
 
NORMAS DE FUNCIONAMENTO DETERMINADAS PELA APLICAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA 

EB1/JI de Mata 

Ano letivo 2021/2022 

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 

letiva/AECs 

Pré-Escolar 9h – 11h 45m  13h 15m - 15h 30m 

1.º Ciclo 9h – 12h 30m  14h 00m – 17h 30m 

AAAF / CAF 7h 30m – 9h 11h 45m – 14h 15h 30m – 19h 00m 

 

Docentes  Manhã Tarde 

Maria José de Almeida 9h 15h 30m 

Elisabete Henriques Simões 9h 17h 30m 

Maria João Rodriguez C. Gonçalves Pereira 9h 17h 30m 

Assistentes Operacionais Manhã Tarde 

Paula de Jesus Cardoso 9h 18h 

Alexandra Pereira da Silva Pedrosa 8h 45m 17h 15m 

Funcionárias do “Clube Aprender e Brincar” * Manhã Tarde 

Ana Paula de Sousa Rodrigues Martins 7h 30m 19h 30m 

Júlia Paulo Padeiro das Neves 7h 30m 19h 30m 

Paula de Jesus Cardoso 10h – 14h 15h 30m – 18h 30m 

• *O horário das funcionárias do clube é rotativo. 



 
Funcionamento de entradas e saídas 
 
 O horário de entrada decorre das 7h 30m às 9h 15m.  Após esta hora não poderá ser recebida 

nenhum aluno(a) (salvo as exceções devidamente justificadas). 

1. A entrada para o Estabelecimento é realizada pelas traseiras, (“campo de futebol”) onde 

habitualmente entra a carrinha com o almoço; (ficando assim definido este espaço como “Área Suja 

“e o qual não será utilizado como espaço lúdico). 

2. A saída realiza-se pelo mesmo espaço. 

 3. A mochila, a lancheira e/ou garrafa de água é entregue à Assistente Operacional, que depois 

de desinfetada a coloca no local a isso destinado. 

Entradas 

As entradas processam-se da seguinte forma: 

AAAF/CAF/ J.I./E.B.1 

1. O aluno(a) é entregue à funcionária/ Assistente Operacional, por um adulto, à porta da 

entrada da AAAF/CAF. (O adulto não pode entrar na sala polivalente e deve utilizar uma máscara). 

2. A mochila, a lancheira e/ou garrafa de água é entregue ao funcionário da AAAF/CAF que 

depois de desinfetada a coloca no local a isso destinado– cabide identificado com o nome do aluno - 

J.I. e secretária individual – E.B.1.) 

3. O aluno(a) desinfeta o calçado no tapete desinfetante. 

4. Dentro da sala, sob a supervisão de um adulto, são-lhe desinfetadas as mãos, (utilizando 

produto biocida desinfetante do tipo 1). 

Saídas 

Aos Encarregado de Educação será solicitado que indique a hora a que irá buscar o seu 

educando devendo respeitar esse horário. Caso surja algum imprevisto deve informar o novo horário 

à responsável dos serviços da AAAF/CAF. 

O portão de acesso ao estabelecimento estará aberto a partir da hora definida para a 

primeira saída.  

Os procedimentos de saída são os seguintes:  

1. A pessoa que vai buscar o aluno(a) toca à campainha da sala polivalente e espera no 

exterior o seu atendimento pela funcionária. 

2. O aluno(a) que vai sair, sob a supervisão de uma funcionária, dirige-se á saída, desinfeta o 

calçado e sai. 



 
Utilização dos espaços 

• Os espaços interiores estão definidos por turma, bem como a zona de lanches 

correspondentes a cada turma: alternância de horários de entrada, saída e mobilizações 

dos “grupos bolha”. 

• Os espaços exteriores também estão definidos com alternância de horários e mobilização 

dos “grupos bolha” (podendo ser alternados por períodos de manhã e tarde). 

• O espaço de refeição é o mesmo com horários desencontrados do J.I. e E.B.1. São limpas e 

desinfetadas adequadamente as superfícies e espaços antes de cada utilização pelo 

aluno(a)s. 

• Foi definida uma sala de isolamento no hall de entrada na sala da turma MAT/B, sala 2, 

onde constam um kit de máscara, luvas, álcool, termómetro, lanche, banco comprido, 

cadeira e lista de contactos. 

Salas 

• Cada criança terá o seu lugar identificado com o nome/foto. 

• Será assegurado o distanciamento físico sempre que possível. 

• Cada sala será higienizada nos seguintes períodos:  Intervalos, almoço e entre as AEC. 

WC 

Será assegurada a adequada limpeza do espaço, várias vezes ao dia de acordo com o Plano de 

Contingência Covid -19 do “Clube Aprender e Brincar”. 

 

Espaço polivalente 

• (ver plano de contingência do “Clube Aprender e Brincar”) 

 

Espaço exterior 

• Serão definidos espaços específicos para cada turma: alternância de horários de entrada, 

saída e mobilizações dos “grupos bolha”. 

• Cada turma poderá rodar pelos espaços, de forma a definir os dias/ períodos manhã e tarde 

/ atividades das AECs. 



 
Normas a estabelecer com os pais 

(Divulgação a alunos e encarregados de educação de informação sobre as medidas preventivas 

e a importância da mobilização da comunidade escolar para a sua prática.) 

Regras de utilização de máscara: 

-Nas crianças com idade entre 6 e 9 anos, e para todas as que frequentam o 1.º ciclo do ensino 

básico independentemente da idade, a utilização de máscara comunitária certificada ou máscara 

cirúrgica é fortemente recomendada, como medida adicional de proteção, em espaços interiores ou 

exteriores, desde que: 

a) As crianças tenham “treino no uso” e utilizem as máscaras de forma correta; 

b) Seja garantida a supervisão por um adulto.   

-Nas crianças com idade inferior a 5 anos a utilização de máscara não está recomendada. 

• Compromisso de entrada até às 9:15. 

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

• Usar máscara sempre que estiver dentro do recinto escolar. 

• Não enviar a criança com febre ou outros sintomas de doença: 

(“Para o ano letivo 2021/2022, recomenda-se a combinação das seguintes medidas específicas 

que devem ser adotadas por toda a comunidade escolar: 

a. Dever de permanência em casa perante quaisquer sinais e/ou sintomas de doença, de 

acordo com a Norma n.º 020/2020 da DGS, como: 

i. Tosse de novo ou agravamento do padrão habitual; 

ii. Febre (temperatura corporal ≥ 38,0ºC) sem outra causa atribuível; 

iii. Dispneia / dificuldade respiratória sem outra causa atribuível; 

iv. Perda completa do olfato, falta completa de paladar, distorção persistente do paladar, de 

início súbito.”) 

Enviar para a escola: 

• Caixa de plástico para os materiais (individual – E.B.1) 

• Gel desinfetante doseador (individual – E.B.1) 

      Não enviar para a escola:  

• Brinquedos, livros ou qualquer outro material;  

Mata, 17 de setembro de 2021 

As Docentes: 

Maria José Almeida 

Elisabete Simões  

Maria João Pereira 


