AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FREI JOÃO DE VILA DO CONDE
ANO LETIVO 2020-21
PARA OS PAIS/ENC. DE EDUCAÇÃO DO 1.º CICLO
ORIENTAÇÕES/MEDIDAS DE AÇÃO DE PREVENÇÃO DA COVID 19
Caros Pais e Encarregados de Educação:
Neste início de ano “especial” é fundamental o cumprimento por todos das seguintes regras:
As atividades letivas decorrerão de acordo com o seguinte horário:
1.º Ciclo
1.º/2.º anos
09:00 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 15:00
15:00 – 15:30
15:30 – 16:00
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00

AEC/Tempo letivo
Intervalo
Tempo letivo

3.º/4.º anos
AEC/Tempo letivo
Tempo letivo
Intervalo
Tempo letivo

Almoço
Almoço
Tempo letivo
Intervalo
Tempo letivo
AEC/Tempo letivo

Tempo letivo
Intervalo
AEC/Tempo letivo

As entradas e saídas dos alunos nas escolas far-se-ão por dois portões distintos,
segundo a distribuição que será comunicada na reunião de receção aos Pais e
Encarregados de Educação e afixada nos expositores exteriores das escolas.
A fim de evitar a circulação de pessoas externas no interior do recinto, os alunos
devem entrar sozinhos na escola, dirigindo-se para os locais definidos para a sua
turma.
A entrada dos alunos que não têm prolongamento será a partir das 8:45h até às 9h.
Os alunos que vão almoçar a casa devem regressar durante os 15 minutos
anteriores ao reinício das atividades letivas.
Nos casos em que a turma tem Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) ao
1º tempo, a entrada dos alunos que não frequentam será às 10:30h para os alunos
dos 1º e 2º anos e às 10h para os alunos dos 3º e 4º anos.
Sempre que tiverem conhecimento prévio da ausência do Professor Titular de
Turma (PTT), se possível, o aluno não deverá vir para a escola.
O intervalo da hora do almoço, para os alunos dos 1º e 2º anos, será das 12:30h às
14:00h e para os alunos dos 3º e 4º anos será das 13:00h às 14:30h.

A fim de evitar aglomerações na cantina, todos os alunos que possam deverão
almoçar em casa.
Os alunos devem trazer na sua mochila o/s lanche/s. Estes não podem ser
entregues durante o período letivo, nem nos intervalos.
Os alunos devem trazer uma garrafa de água para consumo próprio, podendo
enchê-la na escola.
Os alunos lancharão nas salas de aula, no início de cada intervalo.
Os alunos não poderão levar bolas, brinquedos ou outros objetos não necessários.
A escola não fará a medição da temperatura aos alunos na entrada na escola.
Apenas o fará em casos suspeitos. Por isso, devem os pais fazer esse controlo em
casa. Se o aluno tiver temperatura ou outros sintomas não deve vir para a escola.
Neste caso, deve contactar a Linha SNS24 (808 242424).
Qualquer sintoma suspeito que surja com o aluno na escola (por exemplo,
surgimento de febre ou outro) levará a um imediato contacto com o encarregado
de educação. Deverá, por isso, o contacto telefónico estar atualizado, deixando, se
possível, um segundo contacto.
Os pais (ou quem trouxer os alunos à escola) não poderão, por regra, entrar na
escola. Em situações excecionais e devidamente autorizadas, quando a sua
presença for imprescindível ou quando convocados, os encarregados de educação
poderão entrar na escola, obrigatoriamente de máscara.
Os contactos entre a escola e os encarregados de educação devem fazer-se
preferencialmente por via digital ou telefónica.
No exterior da escola, próximo dos portões de entrada, os jovens e os adultos que
vierem trazer ou levar os alunos, devem usar máscara de proteção.
Deve, em casa, indicar ao seu educando que ele de forma rigorosa, na escola:
- Deve lavar ou desinfetar com frequência as mãos.
- Deverá evitar totalmente o aperto de mão, os abraços e beijos.
- Adotar medidas de etiqueta respiratória (tapar o nariz e a boca com o braço
quando respirar ou tossir).
- Evitar partilhar objetos e alimentos.
- Deverá cumprir o distanciamento social, evitando aglomerações e
permanecendo, sempre que possível, com os alunos do grupo/turma.
- Respeitar a sinalética da escola e os circuitos de circulação interna, bem
como todas as orientações que lhe forem dadas.

A responsabilidade, o envolvimento e cumprimento rigoroso de todas estas
orientações será fundamental para o sucesso das medidas implementadas.
Apenas todos juntos conseguiremos ultrapassar este tempo difícil que vivemos!
O Diretor

