AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FREI JOÃO DE VILA DO CONDE
ANO LETIVO 2020-21
PARA OS PAIS/ENC. DE EDUCAÇÃO DOS 2.º E 3.º CICLOS
ORIENTAÇÕES/MEDIDAS DE AÇÃO DE PREVENÇÃO DA COVID 19
Nos 2.º e 3.º ciclos, as atividades letivas decorrerão, preferencialmente, em turnos
de meio dia, conforme o mapa que se segue:
2.º e 3.º ciclos
Manhã
Tempos Início
1
08:10
2
09:00
Intervalo 09:50
3
10:00
4
10:50
Intervalo 11:40
5
11:50
6
12:40
Almoço 13:30

Fim
09:00
09:50
10:00
10:50
11:40
11:50
12:40
13:30
14:30

Tempos
Almoço
7
8
Intervalo
9
10
Intervalo
11
12

Tarde
Início
12:00
13:00
13:50
14:40
14:50
15:40
16:30
16:40
17:30

Fim
13:00
13:50
14:40
14:50
15:40
16:30
16:40
17:30
18:20

Todas as turmas do 2.º ciclo concentram a totalidade da carga horária num turno,
bem como as do 3.º, à exceção de um dia da semana (dois turnos).
Os alunos apenas poderão frequentar a escola no turno em que terão as aulas e pelo
tempo em que estas decorrerem. Ou seja, não poderão vir para a escola em turno
contrário para frequentar, por exemplo, a biblioteca ou outros espaços da escola.
Os alunos deverão entrar na escola apenas 5 a 10 minutos antes do início das aulas
e dirigirem-se de imediato para a sala de aula. De seguida, entram na sala de aula e
sentam-se no seu lugar onde ficarão à espera que o professor chegue.
Os alunos que, por faltar o professor, não tenham aula(s) ao(s) último (s) tempo(s)
deverão ir para casa.
Nas situações em que os alunos não tenham aula num dos tempos intermédios,
por regra ficarão dentro da sala de aula, acompanhados por um professor.
Caso chova, os alunos permanecerão na sala durante os intervalos. Poderão, nesta
situação lanchar dentro da sala sem saírem do seu lugar. No final, a sala deve ficar
limpa.
Os alunos deverão vir equipados de casa para a aula de Educação Física. Antes e
após estas aulas, não terão acesso aos balneários.
O bufete dos alunos, pelo menos durante o primeiro período, estará encerrado. Por
isso, os alunos deverão trazer lanche de casa.
Na cantina, o turno da tarde terá a sua hora de almoço entre as 12.30h e as 13.00h,
ficando o turno da manhã com acesso ao espaço entre as 13.30h e as 14.30h.
A fim de evitar aglomerações na cantina, todos os alunos que possam deverão
almoçar em casa.

Na quase totalidade dos casos, a cada turma foi afeta a uma sala, apenas saindo os
alunos para aulas mais específicas (Educação Musical, Educação Física e TIC).
Serão elaboradas plantas de sala para a distribuição dos alunos as quais devem ser
rigorosamente cumpridas e respeitadas pelos alunos.
Os alunos deverão evitar ir às casas de banho nos intervalos para evitar
aglomerações. Deverão fazê-lo durante as aulas com a permissão do professor.
Os pais (ou mesmo 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.
O atendimento do Diretor de Turma deve decorrer preferencialmente em regime
não presencial, através do Teams ou do contacto telefónico.
A cada aluno será entregue, no início do ano letivo, um conjunto de três máscaras
sociais para 25 lavagens.
Dentro da escola é obrigatório o uso permanente de máscara (exceção para a refeição
ou o lanche). O aluno não será autorizado a entrar na escola sem máscara. Caso os
alunos se esqueçam de trazer as suas máscaras terão de as adquirir na escola.
A escola disporá de dispensadores de álcool gel no acesso aos diferentes espaços. No
entanto, o aluno poderá (e deverá) trazer o seu.
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 febre ou outros sintomas não pode vir para a escola.
Qualquer sintoma suspeito que surja com o aluno na escola (por exemplo, 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.
Após uma leitura cuidada deste documento ao seu educando deve, em casa,
determinar que ele de forma rigorosa, na escola:
• Use máscara e lave/desinfete com frequência as mãos;
• Adote as medidas de etiqueta respiratória: tapar a boca e o nariz com o braço,
quando espirrar ou tossir;
• Evite totalmente o aperto de mão, os abraços e beijos;
• Evite partilhar objetos e alimentos;
• Cumpra o distanciamento social, evitando aglomerações e permanecendo,
sempre que possível, com os alunos do grupo/turma;
• Respeite a sinalética da escola, bem como todas as orientações que lhe forem dadas;
• Não troquem de material escolar, não troquem de lugar e evitem levantar-se nas aulas.
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

