NORMAS DE FUNCIONAMENTO DETERMINADAS PELA APLICAÇÃO DO PLANO DE
CONTINGÊNCIA

Centro Escolar da Carvoeira
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 Pré-Escolar

9h - 11h45

11h45 - 13h15

13h15 – 15h30

letiva

1.º Ciclo

9h – 12h30

12h30 – 14h

14h – 17h30

AAAF

7h30 – 9h

11h45 - 13h15

15h30 – 19h

CAF

7h30 – 9h

12h30 – 14h

17h30 – 19h

Docentes
Lídia Maria Pinheiro Eugénio

Manhã

Tarde

9h – 11h45

13h15 – 15h30

Supervisão AAAF

Supervisão AAAF

Terças, quartas e sextas-

Segundas-feiras

feiras das 11h45 às 12h15

15h30 às 16h
Atendimento aos
Pais/Encarregados de
Educação

Quintas-feiras 15h30 às 16h
Maria Zaida Tavares Rosa Neves

9h – 11h45

13h15 – 15h30

Supervisão AAAF

Supervisão AAAF

Terças, quartas e sextas-

Segundas-feiras

feiras das 11h45 às 12h15

15h30 às 16h
Atendimento aos
Pais/Encarregados de
Educação
Quintas-feiras 15h30 às 16h

Ana Rita Lopes Rodrigues dos Santos

9h – 12h30

14h – 17h30

Supervisão pedagógica e

Supervisão pedagógica e

disciplinar

disciplinar

(intervalos e AEC)

(intervalo e AEC)

Primeiras e terceiras
quintas-feiras de cada
mês, das 12h30 às 13h
Ana Rita Marcelino Coelho dos Santos

9h – 12h30

14h – 17h30

Supervisão pedagógica e

Supervisão pedagógica e

disciplinar

disciplinar (AEC)

(intervalos e AEC)
Primeiras e terceiras
quintas-feiras de cada
mês, das 12h30 às 13h
Maria Teresa Oliveira Antunes

9h – 12h30

14h – 17h30

Supervisão pedagógica e

Supervisão pedagógica e

disciplinar

disciplinar

(intervalos e AEC)

(intervalo e AEC)

Primeiras e terceiras
quartas-feiras de cada
mês, das 12h30 às 13h
Rosa Maria Pires Marques

9h – 12h30

14h – 17h30

Supervisão pedagógica e

Supervisão pedagógica e

disciplinar

disciplinar

(intervalos e AEC)

(intervalo e AEC)

Primeiras e terceiras
terças-feiras de cada mês,
das 12h30 às 13h
Assistentes Operacionais

8h15 – 11h45

13h15 – 16h45

8h15 – 11h45

13h15 – 16h45

Elisabete Martins da Costa Neves

8h30 – 11h30

14h – 18h

Maria Anilde Antunes Dias

10h -13h

15h – 19h

Fernanda Maria Henriques Dos
Santos Pessoa
Maria Elvira Baptista Sousa
Ribeiro

Funcionárias da Associação de

Manhã

Tarde

7h30 (*)

15h30 (*)

11h (*)

19h (*)

11h

16h30

Pais/Clubes

Maria Isabel Reis

Anabela Pereira Clemente

Maria de Fátima Ribeiro (+)

Juliana Pinto (+)
(*) - Horário semanal rotativo.
(+) - Vigilante do autocarro que ajuda no “Clube Aprender e Brincar”.

Funcionamento de entradas e saídas
(indicar as condicionantes existentes e normas gerais a aplicar caso necessário, horários)

Entradas
As entradas processam-se da seguinte forma:
•

Compromisso de entrada até às 9h15;

•

Devido à utilização comum de muitos dos espaços, tanto na componente letiva como na
Componente de Apoio à Família, a entrada será feita pelo portão principal da Escola Sede:
- os alunos que usufruem dos Serviços de Apoio à Família serão encaminhados para o
respetivo espaço;
- as crianças do Pré-Escolar serão acompanhadas pelas Assistentes Operacionais para as
respetivas salas;
- os alunos do 1.º Ciclo serão acolhidos nos espaços identificados para cada turma e
acompanhados, posteriormente, pela respetiva Docente Titular de Turma para
a sala de aula;

•

A circulação nos espaços será feita sempre pelo lado direito, em fila e mantendo o
distanciamento recomendado;

•

De acordo com o documento “Referencial Escolas – Controlo da transmissão de COVID-19
em contexto escolar” o uso de máscara não está recomendado a crianças com idade inferior a
5 anos. Já no 1.º Ciclo, a sua utilização é fortemente recomendada, como medida adicional de
proteção em espaços exteriores/interiores, pelo que sensibilizamos para a sua utilização.

•

À entrada dos diferentes espaços é obrigatória a aplicação de álcool gel.

Saídas
Os procedimentos de saída são os seguintes:
•

Os alunos serão acompanhados e encaminhados pela Assistente Operacional para o “Clube
Aprender e Brincar” (os que têm prolongamento de horário) ou para o portão principal da
Escola Sede, aguardando a chegada do autocarro/Encarregado de Educação.

Utilização dos espaços
Salas
No Centro Escolar da Carvoeira, existe uma sala de atividades para cada turma, duas salas de PréEscolar no piso inferior, estando uma terceira sala devoluta. As quatro salas do 1.º Ciclo situam-se
no piso superior, onde funcionam as atividades letivas e as AEC, mantendo o espaço e o lugar de cada
aluno.
Os alunos entram na porta de entrada do Estabelecimento, em fila respeitando as indicações e os
percursos sinalizados.

Sala de ATL e Refeições
• As atividades do “Clube Aprender e Brincar” desenrolam-se em duas salas, onde são definidos
espaços específicos para o Pré-escolar e para o 1.º Ciclo.
• As refeições serão servidas em horários diferentes para cada um dos níveis de ensino, no
refeitório da Escola Sede.
• Nas mesas será garantido o máximo distanciamento físico possível e cada criança ocupará
sempre o mesmo lugar.
• A sala será higienizada após a entrada das crianças para as salas de aula, após a refeição de cada
grupo e no final do dia.

WC
No piso inferior existem WC utilizados pelos alunos do Pré-Escolar e no piso superior encontramse os WC para os alunos do 1.º Ciclo. Existem três WC adaptadas para alunos com deficiência, uma
no piso inferior, duas no piso superior, estando uma integrada na sala de multideficiência.
Existe uma casa de banho para os adultos.

Outros espaços
No Centro Escolar da Carvoeira há uma biblioteca, no piso superior, para o desenvolvimento de
atividades de leitura, informática e laboratoriais, a utilizar pelas turmas acompanhadas pelo Docente,
obedecendo às regras de higiene e segurança. Há um Polivalente, no piso inferior, para a realização
de atividades desportivas/lúdicas e, no piso superior, uma Sala de Prolongamento de Horário de
Atividades do 1.º Ciclo.
As salas de apoio (Arrecadação geral, Sala de Arrumos/Material de limpeza, Sala de Professores, Sala
de Pessoal, Gabinete do Coordenador), serão para uso exclusivo dos adultos.
Existe também uma Sala de Multideficiência, no piso superior, onde irá funcionar a sala de
isolamento, caso seja necessário, por ter WC integrado. Nesta sala está um kit de máscara, luvas,
álcool e termómetro.
Todos estes espaços serão higienizados e arejados após cada utilização.

Espaço exterior
Cada turma poderá rodar pelos equipamentos lúdicos, de forma a definir;
O material utilizado no espaço exterior é higienizado com regularidade;
Os lanches de cada turma são realizados em espaços diferentes e em horários diferenciados.

Normas a estabelecer com os pais
•

Compromisso de entrada até às 9:15;

•

Indicação da hora de saída e respeito por esse horário;

•

Uso de máscara sempre que estiver dentro do recinto escolar;

•

Proibida a entrada dos Pais/Encarregados de Educação no Edifício Escolar;

•

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

•

O aluno não deve vir para o Estabelecimento, caso apresente ou tenha apresentado no dia
anterior sinais de tosse, febre ou outros sintomas de doença;

•

No Pré-Escolar, os alunos que utilizem bibe devem trazê-lo vestido e devidamente
higienizado.

Enviar para a escola:
•

Garrafa de água (vai e vem todos os dias);

•

Chapéu ou boné;

•

Lanches;

•

Uma muda de roupa dentro de um saco de plástico, devidamente identificado (PréEscolar);

•

Lenços de papel.

Não trazer para a escola:
•

Brinquedos;

•

Livros ou qualquer outro material.

As Docentes:

Ana Rita Santos
Ana Rita Marcelino
Lídia Eugénio
Maria Teresa Antunes
Rosa Marques
Zaida Neves

