

11:45 - 13:00

12:30 - 13:30

15h

Entrada pelo portão lateral
e ginásio

Sala 4 logradouro do 1º Ciclo

2 grupos

Saída das crianças
que não usufruem de
AAAF, pelo ginásio e
portão lateral

Formação de 4 grupos
diferentes
Pré-escolar

Saída alternada para as
salas
Educadoras aguardam na
sala e Assistentes acolhem
as crianças no ginásio.

Sala 3 logradouro do Pré-escolar

Refeitório: 11:45 – 12:30

11:00 - 11:30

Acompanhamento por 4
assistentes Operacionais
da CMP

Sala 1 e 2
Logradouro do Pré-escolar
dividido em 2 espaços

Logradouro do Pré-escolar
2 grupos
Sala de atividades
Acompanhamento por 4
assistentes Operacionais da CMP
até às 13:00, hora em que
entram as educadoras

17:00 - 17:30
Saída pelo ginásio e
portão lateral
Formação de 4 grupos
diferentes
saída alternada
Acompanhamento por
2 assistentes
Operacionais da CMP

Observação:
No período das 15:00 às 17:00 o monitor das AAAF desenvolve a atividade com cada grupo na sua sala ou no ginásio. Dois, dos outros grupos, permanecem no exterior e o
terceiro grupo ficará em sala. Cada grupo será acompanhado pela assistente operacional de sala.

Almoço/hora e local
Turmas /nº
alunos

Entrada
local

Intervalo manhã
hora e local

Refeitório: entre os turnos
de almoço: limpeza e
desinfeção

Intervalo tarde
hora / local

Saída
hora e local

9:00

10:30- 11:00

12:30 – 14:00

15:30 às 16:00

17:00

Saída da sala para o recreio,
de forma alternada.

1ºA -Portão traseiro

1ºA -Portão traseiro
1º B - Entrada principal
/ porta 1
1º A e 1º B
Total 44 alunos



Limpeza em tapete
próprio



Seguir percurso de
cada turma para piso 1



Higienizar mãos à
entrada da sala

9:00
Entrada principal
/ porta 3 e 2

2º C e 2º D
Total 39 alunos

Limpeza em tapete
próprio



Seguir percurso de
cada turma para piso 1



Higienizar mãos à
entrada da sala

- Acompanhamento pelo
docente titular
Saída da sala de forma
alternada, com o professor
titular, para o recreio.

- Saída da sala de forma
alternada, com os
Professores/Assistentes
Operacionais, para o
refeitório

Seguir percurso de cada
turma para exterior

Refeitório: 12:30 – 13:15

1º B faz percurso alternativo

10:30- 11:00
- Acompanhamento pelo
docente titular
- Seguir percurso de cada
turma para exterior

Seguir percurso para exterior

Filas para o refeitório
acompanhados por
Assistentes Operacionais

- Saída da sala de forma
alternada, com os
Assistentes Operacionais,
para o refeitório
Refeitório: 12:30 – 13:15
- Filas para o refeitório
organizadas por Assistentes
Operacionais

/ porta 1

- Coortes predefinidos
1 Assistente Operacional

12:30 – 14:00

1º B - Entrada principal

Saída da sala de forma
alternada pelo percurso
definido

15:30 às 16:00

17:00

Saída da sala para o recreio,
de forma alternada.

Entrada principal / porta
3e2

Seguir percurso para exterior
- Coortes predefinidos
1 Assistente Operacional

Saída da sala de forma
alternada pelo percurso
definido

Almoço/hora e local
Turmas /nº
alunos

Entrada
local

Intervalo manhã
hora e local

Refeitório: entre os turnos
de almoço: limpeza e
desinfeção

Intervalo tarde
hora / local

Saída
hora e local

9:00

11:00- 11:30

13:00 – 14:30

15:30 às 16:00

17:00

3ºE - Entrada principal
/ porta 4
3ºF - Portão traseiro
3º E e 3º F
Total 40 alunos





Limpeza em tapete
próprio

Total 41 alunos

Limpeza em tapete
próprio



Seguir percurso de
cada turma para piso 0



Higienizar mãos à
entrada da sala

3ºE - Entrada principal
Saída da sala para o recreio,
de forma alternada.

/ porta 4
3ºF - Portão traseiro

Seguir percurso para exterior
- Coortes predefinidos
1 Assistente Operacional

Refeitório: 13:15 – 14:00

Saída da sala de forma
alternada pelo percurso
definido

- Filas para o refeitório
organizadas por Assistentes
Operacionais

Higienizar mãos à
entrada da sala

Portão traseiro

4º G e 4º H

- Seguir percurso de cada
turma para exterior

Seguir percurso de
cada turma para piso 1

9:00



- Acompanhamento pelo
docente titular

- Saída da sala, com os
Assistentes Operacionais,
para higienização das mãos
seguindo para o refeitório
pelo percurso de cada
turma.

11:00- 11:30
- Acompanhamento pelo
docente titular
- Seguir percurso de cada
turma para exterior

13:00 – 14:30
(saída da sala de forma
alternada) pelo percurso
com os Assistentes
Operacionais, para
higienização das mãos
seguindo para o refeitório
pelo percurso de cada
turma.
Refeitório: 13:15 – 14:00
Filas para o refeitório
organizadas por Assistentes
Operacionais

15:30 às 16:00

17:00
Portão traseiro

Saída da sala para o recreio,
de forma alternada.
Seguir percurso para exterior
- Coortes predefinidos
1 Assistente Operacional

Saída da sala de forma
alternada pelo percurso
definido

DETALHE DO ESQUEMA DE ENTRADAS/PERCURSO/SAÍDAS POR GRUPO
PRÉ-ESCOLAR -SALA 1

Entrada /local

Intervalo manhã
hora e local

Intervalo de Almoço
Período de Refeitório

Período de AAAF/hora e local

Saída /local

9:00 - Entrada

11:15 - 11:45

11:45 – 13:00

15:00 – 15:30

a partir das 17:00 - Saída

Atividade dirigida - sala

Portão Lateral preto

15:30 – 16:00

Seguir percurso assinalado
com saída pelo ginásio.

Portão Lateral preto

Recreio do Pré-escolar

Fila indiana (1-1), respeitando
distanciamento assinalado.

Na entrada do ginásio
desinfeção de calçado em
tapete próprio.

Saída / regresso da sala
acompanhada por docente
titular seguindo percurso assinalado saída para o
recreio.

Saída da sala acompanhada
por assistente operacional,
para higiene em wc anexo à
sala. Seguir percurso assinalado em direção ao
refeitório.
Refeitório: 11:45 – 12:30

Seguir percurso assinalado de
acesso à sala.

Acompanhamento por
assistente operacional

À entrada da sala, higienizar
as mãos com gel desinfetante.

Saída de crianças para almoço
em casa:
seguir percurso assinalado
para a entrada principal.

Pais entregam os seus
educandos na entrada do
ginásio.

Atividade em sala
16:00 – 16:30
Recreio

Fila indiana (1-1), respeitando
distanciamento assinalado.

16:30 – 17:00
Recreio
Observações: estes 4
momentos serão rotativos de
forma a que todas as crianças
tenham oportunidades iguais.

Pais aguardam os seus
educandos no exterior do
portão Lateral .

No recreio encontrar-se-ão
apenas 2 grupos em espaços
definidos

Os alunos que não frequentam AAAF fazem o percurso do seu grupo dirigindo-se para a entrada principal.


As saídas ocorrem apenas às 15:00 para as crianças que não frequentarão as AAAF.


Para as crianças que frequentarão as AAAF a saída ocorre a partir das 17:00.

PRÉ-ESCOLAR -SALA 2

Entrada /local

Intervalo manhã
hora e local

Intervalo de Almoço
Período de Refeitório

Período de AAAF/hora e local

Saída /local

9:00 - Entrada

11:00 - 11:30

11:45 – 13:00

15:00 – 15:30

a partir das 17:00 - Saída

Atividade dirigida - sala

Portão Lateral preto

15:30 – 16:00

Seguir percurso assinalado
direção ao ginásio.

Portão Lateral preto

Recreio do Pré-escolar

Fila indiana (1-1), respeitando
distanciamento assinalado.

Na entrada do ginásio
desinfeção de calçado em
tapete próprio.

Saída / regresso da sala
acompanhada por docente
titular seguindo percurso
assinalado saída para o
recreio.

Saída da sala acompanhada
por assistente operacional,
para higiene em wc anexo à
sala. Seguir percurso assinalado em direção ao
refeitório.
Refeitório: 11:45 – 12:30

Seguir percurso assinalado de
acesso à sala.

Acompanhamento por
assistente operacional

À entrada da sala, higienizar
as mãos com gel desinfetante.

Saída de crianças para almoço
em casa:
seguir percurso assinalado
para entrada principal.

Pais entregam os seus
educandos na entrada do
ginásio.

Atividade em sala
16:00 – 16:30
Recreio

Fila indiana (1-1), respeitando
distanciamento assinalado.

16:30 – 17:00
Recreio
Observações: estes 4
momentos serão rotativos de
forma a que todas as crianças
tenham oportunidades iguais.

Pais aguardam os seus
educandos no exterior do
portão Lateral.

No recreio encontrar-se-ão
apenas 2 grupos em espaços
definidos

Os alunos que não frequentam AAAF fazem o percurso do seu grupo dirigindo-se para a entrada principal.


As saídas ocorrem apenas às 15:00 para as crianças que não frequentarão as AAAF.


Para as crianças que frequentarão as AAAF a saída ocorre a partir das 17:00.

PRÉ-ESCOLAR -SALA 3

Entrada /local

Intervalo manhã
hora e local

Intervalo de Almoço
Período de Refeitório

Período de AAAF/hora e local

Saída /local

9:00 - Entrada

10:00 - 10:30

11:45 – 13:00

15:00 – 15:30

a partir das 17:00 - Saída

Atividade dirigida - sala

Portão Lateral preto

15:30 – 16:00

Seguir percurso assinalado
direção ao ginásio.

Portão Lateral preto

Recreio do Pré-escolar

Fila indiana (1-1), respeitando
distanciamento assinalado.

Na entrada do ginásio
desinfeção de calçado em
tapete próprio.

Saída / regresso da sala
acompanhada por docente
titular seguindo percurso
assinalado saída para o
recreio.

Saída da sala acompanhada
por assistente operacional,
para higiene em wc anexo à
sala. Seguir percurso assinalado em direção ao
refeitório.
Refeitório: 11:45 – 12:30

Seguir percurso assinalado de
acesso à sala.

Acompanhamento por
assistente operacional

À entrada da sala, higienizar
as mãos com gel desinfetante.

Saída de crianças para almoço
em casa:
seguir percurso assinalado
para entrada principal.

Pais entregam os seus
educandos na entrada do
ginásio.

Atividade em sala
16:00 – 16:30
Recreio

Fila indiana (1-1), respeitando
distanciamento assinalado.

16:30 – 17:00
Recreio
Observações: estes 4
momentos serão rotativos de
forma a que todas as crianças
tenham oportunidades iguais.

Pais aguardam os seus
educandos no exterior do
portão Lateral.

No recreio encontrar-se-ão
apenas 2 grupos em espaços
definidos

Os alunos que não frequentam AAAF fazem o percurso do seu grupo dirigindo-se para a entrada principal.


As saídas ocorrem apenas às 15:00 para as crianças que não frequentarão as AAAF.


Para as crianças que frequentarão as AAAF a saída ocorre a partir das 17:00.

PRÉ-ESCOLAR -SALA 4

Entrada /local

Intervalo manhã
hora e local

Intervalo de Almoço
Período de Refeitório

Período de AAAF/hora e local

Saída /local

9:00 - Entrada

10:00 - 10:30

11:45 – 13:00

15:00 – 15:30

a partir das 17:00 - Saída

Portão Lateral preto

Recreio no espaço exterior
do 1º Ciclo

Saída da sala acompanhada
por assistente operacional,
para higiene em wc anexo à
sala. Seguir percurso LARANJA
em direção ao refeitório.

Atividade dirigida - sala

Portão Lateral preto

15:30 – 16:00

Seguir percurso LARANJA
direção ao ginásio.

Refeitório: 11:45 – 12:30

Recreio no espaço exterior do
Pré-escolar

Fila indiana (1-1), respeitando
distanciamento assinalado.

Saída / regresso da sala

Na entrada do ginásio acompanhada por docente
desinfeção de calçado em titular seguindo percurso LARANJA saída para o recreio.
tapete próprio.
Seguir percurso LARANJA de
acesso à sala.
À entrada da sala, higienizar
as mãos com gel desinfetante.
Pais entregam os seus
educandos na entrada do
ginásio.

Acompanhamento por
assistente operacional

Atividade em sala
16:00 – 16:30

16:30 – 17:00

Saída de crianças para almoço
em casa:

Recreio no espaço exterior do
Pré-escolar

seguir percurso LARANJA para
entrada principal.

Observações: estes 4
momentos serão rotativos de
forma a que todas as crianças
tenham oportunidades iguais.

12:30 - 13:00
Recreio no espaço exterior
do Pré-escolar

Fila indiana (1-1), respeitando
distanciamento assinalado.
Pais aguardam os seus
educandos no exterior do
portão Lateral.

No recreio encontrar-se-ão
apenas 2 grupos em espaços
definidos

15:00
Término das atividades
letivas

Os alunos que não frequentam AAAF fazem o percurso do seu grupo dirigindo-se para a entrada principal.


As saídas ocorrem apenas às 15:00 para as crianças que não frequentarão as AAAF.


Para as crianças que frequentarão as AAAF a saída ocorre a partir das 17:00.

DETALHE DO ESQUEMA DE ENTRADAS/PERCURSO/SAÍDAS POR TURMA
1º ANO TURMA A
Entrada /local

Intervalo manhã/tarde
hora e local

Intervalo de Almoço
Período de Refeitório

Saída /local

9:00 - Entrada pelo

10:30- 11:00

12:30 – 14:00

17:00 - Saída pelo

Saída da sala, por ordem
alfabética, acompanhada por
assistente operacional, para
higiene em wc anexo à sala.
Seguir percurso AZUL saída pela
escada de emergência para o
recreio e fila para refeitório.

Portão traseiro

Portão traseiro

Saída / regresso da sala,
Fila indiana (1-1), respeitando acompanhada por docente
titular seguindo percurso
distanciamento assinalado.
AZUL saída pela escada de
Na
entrada
do
edifício emergência para o recreio.
desinfeção de calçado em
15:30- 16:00
tapete próprio.
Saída da sala, por ordem
Seguir percurso AZUL pela
alfabética, acompanhada por
escada de acesso à entrada de assistente operacional
emergência no piso 1 e à sala. seguindo percurso AZUL saída
pela escada de emergência
À entrada da sala, higienizar
as mãos com gel desinfetante. para o recreio. Regresso pelo
percurso inverso.
Pais entregam os seus
educandos na entrada do
portão.

Período no refeitório: 12:30 –
13:15
Saída de alunos para almoço em
casa:
Seguir percurso AZUL saída pela
escada de emergência para o
recreio e entrada principal.
14:00 - Regresso à sala, com
docente titular, seguindo
percurso AZUL.

Seguir percurso AZUL saída
pela escada de emergência de
acesso ao recreio.
1ª TURMA DA Fila, por ordem
alfabética, respeitando
distanciamento assinalado.
SEGUIDA POR 3ºF
Pais aguardam os seus
educandos no exterior do
portão.
Nos dias de chuva é permitida a
entrada dos pais (apenas um
adulto/criança), no recinto
circundante ao edifício.
Cumprir o circuito assinalado no
chão de acordo com a turma do(a)
seu(sua) educando(a). 1ºA / 4ºG a
rosa.

Os alunos que não frequentam AEC fazem o percurso da sua turma dirigindo-se para a entrada principal.

1º ANO TURMA B

Entrada e saída
local

Intervalo manhã/tarde
hora e local

Intervalo de Almoço
Período de Refeitório

Saída /local

9:00 - Entrada principal

10:30- 11:00

12:30 – 14:00

17:00 - Saída

Saída da sala, por ordem
alfabética, acompanhada por
assistente operacional, para
higiene em wc anexo à sala.
Seguir percurso alternativo,
para saída de emergência
para o recreio e fila para
refeitório.

Porta 1

Porta 1

Saída / regresso da sala, por
Fila indiana (1-1), respeitando ordem alfabética,
acompanhada por docente
distanciamento assinalado.
titular seguindo percurso
Na entrada do edifício VERDE pela saída de
desinfeção de calçado em emergência para o recreio.
tapete próprio.
15:30- 16:00
Seguir percurso VERDE pela
Saída/regresso da sala, por
escada de acesso ao piso 1 e à ordem alfabética,
sala.
acompanhada por assistente
operacional seguindo percurso
À entrada da sala, higienizar
as mãos com gel desinfetante. alternativo para saída de
emergência para o recreio.

Seguir percurso VERDE pela
escada de acesso à entrada
principal.
Fila, por ordem alfabética,
respeitando distanciamento
assinalado.

Refeitório: 12:30 – 13:15
Fila, por ordem alfabética,
para o refeitório organizada
por Assistente Operacional

Pais aguardam os seus
educandos no exterior da
entrada principal.

Saída de alunos para almoço
em casa:
seguir percurso VERDE pela
escada para entrada.
14:00 - Regresso à sala com
docente titular.

Os alunos que não frequentam AEC fazem o percurso da sua turma dirigindo-se para a entrada principal.

2º ANO TURMA C

Entrada e saída
local

Intervalo manhã/tarde
hora e local

Intervalo de Almoço
Período de Refeitório

Saída /local

9:00 - Entrada principal

10:30- 11:00

12:30 – 14:00

17:00 - Saída

Porta 3

Saída / regresso, por ordem
Fila indiana (1-1), respeitando alfabética, da sala
acompanhada por docente
distanciamento assinalado.
titular seguindo percurso Na entrada do edifício VERDE ALFACE pela escada
desinfeção de calçado em principal para o recreio.
tapete próprio.
15:30- 16:00
Seguir percurso VERDE ALFACE Saída/regresso da sala, por
pela escada de acesso ao piso ordem alfabética,
1 e à sala.
acompanhada por assistente
operacional seguindo percurso
À entrada da sala, higienizar
as mãos com gel desinfetante. VERDE ALFACE pela escada
principal para o recreio.
Percurso inverso no regresso.

Porta 3
Saída da sala, por ordem
alfabética, acompanhada por
Seguir percurso VERDE ALFACE
assistente operacional, para
pela escada de acesso à
higiene em wc anexo à sala.
entrada principal.
Seguir percurso VERDE ALFACE
Fila por ordem alfabética,
pela escada principal para o
respeitando
distanciamento
recreio e fila para refeitório.
assinalado.
Higiene e fila, por ordem
alfabética, para o refeitório
organizada por Assistente
Pais aguardam os seus
Operacional
educandos no exterior da
entrada principal.
Refeitório: 12:30 – 13:15
Saída de alunos para almoço
em casa:
seguir percurso VERDE ALFACE
pela escada para entrada.
14:00 - Regresso à sala com
docente titular.

Os alunos que não frequentam AEC fazem o percurso da sua turma dirigindo-se para a entrada principal.

2º ANO TURMA D

Entrada e saída
local

Intervalo manhã/tarde
hora e local

Intervalo de Almoço
Período de Refeitório

Saída /local

9:00 - Entrada principal

10:30- 11:00

12:30 – 14:00

17:00 - Saída

Saída da sala, por ordem
alfabética, acompanhada por
assistente operacional, para
higiene em wc anexo à sala.
Seguir percurso pela escada
principal para o recreio e fila
para refeitório

Porta 2

Porta 2

Saída / regresso da sala, por
Fila indiana (1-1), respeitando ordem alfabética,
acompanhada por docente
distanciamento assinalado.
titular seguindo percurso Na entrada do edifício AMARELO pela saída de
desinfeção de calçado em emergência para o recreio.
tapete próprio.
15:30- 16:00
Seguir percurso AMARELO pela Saída/regresso da sala, por
escada de acesso ao piso 1 e à ordem alfabética,
sala.
acompanhada por assistente
operacional seguindo percurso
À entrada da sala, higienizar
as mãos com gel desinfetante. AMARELO pela escada
principal para o recreio.
Percurso inverso no regresso.

Refeitório: 12:30 – 13:15
Fila, por ordem alfabética,
para o refeitório organizada
por Assistente Operacional
Saída de alunos para almoço
em casa:

Seguir percurso AMARELO pela
escada de acesso à entrada
principal.
Fila, por ordem alfabética,
respeitando distanciamento
assinalado.
Pais aguardam os seus
educandos no exterior da
entrada principal.

seguir percurso AMARELO pela
escada para entrada.
14:00 - Regresso à sala com
docente titular.

Os alunos que não frequentam AEC fazem o percurso da sua turma dirigindo-se para a entrada principal.

3º ANO TURMA E

Entrada e saída
local

Intervalo manhã/tarde
hora e local

Intervalo de Almoço
Período de Refeitório

Saída /local

9:00 - Entrada principal

11:00- 11:30

13:00 – 14:30

17:00 - Saída

Saída da sala, por ordem
alfabética, acompanhada por
assistente operacional, para
higiene em wc anexo à sala.
Seguir percurso VERMELHO
pela escada principal para o
recreio e fila para refeitório.

Porta 4

Porta 4

Saída / regresso da sala, por
Fila indiana (1-1), respeitando ordem alfabética,
acompanhada por docente
distanciamento assinalado.
titular seguindo percurso Na entrada do edifício VERMELHO pela escada
desinfeção de calçado em principal para o recreio.
tapete próprio.
15:30- 16:00
Seguir percurso VERMELHO
Saída/regresso da sala, por
pela escada de acesso ao piso ordem alfabética,
1 e à sala.
acompanhada por assistente
operacional seguindo percurso
À entrada da sala, higienizar
as mãos com gel desinfetante. VERMELHO pela escada
principal para o recreio.
Percurso inverso no regresso.

Refeitório: 13:15 – 14:00
Fila para o refeitório
organizada por Assistente
Operacional
Saída de alunos para almoço
em casa:

Seguir percurso VERMELHO
pela escada de acesso à
entrada principal.
Fila, por ordem alfabética,
respeitando distanciamento
assinalado.
Pais aguardam os seus
educandos no exterior da
entrada principal.

seguir percurso VERMELHO
pela escada para entrada.
14:30 - Regresso à sala com
docente titular.

Os alunos que não frequentam AEC fazem o percurso da sua turma dirigindo-se para a entrada principal.

3º ANO TURMA F

Entrada e saída
local

Intervalo manhã/tarde
hora e local

Intervalo de Almoço
Período de Refeitório

Saída /local

9:00 - Entrada

11:00- 11:30

13:00 – 14:30

17:00 - Saída

Saída da sala, por ordem
alfabética, acompanhada por
assistente operacional, para
higiene em wc anexo à sala.
Seguir percurso ROSA saída
pela escada de emergência
para o recreio e fila para
refeitório.

Portão traseiro

Portão traseiro

Saída / regresso da sala, por
Fila indiana (1-1), respeitando ordem alfabética,
acompanhada por docente
distanciamento assinalado.
titular seguindo percurso Na entrada do edifício ROSA saída pela escada de
desinfeção de calçado em emergência para o recreio.
tapete próprio.
15:30- 16:00
Seguir percurso ROSA pela
Saída/regresso da sala, por
escada de acesso à entrada de ordem alfabética,
emergência no piso 1 e à sala. acompanhada por assistente
operacional seguindo percurso
À entrada da sala, higienizar
as mãos com gel desinfetante. ROSA saída pela escada de
emergência para o recreio.
Percurso inverso no regresso.

Refeitório: 13:15 – 14:00
Fila, por ordem alfabética,
para o refeitório organizada
por Assistente Operacional
Saída de alunos para almoço
em casa:
seguir percurso ROSA saída
pela escada de emergência
para o recreio e entrada
principal.
14:30 - Regresso à sala com
docente titular.

Seguir percurso ROSA saída
pela escada de emergência
para o recreio.
Fila, por ordem alfabética,
respeitando distanciamento
assinalado. POSICIONAM-SE
atrás da turma A.
Pais aguardam os seus
educandos no exterior do
portão.
Nos dias de chuva é permitida a
entrada dos pais (apenas um
adulto/criança), no recinto
circundante ao edifício.
Cumprir o circuito assinalado no
chão de acordo com a turma do(a)
seu(sua) educando(a). 3ºF / 4ºH a
laranja.

Os alunos que não frequentam AEC fazem o percurso da sua turma dirigindo-se para a entrada principal.

4º ANO TURMA G

Entrada /local

Intervalo manhã/tarde
hora e local

Intervalo de Almoço
Período de Refeitório

Saída /local

9:00 - Entrada pelo

11:00- 11:30

13:00 – 14:30

17:00 - Saída pelo

Saída da sala acompanhada
por assistente operacional,
em fila por ordem alfabética,
para higiene em wc anexo à
sala. Seguir percurso ROXO
saída de emergência para o
recreio e fila para refeitório.

Portão traseiro

Portão traseiro

Saída / regresso da sala, em
Fila indiana (1-1), respeitando fila por ordem alfabética,
acompanhada por docente
distanciamento assinalado.
titular seguindo percurso
Na entrada do edifício ROXO saída de emergência
desinfeção de calçado em para o recreio.
tapete próprio.
15:30- 16:00
Seguir percurso ROXO pela
Saída da sala, em fila por
entrada de emergência de
ordem alfabética,
acesso à sala.
acompanhada por assistente
operacional seguindo percurso
À entrada da sala, higienizar
as mãos com gel desinfetante. ROXO saída de emergência
para o recreio. Regresso pelo
Pais entregam os seus
percurso inverso.
educandos na entrada do
portão.

Refeitório: 13:15 – 14:00
Fila, em fila por ordem
alfabética, para o refeitório
organizada por Assistente
Operacional
Saída de alunos para almoço
em casa:
Seguir percurso ROXO para
entrada principal.
14:30 - Regresso à sala, com
docente titular, seguindo
percurso ROXO .

Seguir percurso ROXO pela
saída de emergência de
acesso ao recreio.
1ª TURMA DA Fila por ordem
alfabética, respeitando
distanciamento assinalado.
SEGUIDO POR 4ºH
Pais aguardam os seus
educandos no exterior do
portão.
Nos dias de chuva é permitida a
entrada dos pais (apenas um
adulto/criança), no recinto
circundante ao edifício.
Cumprir o circuito assinalado no
chão de acordo com a turma do(a)
seu(sua) educando(a). 4ºG e 1ºA a
rosa.

Os alunos que não frequentam AEC fazem o percurso da sua turma dirigindo-se para a entrada principal.

4º ANO TURMA H

Entrada /local

Intervalo manhã/tarde
hora e local

Intervalo de Almoço
Período de Refeitório

Saída /local

9:00 - Entrada pelo

11:00- 11:30

13:00 – 14:30

17:00 - Saída pelo

Saída da sala, por ordem
alfabética, acompanhada por
assistente operacional, para
higiene em wc anexo à sala.
Seguir percurso VERMELHO
saída de emergência para o
recreio e fila para refeitório.

Portão traseiro

Portão traseiro

Saída / regresso da sala, por
Fila indiana (1-1), respeitando ordem alfabética,
acompanhada por docente
distanciamento assinalado.
titular seguindo percurso
Na entrada do edifício VERMELHO saída de
desinfeção de calçado em emergência para o recreio.
tapete próprio.
15:30- 16:00
Seguir percurso VERMELHO
Saída da sala, por ordem
pela entrada de emergência
alfabética, acompanhada por
de acesso à sala.
assistente operacional
seguindo percurso VERMELHO
À entrada da sala, higienizar
as mãos com gel desinfetante. saída de emergência para o
recreio. Regresso pelo
Pais entregam os seus
percurso inverso.
educandos na entrada do
portão.

Refeitório: 13:15 – 14:00
Fila, por ordem alfabética,
para o refeitório organizada
por Assistente Operacional
Saída de alunos para almoço
em casa:
Seguir percurso VERMELHO
para entrada principal.
14:30 - Regresso à sala, com
docente titular, seguindo
percurso AZUL .

Seguir percurso VERMELHO
pela saída de emergência de
acesso ao recreio.
2ª TURMA NA Fila por ordem
alfabética, respeitando
distanciamento assinalado.
Pais aguardam os seus
educandos no exterior do
portão.
Nos dias de chuva é permitida a
entrada dos pais (apenas um
adulto/criança), no recinto
circundante ao edifício.
Cumprir o circuito assinalado no
chão de acordo com a turma do(a)
seu(sua) educando(a). 4ºH / 3ºF a
laranja.

Os alunos que não frequentam AEC fazem o percurso da sua turma dirigindo-se para a entrada principal.

