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Escola Básica Bom João 
 

ANO LETIVO 2020-2021 

 
REGRAS DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NO 

ÂMBITO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID19 

 
 

(Pré-escolar) 

Horário letivo - 9:00h / 15:00h 

AAAF Atividades de Animação e Apoio à Família - 8:00h/9:00h e 15:00h/19:00h 

 

Entrada e saída de alunos 

 

 A entrada das crianças será possível até às 9:15h, exceto se previamente combinado com a 

educadora; 

 É obrigatório o uso de máscara pelos pais no momento de entrega e recolha das crianças; 

 Nas entradas e saídas da escola as crianças deverão ser entregues e recebidas 

individualmente pelo encarregado de educação, ou pessoa por ele autorizada (apenas um 

adulto), não sendo permitido o acesso ao recinto escolar; 

 Na entrega ou recolha das crianças no respetivo portão, os pais deverão posicionar-se em 

fila e por ordem de chegada, respeitando o distanciamento social recomendado; 

 As mensagens e recados deverão ser fornecidos presencialmente às pessoas que recebem 

as crianças ou efetuados via telefone ou mail; 

 Não serão permitidos brinquedos/objetos trazidos de casa; 

 A entrada e saída de alunos far-se-á pelo único portão e por ordem de chegada, mantendo-

se o distanciamento social. Na entrada do edifício serão desinfetados os sapatos dos 

alunos. A entrada será feita em linha reta. Encontra-se assinalado no chão o sentido da 

marcha através de pegadas coladas.  

 No horário letivo, as entradas dos alunos, excecionalmente, poderão ser feitas  até cinco 

minutos depois da hora de entrada. Sempre que se verificar um atraso, o mesmo deverá 

ser justificado por escrito. 

 Os Pais/Encarregados de educação dos alunos, deverão deixar os seus educandos junto à 

assistente operacional ou animadora que se encontra de serviço no portão, não sendo 

permitida a sua entrada nas instalações. 
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 Dentro do edifício os alunos devem circular conforme sinalização no chão.  

 Todas as batas e panamás são entregues na escola às segundas-feiras e às sextas-feiras. 

Deverão ser lavadas e higienizadas em casa, exceto a muda de roupa que não seja 

utilizada.  

 As peças de roupa suja vão para casa em saco de plástico fechado; 

 Os alunos deverão trazer diariamente uma garrafa de água pequena, ou cantil com água; 

 Os jogos e outros materiais manipuláveis serão diariamente desinfetados; 

 Medicamentos enviados, obrigatoriamente acompanhados com receita médica, deverão 

vir em saco de plástico fechado e identificado com o nome da criança. 

 

Intervalos 

 
Os intervalos também têm horários em que o espaço é o mesmo: 

       Turma A: 9:45h/10:15h 

       Turma B: 10:15h/10:45h 

       Turma C: 10:45h/11:15h 

As turmas poderão trocar de horário, sempre que se julgue necessário. 

 

 O leite escolar (1pacote/ dia /aluno presente na sala), bolachas e/ou fruta será entregue e 

consumido na sala, procedendo-se ao registo dos mesmos nos mapas, assim como o número 

de alunos presentes na sala. 

 O lanche deverá ser consumido na sala de aula. 

 Durante os intervalos os alunos são acompanhados pelas assistentes técnicas e/ou assistentes 

operacionais e/ou educadoras. 

 Nos dias em que as condições climatéricas se revelem inadequadas para que os alunos possam 

andar livremente no recinto escolar à hora do intervalo, deverão permanecer dentro da sala de 

aula, acompanhados pelas respetivas educadoras.  

 A casa de banho encontra-se apetrechada com sabonete, papel higiénico e papel toalha. Serão 

desinfetadas sempre que usadas.  
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Almoço 

 

 Os alunos almoçam entre as 11:30h e as 12:30h.  Os alunos, após a refeição, dirigem-se para as 

instalações, respeitando-se o grupo turma.  

 A entrada no refeitório faz-se, em fila, acompanhados pelas educadoras, assistentes técnicas e 

assistentes operacionais.  

 Os alunos sentam-se nas mesas do refeitório com os colegas de sala de aula, mantendo-se o 

grupo turma. A saída do refeitório faz-se por outra porta.  

 

A SALA DE ISOLAMENTO está situada nas instalações. A sala alternativa encontra-se situada no 

edifício 1. 

 

No funcionamento das AAF, sempre que possível, mantém-se o grupo turma respeitando-se o 

distanciamento. 

 

(1º Ciclo) 

Horário de funcionamento: 8:15h/17:45h 

 

Regras Gerais 

 

 Não deve a criança permanecer no estabelecimento de educação por período superior ao 

estritamente necessário; 

 Aos adultos não é permitida a entrada na Escola sem uma máscara de proteção. 

 É privilegiado o contacto não presencial em todos os serviços relacionados com o 

agrupamento. Em casos excecionais, poderá ocorrer contacto presencial mediante marcação 

prévia (área de pessoal: area.pessoal@agr-tc.pt; outros assuntos: secretaria@agr-tc.pt; área 

de alunos: alunos.agrup@agr-tc.pt; SASE: sase.agrup@agr-tc.pt). 

 

Entrada e saída de alunos 

 

 -A entrada e saída de alunos far-se-á pelo portão principal. A entrada será feita pela direita e a 

saída pela esquerda. O acesso é em linha reta e está assinalado o sentido da marcha através 

de setas pintadas no chão.  
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 As entradas, excecionalmente, poderão ser feitas até cinco minutos depois da hora de 

entrada, sempre que se verificar um atraso. O mesmo deverá ser justificado por escrito. 

 Os Pais/Encarregados de Educação dos alunos deverão deixar os seus educandos junto à 

assistente operacional, que se encontra de serviço no portão, não sendo permitida a sua 

entrada na escola. 

 Os alunos, para entrarem no edifício, colocam-se em filas, por turmas, respeitando as marcas 

assinaladas no chão, e colocados a 1 metro de distância.  

 No edifício 1 o acesso será feito, em fila, por duas portas. O acesso à sala 1 e 2 será feito pela 

porta da frente do edifício e o acesso à sala 3 e 4 ocorrerá pela porta traseira de acesso ao 

mesmo. Dentro do edifício os alunos devem circular sempre pela direita, conforme sinalização 

no chão. O acesso ao 1.º andar será feito pela escada do mesmo lado, respeitando sempre a 

circulação pelo lado direito, tanto na subida como na descida, e encontra-se assinalado com 

setas coladas no chão. 

 No edifício 2 existe apenas uma porta de entrada e saída, efetuando-se a circulação pelo lado 

direito. A entrada far-se-á em fila, por turmas, encontrando-se, para o efeito,  círculos 

pintados no chão, com um metro de distância, de modo a auxiliarem os alunos, com exceção 

de uma turma que tem acesso direto à sala de aula.  A circulação na escada de acesso ao 1.º 

andar será igualmente pelo lado direito e encontra-se assinalada através de setas colocadas 

no chão.   

 No âmbito do funcionamento das AEC, os procedimentos são os mesmos. 

                        

Intervalos 

 

 Os intervalos também têm horários e espaços diferenciados: 

 1.º e 2.º anos terão dois intervalos de 15 minutos cada: das 9:30h às 9:45h e das 10:30h às 

10:45h, em que o 1.º ano se encontra na frente da escola e o 2.º ano na parte de trás. 

Todas as semanas estes anos trocam de espaço. 

 3.º e 4.º anos terão os seus dois intervalos de 15 minutos cada: das 10:00h às 10:15h e das 

11:15h às 11:30h, em que o 3.º ano se encontra na frente da escola, enquanto o 4.º ano na 

parte de trás. Todas as semanas estes anos trocam de espaço. 
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 O leite escolar (1pacote/ dia /aluno presente na sala), bolachas e/ou fruta será entregue e 

consumido na sala, procedendo-se ao registo dos mesmos nos mapas, assim como o número 

de alunos presentes na sala. 

 O lanche deverá ser consumido na sala de aula quando o professor considerar oportuno e o 

espaço higienizado. 

 Os professores acompanham os alunos durante os intervalos. 

 Nos dias em que as condições climatéricas se revelem inadequadas para que os alunos 

possam andar livremente no recinto escolar à hora do intervalo, deverão permanecer dentro 

da sala de aula, acompanhados pelos respetivos professores.  

 Os alunos não poderão permanecer nos corredores dos edifícios durante o intervalo. 

 As casas de banho dos dois edifícios encontram-se abertas e apetrechadas com sabonete, 

papel higiénico e papel toalha. Serão desinfetadas sempre que usadas. Os alunos usam as 

casas de banho do edifício em que têm aula.  

 

Almoço 

 

 O almoço será em horários diferenciados:  

 1.º e 2.º anos almoçam a partir das 12:00h até às 13.30h 

 3.º e 4.º anos das 13:00h às 14:30h. Os alunos, enquanto não estão no refeitório, e após a 

refeição, dirigem-se ao mesmo espaço do intervalo.  

 Os alunos sentam-se na mesa do refeitório com o mesmo colega de sala de aula. Os lugares 

opostos ficam vazios. 

 A entrada no refeitório faz-se por uma porta devidamente identificada, em filas e por turmas, 

que estão marcadas com círculos coloridos, mantendo o distanciamento. 

 A saída do refeitório faz-se por uma outra porta devidamente identificada. Durante o almoço 

os alunos usam a casa de banho próxima do refeitório. Os alunos, ao terminar a refeição, 

deverão levar o seu tabuleiro, mas deixar o copo sobre a mesa para assinalar a mesa por 

limpar. A funcionária de serviço retira o copo e limpa a mesa, ficando esta disponível para os 

alunos seguintes. 

 

A SALA DE ISOLAMENTO está situada no edifico 2, no rés do chão. A sala alternativa também se 

encontra no mesmo edifício. 

Setembro de 2020 


