NORMAS DE FUNCIONAMENTO DETERMINADAS PELA APLICAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA
EB1/JI de Casal dos Bernardos

Serviços envolvidos no Plano de Contingência
Pré-Escolar

X

1.º Ciclo

X

Atividades de Enriquecimento Curricular

X

Atividades de Animação e Apoio à Família

X

Componente de Apoio à Família

X

(sinalizar com X os serviços que funcionam/partilham o edifício)

Horários
Nota: Preencher os horários relativos aos serviços indicados acima.
Serviços

Manhã

Almoço

Tarde

Componente Pré-Escolar

09:00h – 11:45h

13:15h - 15:30h

letiva/AECs

1.º Ciclo

09:00h– 12:30h

14:00h – 17:30h

AAAF / CAF

08:00h – 09:00h

Docentes

11:45h às 14:00h

15:30h - 18:30h

Manhã

Tarde

Céu Carreiro

09:00h – 12:30h

14:00h – 17:00h ou 17:30h

Paula Macedo

09:00h – 12:30h

14:00h – 17:00h ou 17:30h

Antónia Costa

09:00h – 11:45h

13:15h - 15:30h

Supervisão AAAF 11:45h às
12:15h

Assistentes Operacionais
Célia Jorge

8:30h

17:30h

Célia Dias

10:15h ou 10:30h

18:30h

Manhã

Tarde

08:00h – 09:00h

15:30h - 18:30h

Funcionárias do Centro Social
Paula Simões
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Funcionamento de entradas e saídas
(indicar as condicionantes existentes e normas gerais a aplicar caso necessário, horários)

Entradas
No período entre as 08:00h e as 09:00h os alunos entram pelo portão principal, passam pelo tapete
desinfetante e fazem a higienização das mãos, sob a supervisão da funcionária do Centro Social.
Em fila seguem o percurso indicado dirigindo-se para a sala do prolongamento. Às 08:45h a
Assistente Operacional Célia Jorge vai acompanhar os alunos do Pré-escolar para a sala do Jardim de
Infância. Às 09:00h, a mesma Assistente Operacional vem novamente à sala do prolongamento
acompanhar os restantes alunos do Pré-escolar para a sala do Jardim de Infância. Ainda durante este
período os alunos do 1º Ciclo seguem as mesmas normas, dirigindo-se à sala do prolongamento até
às 09:00h.

Constrangimentos:
A sala do prolongamento, no período de acolhimento e no período do almoço (nos dias de chuva),
não permite o distanciamento recomendado, pois é muito pequena para acolher 43 crianças.

Saídas
O adulto que vem buscar a criança dirige-se ao portão e toca a campainha esperando no exterior
o seu atendimento.
A criança que vai sair dirige-se ao espaço de contenção e, sob supervisão de um adulto, faz a
higienização das mãos.
Os alunos que são transportados pelos autocarros aguardam dentro do recinto escolar
ordeiramente as indicações das Assistentes Operacionais.
Os alunos que ficam em AAAF/ATL, sairão segundo as orientações da Funcionária do Centro Social.

Utilização dos espaços
Salas
Os alunos entram na sala de aula em fila respeitando as indicações e os percursos sinalizados. A
turma CBB saí da sala do prolongamento, passando pelo refeitório e entra na respetiva sala de aula.
A turma CBA saí da sala de prolongamento e entra diretamente na sala de aula.
Na sala de aula cada aluno tem o seu lugar e mesa especifica.

2

WC
Os alunos do 1º Ciclo, Docentes e Assistentes Operacionais, utilizam casas de banho diferenciadas
junto de cada sala de aula. Na hora do almoço os alunos do Pré-escolar utilizam a casa de banho que
se encontra junto da sala da turma CBB.

Espaço polivalente
Este espaço é utilizado de manhã para o acolhimento dos alunos, no período do almoço e após a
refeição para os alunos do Pré-escolar e 1º Ciclo (em horários diferentes). No período da tarde, a partir
das 15:30h, nesta sala funciona o serviço de AAAF, e depois das 17:30h para o ATL.
No Jardim de Infância, o espaço destinado ao isolamento é o gabinete/telefone.
Uma vez que, no 1.º ciclo não existe uma sala disponível para isolamento, é indicada a sala de aula
para esse efeito. Os restantes alunos irão para a sala do ATL.

Constrangimentos:
- Falta de sala de contingência para o 1.ºciclo;
- Numa situação de suspeita de caso, a sala de ATL ou refeitório poderá estar ocupada com outros
alunos (durante o almoço, lanche e serviço AAAF, após as 15.30);
- Tempo condicionado para efetuar a higienização dos materiais entre os diferentes grupos de
alunos que frequentam este espaço.

Espaço exterior
Estão definidos espaços específicos para cada turma. A turma CBB utiliza o espaço marcado que se
encontra frente à sua sala de aula e a turma CBA utiliza o espaço que também se encontra frente à
respetiva sala de aula.
As crianças do Pré-escolar usufruem do espaço em frente ao jardim de infância.
O ringue é utilizado para a prática desportiva pelas várias turmas.

Constrangimentos:
- Falta de espaço coberto para a prática da atividade desportiva bem como para brincar e lanchar
nos dias de frio e chuva;
- Falta de bancos no exterior para que os alunos possam lanchar.

Normas a estabelecer com os pais
•

Compromisso de entrada dos alunos até às 9:15.

•

Proibida a entrada dos Pais/EE e outros.

•

Indicação da hora de saída e respeito por esse horário.
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•

Usar máscara sempre que se dirigir à escola.

•

Não é permitida a administração de medicamentos (exceto doenças crónicas).

•

Enviar para a escola:
- Garrafas de água de 0,33 ou 0,50; (a renovar sempre que necessário);
- Boné;
- Lanches (alunos do 1º Ciclo);
- Uma muda de roupa dentro de um saco de plástico (alunos do Pré-escolar);
- Lenços de papel (de utilização única).

As Docentes:
Antónia Costa
Paula Macedo
Céu Carreiro
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