Agrupamento de Escolas de Souselo

Circuitos de circulação
Anexo II do Plano de Funcionamento 2020/21
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Centro Escolar de Tarouquela
Pré-escolar
Entrada/Saída de alunos
ENTRADA LATERAL – Junto ao Parque Infantil- Este será um circuito de circulação
diferenciado e específico destinado à entrada e saída dos alunos do Pré-Escolar, conforme
indicação na janela frontal, visível da parte exterior da escola. À entrada deste espaço, os
alunos trocarão de calçado. O calçado de casa não será usado no interior da escola.
Alunos da Sala 1 - acesso direto à sala de aula 1.
Alunos da da Sala 2 - Os alunos da sala 2 percorrerão o corredor pelo lado direito até à
respetiva sala, conforme sinalética no local.
ALUNOS TRANSPORTADOS: A entrada destes alunos será feita pela mesma porta e os circuitos
serão os acima mencionados.

ACESSO ÀS CASAS DE BANHO
O corredor está dividido em dois circuitos de modo a permitir o distanciamento e divisão dos
grupos. Deste modo:
Alunos da Sala 1 – Acesso direto da sala de aula à casa de banho
Alunos da sala 2 – Irão usar a casa de banho destinada aos alunos do Pré-Escolar. Percorrerão
o corredor de acesso à casa de banho, pelo lado direito, conforme sinalética no local.

ACESSO À CANTINA- As portas de acesso estão devidamente identificadas e são diferenciadas
Alunos da Sala 1 – Percorrerão o lado direito do corredor até à porta de acesso à cantina, que
se encontra próxima da porta de entrada principal da escola, conforme sinalética no local. A
saída será feita pela mesma porta.
Alunos da sala 2 – Acesso direto da sala de aula para a porta principal da cantina. A saída será
pela porta, próxima da porta principal da escola.

NA CANTINA:
A cantina está dividida em dois espaços de refeição de modo a permitir o distanciamento e
divisão dos grupos.

ACESSO AO RECREIOAlunos da Sala 1 – Acesso direto da sala de aula ao recreio.
Alunos da sala 2 – Percorrerão o corredor, pelo lado direito, conforme sinalética no local, até à
primeira porta de saída para o exterior interno.

1º CICLO
ENTRADA/SAÍDA DE ALUNOS
O acesso faz-se pela entrada principal conforme indicação na janela frontal, visível da parte
exterior da escola. Os alunos percorrerão o corredor pelo seu lado direito até à respetiva sala
de aula.
ACESSO ÀS CASAS DE BANHO
O corredor está dividido em dois circuitos de modo a permitir o distanciamento e divisão dos
grupos. Deste modo:
Alunos da Sala 1 - 1ºano- – Percorrerão o corredor de acesso à casa de banho, pelo lado
direito.
Alunos da Sala 2 - 4ºano - Acesso direto.
Alunos da sala 3 - 3ºano - Percorrerão o corredor de acesso à casa de banho – balneários, pelo
lado direito
Alunos da Sala 4 - 2ºano - Acesso direto – balneários.

ACESSO À CANTINA- A porta de acesso está devidamente identificada
Os alunos percorrerão o lado direito do corredor até à porta de acesso à cantina.
O período de almoço será faseado de forma a evitar aglomeração de alunos e a permitir o
possível distanciamento entre pares. Desta forma:
TURMAS

segunda-feira

terça-feira

quarta-feira

quinta-feira

sexta-feira

1ºano

12h15-13h45

12h30-14h

12h30-14h

12h30-14h

12h30-14h

2ºano

12h15-13h45

12h30-14h

12h30-14h

12h30-14h

12h30-14h

3ºano

12h30-14h

12h-14h

12h15-14h

12h15-13h45

12h15-14h

4ºano

12h30-14h

12h30-14h

12h-14h

12h15-14h

12h15-14h

A cantina está dividida de modo a permitir o distanciamento e divisão dos grupos.
NOTA: após o intervalo de almoço e quando a entrada dos alunos é às 14h as turmas serão
chamadas para a entrada de forma faseada.

ACESSO AO RECREIO-Os alunos percorrerão o corredor, pelo lado direito, conforme sinalética
no local, até à primeira porta de saída para o exterior interno.
O recreio destinado aos alunos do 1ºCEB ficará restrito ao espaço exterior coberto e o
mesmo será dividido em quatro espaços de forma a minimizar o contacto entre alunos das
outras turmas.
Os intervalos das turmas serão desfasados de forma a minimizar o contacto entre os alunos
das outras turmas. Organização em 2+2 turmas, garantindo que as 2 turmas que têm intervalo
conjunto, ocupam espaços diferentes. Desta forma:
TURMAS

MANHÃ

TARDE

1º E 2º ANO

10h- 10h30

15h – 15h30

3º E 4º ANO

10h30- 11h

15h30 – 16h

Considerar-se-ão espaços sujos, os espaços, que após utilização não forem imediatamente
higienizados, nomeadamente, o espaço destinado à troca de calçado pelos alunos do PréEscolar- após a troca do mesmo, as salas de aula - após atividades letivas, corredores -após uso
pelas crianças nas idas e vindas à casa de banho, cantina- após utilização, …
Considerar-se-ão espaços limpos, os espaços, que após utilização forem devidamente
higienizados.

Centro Escolar de Fonte Coberta
Pré-escolar
ENTRADA DOS ALUNOS - Os alunos são entregues no portão nº1 (portão antigo, localizado no
lado esquerdo do edifício principal) à assistente operacional. Esta acompanha o aluno até à
entrada do Jardim, subindo a rampa de acesso. No Hall de entrada cada aluno dirige-se à sua
sala.
ENTRADA NO REFEITÓRIO – Os alunos saem em fila e dirigem-se ao refeitório seguindo a
sinalética existente no local (pelo lado direito.)
SAÍDA DO REFEITÓRIO – Os alunos saem em fila e dirigem-se à sala seguindo a sinalética
existente no local (pelo lado esquerdo).
SAÍDA DOS ALUNOS –Os alunos são entregues aos Enc. Edu. no portão nº1 pela assistente
operacional. Saem do edifício do Jardim, descem a rampa e dirigem-se ao portão.
Os encarregados de educação só podem entrar no estabelecimento para tratar de assuntos
relacionados com o seu educando com a Assistente operacional, após a entrada dos alunos
nas salas.

1º ciclo
ENTRADA DOS ALUNOS - Os alunos do 1º ano entram pelo portão nº 1(Portão antigo,
localizado no lado esquerdo do edifício principal) e são entregues à assistente operacional. O
aluno dirige-se ao espaço próprio de ocupação da sua turma, seguindo a sinalética colocada no
local. A entrada na sala de aula será feita com o acompanhamento do professor titular.
Os alunos dos restantes anos fazem a entrada pelo portão 2 (portão novo, localizado no lado
direito do edifício principal) e dirigem-se ao espaço próprio de ocupação da sua turma,
seguindo a sinalética colocada no local e sempre que possível acompanhados pelas assistentes
operacionais. A entrada na sala de aula será feita com o acompanhamento do professor titular.

Os encarregados de educação só podem entrar no estabelecimento para tratar de assuntos
relacionados com o seu educando com a Assistente operacional, após a entrada dos alunos
nas salas.

ENTRADA NO REFEITÓRIO – Os alunos saem em fila e dirigem-se ao refeitório, seguindo a
sinalética existente no local.
SAÍDA DO REFEITÓRIO – Os alunos saem em fila e dirigem-se à sala/espaço próprio de
ocupação, seguindo a sinalética existente no local.
SAÍDA DOS ALUNOS –Os alunos são entregues aos Enc. Edu. no portão por onde entraram pela
assistente operacional. Saem da sala respetiva seguindo a sinalética colocada no local.

Acesso ao recreio /casas de banho
SALA
PROFESSORES

WC MASC.
FEM

WC

ARRECADAÇÃO

Atendimento das
A.O.

Espaço recreio 1º
ano
Espaço recreio 2º
ano
Espaço recreio
3º ano
Espaço recreio 4º
ano

saída das salas para o recreio

SALA EXPRESSÕES 1º ANO
3e 4

ESPAÇO DE ACESSO ÀS SALAS DE AULAS

SALA 1 , 2 ,

Entrada/saída dos alunos na escola
Sala 1- Pré

Espaço desportivo
Entrada/saída alunos Pré- escolar

cantina

Entrada/saída alunos 1º ano
Entrada/saída alunos 2, 3, e 4º ano

Sala 2 - Pré

Sala prof.

Biblioteca
2º andar

WC MASC / FEM

Sala 4 –
apoios

arrecadaçã
o

Sala 3- 3º
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2º andar
Sala Exp
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12º andar
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Portão

1

A saída é feita em sentido inverso pelo mesmo percurso

Portão

2

Lavra
Pré-escolar
Todas as entradas do exterior (rua), devem fazer-se pela porta principal (do lado
esquerdo). Devem higienizar as mãos, fazer a troca do calçado e voltar a higienizar as
mãos (Os sapatos ficam na entrada, alinhados junto à parede).
A circulação dos alunos e adultos ao recreio, às casas de banho e à cantina deve fazer-se
pela porta das traseiras, fazendo sempre a lavagem das mãos. O regresso à sala de aula
deve fazer-se pela porta da frente, contornando o edifício pelo exterior. Em dias de chuva,
o regresso será pela mesma porta das traseiras, o que exige um maior controlo da
afluência e higienização mais frequente.
Deverá ser vedada a circulação de crianças às escadas para o piso superior (incluindo à sala
dos professores e à sala de aula do 1.º andar), bem como o acesso a toda a ala direita do
edifício escolar.
Os adultos poderão utilizar a sala dos professores e a sala dos funcionários, cumprindo as
regras de higienização.
As áreas de circulação dos alunos serão a sala de aula do pré-escolar, o lado esquerdo do
recreio: frente, lateral e o alpendre, as casas de banho e a cantina, sendo estes
considerados os espaços “sujos” e que devem ser alvo de higienização mais frequente.

1º ciclo
Todas as entradas do exterior (rua), devem fazer-se pelo portão e pela porta principal.
Devem higienizar as mãos. Os alunos dirigem-se à respetiva sala. A turma LV1 usará a ala
esquerda e a turma LV2 usará a ala direita.
Na ala esquerda, a circulação dos alunos e adultos ao recreio, às casas de banho e à
cantina deve fazer-se pela porta das traseiras, fazendo sempre a lavagem das mãos. O
regresso à sala faz-se novamente pela porta da frente, contornando a escola pelo exterior
do edifício. Em dias de chuva, o regresso será pela mesma porta das traseiras, o que exige
um maior controlo da afluência e higienização mais frequente.

Na ala direita, os alunos terão de usar a mesma porta para as entradas e saídas. Apenas
poderão usar as casas de banho da respetiva ala, fazendo o acesso pelo exterior do
edifício. O acesso à cantina também deverá ser feito pela porta do alpendre do lado
direito.
Cada turma, deverá circunscrever a circulação à respetiva ala, evitando passar para o outro
lado.
Os adultos poderão utilizar a sala dos professores e a sala dos funcionários, cumprindo as
regras de higienização.
As áreas de circulação dos alunos do 1.º Ciclo serão a respetiva sala de aula, o recreio
(frente da escola e lateral); o alpendre (lado esquerdo ou direito respetivamente), as casas
de banho e a cantina, sendo estes considerados os espaços “sujos” e que devem ser alvo
de higienização mais frequente. Cada turma poderá usar o espaço circundante à ala da
respetiva sala.
Haverá exceção nos seguintes casos:
● Acesso à aula de apoio educativo, em que um grupo de alunos do 4.º ano (turma
LV1) terá de usar a sala do piso superior da ala direita. No caso dos apoio aos
alunos do 2.º e do 3-º ano (turma LV2), estes terão de subir ao piso superior. A
aula de apoio aplica-se a um pequeno grupo de alunos, no entanto deve ser
garantido o respetivo distanciamento nas deslocações e a respetiva higienização
no final de cada aula.
● Acesso à aula de inglês, em que os alunos do 4.º ano (turma LV1) terão de usar a
sala do piso superior da ala direita, onde se juntarão aos alunos do 3.º ano. Nesta
situação, estará também garantido o distanciamento, minimizando o contacto
entre os dois grupos.
● Acesso às aulas das Atividades Extra Curriculares, em que haverá junção de grupos
das diferentes turmas (1.º e 2.º ano/ 3.º e 4.º ano), o que exigirá uma higienização
sempre que houver uma alteração ao ocupante de um lugar.

Santa Isabel
Circuitos e percursos

1. Áreas exclusivas de cada turma
2. Entradas e saídas dos alunos
3. Acesso à sala de isolamento

EB 2,3
Na EB 2,3 de Souselo as turmas estão distribuídas por salas fixas e divididas em 4 grupos, cada
um deles ocupando um dos pisos de uma das alas do edifício.
Apresentam-se de seguida um conjunto de esquemas que representam os trajetos de
circulação de cada um dos grupos em direção ao bar e refeitório, bem como as zonas de
recreio preferenciais a utilizar. Cada um dos grupos só poderá utilizar a casa de banho da
respetiva ala.

