ANO LETIVO 2020_2021

INFORMAÇÕES PARA PAIS E
ALUNOS
2º e 3º Ciclos

CALENDÁRIO ESCOLAR 2020_2021
Períodos letivos

Início

Termo

1º

18 de dezembro de 2020

2º

04 de janeiro de 2021

24 de março de 2021

06 de abril de 2021

09 de junho de 2021 – 9º ano

3º

15 de junho de 2021 – 7º e 8º anos
30 de junho de 2021 – pré-escolar, 1º e 2º ciclos

Interrupções

Início

Termo

1ª

21 de dezembro de 2020

31 de dezembro de 2020

2ª

15 de fevereiro de 2021

17 de fevereiro de 2021

3ª

25 de março de 2021

05 de abril de 2021

PROVAS DE AFERIÇÃO 2020_2021
Entre 3 e 11 de

Sexta-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Sexta-feira

maio

4 de junho

8 de junho

16 de junho

18 de junho

2º ano

09h30

09h30

10h00

10h00

Educação Artística

8º ano

8º ano

2º ano

2º ano

Educação Física

Matemática

Inglês

11h30

11h30

5º ano

5º ano

Português

Matemática e

Português e

Estudo do Meio

Estudo do Meio

Inglês
5º ano – componente da interação do oral de Inglês

Entre 17 e 26 de maio

8º ano - componente da interação do oral de Inglês

PROVAS FINAIS 2020_2021
1ª Fase

2ª Fase

Quinta-feira

Segunda-feira

Sexta-feira

Terça-feira

Quinta-feira

17 de junho

21 de junho

25 de junho

20 de julho

22 de julho

09h30
9º ano
PLNM

09h30
9º ano
Matemática

09h30

09h30

9º ano

9º ano

Português

Matemática

09h30
9º ano
Português

2

PLNM

PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 2020_2021
1ª Fase
3º ciclo

2ª Fase

17 de junho a 09 de julho

20 a 30 de julho

HORÁRIO DOS SERVIÇOS
Portaria

08h00 – 18h30

Serviços Administrativos

09h00 – 17h30

Reprografia

08h30 – 17h00

Papelaria

08h30 – 17h00

Biblioteca

09h00 – 17h00

Bufete/Bar

08:30 – 12h00 e 14h30 – 17h00

Cantina/Refeitório

12h15 – 14h15

HORÁRIO ESCOLAR
Segunda-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

8:30

Terça-feira
8:30

8:30

8:30

Sexta-feira
8:30

17:30

17:30

13:10

17:30

17:30

Nota: variável de acordo com o horário de cada turma.

INTERVALOS

Intervalos

Intervalos

7A

9:40 - 9:55

7C

11:45 - 12:00

9B

14:40 - 15:00

9C

16:00 - 16:10

5A

10:00 - 10:15

Intervalos

Intervalos

7B

9:50 - 10:05

8A

11:55 - 12:10

8B

14:50 - 15:10

9A

15:30 - 15:40

6A

10:10 - 10:25
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5B

12:05 - 12:20

6B

11:35 - 11:50

5C

14:20 - 14:40

6C

14:30 - 14:50

8C

15:35 - 15:45

8D

15:40 - 15:50

NORMAS E ORIENTAÇÕES NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA
COVID 19
Para garantir as condições de segurança à comunidade educativa, prevenir a
doença e minimizar o risco de transmissão do novo coronavírus na escola, é
importante garantir o respeito pelas regras de higiene, etiqueta
respiratória e distanciamento físico e cumprir todas as orientações dos
Assistentes Operacionais e Professores.

Organização escolar
1.

Os alunos estão organizados em turmas e estas integram grupos identificados
por cores. Esta organização mantém-se ao longo de todo o período de
permanência na escola. As turmas têm os horários das aulas, os intervalos e o
período de refeições organizados de forma a evitar o contacto com outras
turmas;

2.

As aulas de cada turma decorrem sempre na mesma sala e com lugar fixo por
aluno;

3.

As salas de aula são utilizadas de acordo com a sua dimensão, em função do
número de alunos por turma;

4.

Nas salas, devem ser mantidas as medidas de distanciamento, garantindo a
maximização do espaço entre pessoas. Assim:
a. As mesas estão dispostas junto das paredes e janelas, de acordo com a
estrutura física das salas;
b. As mesas estão dispostas com a mesma orientação, para evitar que os
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alunos estejam virados de frente uns para os outros;
c.

Deve

garantir-se

um

distanciamento

físico

entre

os

alunos

e

alunos/docentes de, pelo menos, 1 metro, sem comprometer o normal
funcionamento das atividades letivas.
5.

Os intervalos entre as aulas têm a menor duração possível, devendo os alunos
permanecer em zonas específicas definidas pela escola;

6.

Os alunos devem conhecer os circuitos e procedimentos no interior da escola,
que promovam o distanciamento físico, nomeadamente no percurso desde a
entrada da escola até à sala de aula e nos acessos aos locais de atendimento e
convívio como, por exemplo: refeitório, bufete/bar, papelaria, salas de
estudo/apoio, entrada no pavilhão e casas de banho.

7.

Utilização obrigatória de máscara;

8.

É expressamente proibida a concentração de alunos nos espaços comuns da
escola, nomeadamente nos corredores, nas escadas, no átrio, na ponte, na
biblioteca, nas casas de banho, à porta das salas de aula, na sala de convívio, no
bufete e no refeitório/cantina.

9.

A CANTINA/REFEITÓRIO tem as seguintes normas de funcionamento:
a. Os períodos de almoço serão desfasados entre turmas, de forma a respeitar
as regras de distanciamento e evitando a concentração de alunos;
b. Lavar/desinfetar as mãos antes e após o consumo de qualquer refeição por
parte de qualquer utente;
c.

Utilização obrigatória de máscara, exceto no período de refeição;

d. Manter o distanciamento físico;
e. Definição de lotação máxima – 42 pessoas.
10. O BAR/BUFETE refeitório tem as seguintes normas de funcionamento:
a. Os períodos de acesso serão desfasados entre turmas, de forma
a respeitar as regras de distanciamento e evitando a concentração de
alunos;
b. Lavagem/desinfeção das mãos antes e após o consumo de
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qualquer refeição por parte de qualquer utente;
c.

Utilização obrigatória de máscara, exceto no período de refeição;

d. Manter o distanciamento físico;
e. Definição de lotação máxima – 3 pessoas.
11. A REPROGRAFIA tem as seguintes normas de funcionamento:
a. Definição de lotação máxima – 1 pessoa;
b. Manter o distanciamento físico;
c.

Lavagem/desinfeção das mãos;

d. Utilização obrigatória de máscara;
12. A PAPELARIA tem as seguintes normas de funcionamento:
a. Definição de lotação máxima – 1 pessoa;
b. Manter o distanciamento físico;
c.

Lavagem/desinfeção das mãos;

d. Utilização obrigatória de máscara;
13. A BIBLIOTECA tem as seguintes normas de funcionamento:
a. Definição de lotação máxima – 15 pessoa;
b. Utilizar os lugares marcados;
c.

Manter o distanciamento físico;

d. Lavagem/desinfeção das mãos;
14. O

PAVILHÃO

e

BALNEÁRIOS

têm

as

seguintes

normas

de

funcionamento:
a.

Sempre que possível, privilegiar as atividades nos espaços
exteriores;

b.

Promover a adoção de estratégias e metodologias de ensino que
privilegiem o respeito pelo distanciamento físico de, pelo menos,
três metros entre alunos;

c.

Evitar a partilha de material, sem que seja higienizado entre
utilizações;

d.

Garantir a existência de circuitos no acesso às instalações
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desportivas e, sempre que possível, promover a circulação num só
sentido, evitando o cruzamento entre pessoas;
e.

Utilizar calçado exclusivo no acesso às instalações desportivas e
para a prática da atividade física;

f.

Nos casos em que as aulas decorram em espaços fechados, deve
ser assegurada nos intervalos e, sempre que possível, uma boa
ventilação natural, através da abertura de portas ou janelas, nos
dias com menor calor;

g.

Assegurar a limpeza e higienização dos espaços e equipamentos
utilizados, entre aulas;

h.

É recomendado o uso de máscara por todos os elementos que
utilizem espaços fechados ou abertos afetos à lecionação da
disciplina de Educação Física, como medida de proteção adicional
ao distanciamento físico recomendado, à higiene das mãos e à
etiqueta respiratória. Alunos: obrigatório o uso de máscara, na
entrada e saída das instalações. Dispensa da obrigatoriedade do
uso de máscara durante a realização de exercício físico;

Código de conduta
1. Utilizar equipamentos de proteção pessoal - máscara (pessoal docente e não
docente, todos os alunos, e ainda encarregados de educação, fornecedores e outros
elementos externos);
2. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma SABA;
3.

Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante,

pelo menos, 20 segundos;
4. Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas,
antes e após o uso da casa de banho e sempre que necessário;
5. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo
depois de utilizados e lavar as mãos, com água e sabão, de seguida;
7

6. Etiqueta respiratória - tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o
cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
8. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas,
interruptores, etc;
9. Não partilhar objetos pessoais, comida ou bebida;
10. Distanciamento entre pessoas;
11. Higiene ambiental, como a limpeza, desinfeção e ventilação adequada dos
espaços;
12. Automonitorização de sintomas, não se deslocando para a escola pessoas com
sintomas sugestivos de COVID-19.

Os sintomas mais frequentes associados à infeção pelo COVID-19 são:


Febre;



Tosse;



Dificuldade respiratória;



Dor de garganta;



Corrimento nasal;



Dores de cabeça e/ou musculares e cansaço.

Se o seu educando(a) manifestar qualquer um destes sintomas,
ainda que de forma ligeira, não o deve mandar para a escola.
Caso venha para a escola será tratado como suspeito de estar
contaminado e a escola adotará todos os procedimentos previstos
nas normas da DGS.

Gestão de caso
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Perante a identificação de um caso suspeito, NO INTERIOR DA ESCOLA, devem ser
tomados os seguintes passos:

Se o caso confirmado tiver sido identificado FORA DA ESCOLA, devem ser
seguidos os seguintes passos:
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Circuitos no interior e no exterior do edifício
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.

Turmas

Salas

Turmas

Salas

Turmas

Salas

Turmas

Salas

7º C

Lab. 1

9º A

Lab. 3

5º A

1

8º D

9

9º C

Lab. 2

8º A

Lab. 4

5º B

2

6º B

10

9º B

EV

8º B

15

5º C

3

6º C

11

7º A

Of. 2

7º B

17

8º C

4

6º A

12

1º piso

2º piso

1º piso

2º piso

direito

direito

esquerdo

esquerdo

Interior:

10

11

Exterior:
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Sinalização

Os Alunos e os Pais/ Encarregados de Educação devem conhecer e
cumprir a seguinte sinalização no interior do espaço escolar.

Sinalização - OBRIGAÇÃO
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Sinalização - PROÍBIÇÃO

Sinalização - INFORMATIVA
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Cartazes informativos
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17

18
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