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Organização Geral: 

        Tendo em conta a situação epidemiológica atual, de acordo com o plano de contingência do Agrupamento 

de Escolas de Esgueira, as orientações emanadas pela DGS, no Referencial Escolas, controlo de transmissão de 

Covid19 em contexto escolar, adotaram-se as seguintes medidas específicas relativamente ao funcionamento da 

Escola Básica de Esgueira: 

 

Primeiro ciclo 

Os alunos estão organizados em grupos que correspondem a uma turma, com a seguinte distribuição: 

Primeiro CEB 

1º ano 

Sala 1 - turma A 

Sala 2 - turma B 

Sala 3 - turma C 

Sala 4 - turma D 

 

2ºano 

Sala 5 - turma A 

Sala 6- turma B 

Sala 7- turma C 

Sala 8- turma D 

 

Pré-escolar- 

Sala 1- grupo B; 

Sala 2- grupo A. 

 

A cada grupo de alunos, está atribuída uma sala para frequência das atividades de enriquecimento curricu-

lar (AEC´s, AAAF´S, EMRE) e a disciplina de EMRC. 

 

A sala de confinamento para este estabelecimento escolar é a sala 9, situada no edifício da EB. No caso de 

ocorrer uma situação suspeita de infeção, serão seguidos os procedimentos, medidas coletivas  e individu-

ais do «Plano de Contingência Para Prevenção da Transmissão da Infeção pelo Coronavirus » do Agrupa-

mento de Escolas de Esgueira. 

Entrada dos alunos no recinto escolar 

 

Na hora de entrada dos alunos são implementados os seguintes procedimentos: 

�  É recomendado que todos os encarregados de educação e adultos devem usar máscara no 

momento da entrega dos seus educandos; deverão proceder de forma a evitar aglomerados e 

concentrações no local de acesso à escola e não podem entrar dentro do recinto escolar. 

�  O acesso das crianças da educação pré-escolar será feito pelo portão lateral, situado em frente do 

edifício Jaime Magalhães Lima. 

�  Uma assistente operacional terá a função de abrir o portão de acesso ao exterior do recinto escolar 

e de indicar os percursos a seguir. 

�  Os alunos seguirão os circuitos de movimentação /percurso marcado no chão até às respetivas 

entradas. Estes percursos estão sinalizados com as cores amarelo para o pré-escolar, azul para o 

primeiro ano e verde para o segundo ano do primeiro ciclo. 
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�  A entrada e a saída no edifício escolar são feitas pelos telheiros cobertos, de forma ordeira e 

garantindo o distanciamento físico. 

�  Os primeiros anos entram pela porta do telheiro mais próximo do portão; os segundos anos entram 

pela porta do coberto da parte posterior.  O grupo A do pré-escolar entra pela porta situada 

lateralmente e que dá acesso ao hall da sua sala. 

�  O grupo B do pré-escolar entra pela porta situada na frontaria do edifício onde funciona a educação 

pré-escolar. 

�  Todas as crianças que frequentam a educação pré-escolar, têm que trocar de calçado ao entrar nas 

instalações em local reservado para o efeito. 

�  Na educação pré-escolar, a entrega de cada criança ao respetivo encarregado de educação ou por 

pessoa por eles designada é feita por uma assistente operacional ou animadora. 

�  No acesso ao exterior do recinto escolar é recomendada a continuidade de utilização de máscara, 

por parte dos adultos. 

�  Todos devem evitar tocar em superfícies e objetos desnecessários. 

 

 

Gestão dos intervalos 

 

�  O intervalo decorre das 10.30h às 11.00h. Os alunos lancham nas respetivas salas. 

�  Os intervalos serão supervisionados pelos professores e assistentes operacionais. 

�  No pré-escolar os intervalos são geridos de acordo com as necessidades de cada grupo. 

�  É obrigatória a higienização das mãos depois do intervalo e os alunos entrarão de forma ordeira na 

sala de aula. 

 

Organização dos almoços 

 

�  Os almoços dos alunos do primeiro ciclo realizar-se-ão na cantina do Edifício Aires Barbosa e serão 

organizados da seguinte forma, e de modo a evitar contactos entre os diferentes grupos: 

�  a) Depois da saída da sala de aula os alunos agrupam-se no espaço exterior de acordo com a turma 

e o ano de escolaridade e serão acompanhados no trajeto por assistentes operacionais. 

�  b) Formarão fila indiana e não poderão ir de mãos dadas, respeitando a posição e o distanciamento. 

�  c) A saída para o almoço será efetuada pelo portão que confronta com a Escola Jaime Magalhães 

Lima. 

�  d) O almoço decorrerá em dois turnos, sendo o primeiro turno o dos alunos do primeiro ano e o 

segundo turno os alunos do segundo ano. 

�   Depois do almoço, os alunos permanecerão no espaço exterior do recinto escolar. 

�  As crianças do pré-escolar almoçam no refeitório, em dois turnos diferentes, respeitando o 

distanciamento possível. O primeiro turno será o grupo A pelas 12 horas e o segundo grupo o B, 

pelas 13h. 

�  O pessoal docente e não docente e as crianças devem respeitar as regras de segurança e de distan-

ciamento físico. 

�  O refeitório e espaços utilizados serão devidamente desinfetados e higienizados entre cada turno. 

 Organização do espaço Escolar 
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�  Estão definidos circuitos de movimentação entre os espaços escolares (de diferentes cores con-

forme o ano de escolaridade e com pés vermelhos ou verdes na educação Pré-escolar, conforme a 

orientação) de forma a impedir um maior cruzamento de pessoas. 

�  No espaço exterior, a zona suja será todo o espaço da caixa de areia e parte traseira do edifico da 

educação pré-escolar; estará devidamente sinalizada com fitas para fazer a interdição do espaço. 

�  A zona limpa será todo o espaço restante e dela constam três áreas delimitadas e devidamente as-

sinaladas. 

�  Desta zona, constam uma área para as crianças da educação pré-escolar, situada na parte mais pró-

xima do edifício da educação pré-escolar. 

�  Outra área na zona do campo de futebol e outra ainda na parte frontal da escola. 

�  Estas duas áreas serão rotativas semanalmente entre as turmas do primeiro ciclo. 

 

�  O pessoal docente e não docente e os alunos devem respeitar as regras de segurança e de distan-

ciamento físico. 

Disposição da Sala de Aula/Atividades 

�  No primeiro ciclo, a sala de aula encontra-se organizada de forma a garantir uma maximização do 

espaço entre alunos e entre os alunos e os respetivos professores, com a garantia do distanciamen-

to físico recomendado; 

�  Na educação pré-escolar, a sala de atividade está organizada de forma a garantir a existência de 

material individual necessário para cada atividade e para cada criança. 

�  No primeiro ciclo, as mesas estão dispostas com a mesma orientação de acordo com a estrutura fí-

sica das salas de aula e assinalados os lugares a ocupar pelos alunos e de forma a ficarem virados 

para a parede da frente da sala. 

�  A orientação das mesas e das cadeiras não pode ser alterada. As mesas estão divididas com uma fi-

ta de papel autocolante de forma a delimitar o espaço e não haver troca de materiais. 

�  O material utilizado em sala de aula é unipessoal e intransmissível (não é permitido a partilha de 

qualquer tipo de material); 

�  O material é limpo e higienizado todos os dias, assim como os espaços utilizados. 

�  Deve ser cumprida a obrigatoriedade de higienização das mãos com solução alcoólica. 

�   Na entrada de cada corredor está instalado um doseador com uma solução antisséptica de base 

alcoólica (SABA). 

�  Nas salas de aula, há doseadores portáteis para mais fácil manuseamento. 

�  Deverão lavar as mãos sempre que se justifique com água e sabão, uma vez que as salas de aula se 

encontram apetrechadas com lavatórios. 

�  Os alunos devem proceder à remoção das luvas, caso se apresentem com as mesmas antes de en-

trarem (tempo frio). 

�  Nas salas de atividades, as janelas e portas encontram-se abertas de forma a privilegiar uma reno-

vação frequente do ar. 

       Acesso às instalações sanitárias 

�  Deve ser feito, utilizando o circuito definido, para a circulação dos alunos para as instalações sanitá-

rias; 
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�  O acesso às instalações sanitárias (as duas situadas no corredor do rés do chão) é limitado a duas 

crianças de      cada vez de forma a garantir o distanciamento físico; 

�  Devem-se higienizar as mãos à entrada e à saída com água e sabão (usando o doseador instalado 

junto aos lavatórios), cumprindo o processo adequado de lavagem das mãos; 

�  As instalações sanitárias serão higienizadas e desinfetadas, durante a manhã, após os intervalos 

(manhã e tarde) e no período da tarde. 

 

      Cuidados a ter por cada criança e/ou encarregado de educação 

• Não vir para a escola se tiver febre ou outro sintoma (tosse, dores musculares, dor de cabeça, cansaço); 

• Não entrar no recinto escolar, se for encarregado de educação; 

• Não trazer de casa brinquedos ou outros objetos; 

• Não partilhar equipamentos ou objetos pessoais; 

• Manter o distanciamento físico em contexto escolar; 

• Higienizar as mãos ao entrar na Escola;   

• Deslocar-se dentro da Escola, seguindo a sinalética e manter o distanciamento físico; 

• Respeitar as orientações do pessoal docente e não docente; 

• Antes de sair da Escola higienizar as mãos; 

• Os contactos com a escola deverão ser feitos, de acordo com o estipulado superiormente, via telefone, 

mail ou presencialmente com marcação prévia. 

 

 

A Coordenadora de Escola Básica de Esgueira 

Teresa Monteiro 

 

Esgueira, 13 de setembro de 2021 


