
 

 

NORMAS DE FUNCIONAMENTO DETERMINADAS PELA APLICAÇÃO DO PLANO DE 

CONTINGÊNCIA 

E.B.1/J.I. de ESPITE  

Serviços envolvidos no Plano de Contingência 

Pré-Escolar X Atividades de Animação e Apoio à Família  

1.º Ciclo X Componente de Apoio à Família  

Atividades de Enriquecimento Curricular X   

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

Horários 

Serviços Manhã Almoço Tarde 

Componente 

letiva/AECs 

Pré-Escolar 9h às 11h45  12h45 às 15h 

1.º Ciclo 9h às 12h30  14h00 às 17h30 

Apoio à Família  11h45 às 

12h45 

12h30 às 14h 

 

 

Docentes Manhã Tarde 

Ana Cristina Costa 9h às 11h45 12h45 às 15h 

Solange Isabel Guerreiro Martins 

Casquilho 
9h às 12h30 

 

14h às 17h 

 

Sofia da Graça Marques da Cruz 9h às 12h30 

 

14h às 17h 

 

Inglês Curricular 9h às 10h (quintas) 14h às 15h (quartas) 

Inglês (AEC) 9h às 10h (quintas) 14h às 15h (quartas) 



Ensino da Música  15h às 16h (sextas) 

EMRC  16h30 às 17h30 (sextas) 

Animação Sócio Cultural  15h30 às 16h30 (quartas) 

Atividade Física e Desportiva  16h30 às 17h30 (quartas) 

Assistentes Operacionais Manhã Tarde 

Sandra Catarina Antunes Dias 8h30 às 11h30 12h30 às 16h30 

Maria de Lurdes Martins Pereira 9h às 12h30 14h30 às 18h 

Funcionárias da Associação de 

Pais 
Manhã Tarde 

Fani Marques 7h20 16h * 

 10h 19h 

*Rotativo 

Funcionamento de entradas e saídas 

 

Entradas 

As entradas procedem-se da seguinte forma: 

• As crianças/alunos são entregues no portão pequeno à Assistente Operacional, por um 

adulto que deve utilizar máscara e não pode entrar; 

• As crianças/alunos percorrem o corredor assinalado/pintado no chão, até à porta do 

edifício; 

• Entrando no edifício, pela porta da frente, as crianças do Pré-Escolar desinfetam o calçado 

no tapete higienizante, higienizam as mãos e colocam as mochilas nos respetivos cabides. 

Se necessário utilizam o WC tendo o cuidado de lavar as mãos com água e sabão, 

esfregando-as bem, durante, pelo menos 20 segundos, sob a vigilância de um adulto, 

dirigindo-se em seguida à respetiva sala de atividades. As crianças, cujos Encarregados 

de Educação pretendam que usem bibe, deverão higienizá-lo diariamente; 

• Os alunos do 1.º Ciclo, ao entrarem no edifício, desinfetam o calçado, higienizam as 

mãos, sobem as escadas pelo lado esquerdo e penduram as mochilas nos respetivos 

cabides. Descem as escadas pelo lado oposto e, se necessário, utilizam o WC à 

semelhança das crianças do Pré-Escolar. Em seguida, retomam o mesmo percurso, 

dirigindo-se às respetivas salas de aula (1.º andar). 

O portão estará aberto até às 9h15. 

 



Saídas 

Os procedimentos de saída são os seguintes: 

• As crianças/alunos, em fila, saem pela porta traseira do edifício escolar e são 

acompanhados até ao portão pequeno, onde são entregues ao adulto responsável pela 

criança. 

 

 

Utilização dos espaços 

 

Salas de isolamento 

• O gabinete (no 1.º andar) será destinado a sala de isolamento e equipado com o material 

indicado. 

• Este espaço será higienizado uma vez por dia. 

 

Sala do Pré – Escolar (rés-do-chão) 

• Os alunos entrarão, ordeiramente, em fila indiana e dirigir-se-ão aos seus lugares, 

devidamente identificados; 

• Os alunos desta sala terão os seus lugares marcados para a realização das suas atividades; 

• As crianças terão algum material individual de trabalho; 

• Na realização de atividades de livre escolha, nas diferentes áreas de trabalho e/ou de grupo, 

será mantida uma distância de segurança entre os alunos, sempre que possível; 

•  A sala será higienizada no intervalo do almoço e no final do dia. 

 

Salas do 1.º Ciclo ( 1.º andar) 

• Os alunos entrarão, ordeiramente, em fila indiana e dirigir-se-ão aos seus lugares, 

devidamente identificados; 

• Os alunos têm um lugar individual, identificado e distanciado para a realização das suas 

atividades; 

• Os materiais estão identificados e guardados, separadamente; 

• Será privilegiado o trabalho individual, mas ocasionalmente, para a realização de trabalhos 

de grupo, será mantida uma distância de segurança entre os alunos. 

• A sala será higienizada no intervalo do almoço e no final do dia. 

• A sala será higienizada no intervalo do almoço e no final do dia. 

 



 

Espaço Polivalente 

• Este espaço será reorganizado consoante a atividade que irá ser realizada, cumprindo as 

normas de distanciamento físico, sempre que possível. 

• Os alunos entrarão, ordeiramente, em fila indiana e dirigir-se-ão aos seus lugares 

devidamente identificados. 

 

WC dos alunos 

• Em ambas as casas de banho, é permitida a presença de 3 a 5 crianças, 3 nas sanitas e 2 nos 

lavatórios, enquanto 1 aguarda pela higienização das mãos. 

• A utilização das casas de banho pelas diferentes turmas será preferencialmente feita, no 

início e no fim das atividades letivas e nos intervalos, sendo que, poderão ser utilizadas 

sempre que necessário. 

• A higienização destes espaços será feita sempre após a utilização de cada grupo e sempre 

que necessário. 

.   

Alpendre  

• Será usado para jogos e atividades diversas. 

 

Espaço exterior 

• Serão definidos espaços específicos para o 1.º Ciclo e Pré-escolar. 

• Cada turma poderá rodar pelos espaços, de forma a definir. 

 

Normas Gerais 

• No Pré-Escolar serão privilegiadas as atividades de ar livre. 

• As aulas de Animação Socio Cultural serão realizadas no exterior sempre que possível. 

• As aulas de Atividade Física e Desportiva serão sempre realizadas no exterior exceto se as 

condições climatéricas não o permitirem. 

 

Normas a estabelecer com os pais 

 

• Compromisso de entrada até às 9h. 

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

• Usar máscara sempre que estiver dentro do recinto escolar. 



• Enviar para a escola: 

❖ Pré-escolar 

▪ 1 garrafas para água; 

▪ Uma muda de roupa dentro de um saco de plástico. 

❖ Primeiro Ciclo 

▪ É altamente recomendado que os alunos utilizem máscara; 

▪ 1 garrafa para água; 

▪ Não podem trazer brinquedos para a escola. 

 

 

 

Espite, 15 de setembro de 2021 

                                                                            As Docentes: 

 

 


