
 

 

 Mod. 046/D 

AVISO                                                          
Data: 11/09/2020 

AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO Pág. 1  de 3 

Caros encarregados de educação do 1.º ciclo,  

Votos de um excelente ano letivo que agora se inicia, num contexto particularmente exigente. 

 Seguem algumas informações pertinentes. 

 

Receção aos alunos 

A receção aos alunos terá lugar nos dias 14, 15 e 16 de setembro, nos seguintes moldes: 

✓ Segunda-feira, 14 de setembro – 1.º ano. 

✓ Terça-feira, 15 de setembro – 2.º ano. 

✓ Quarta-feira, 16 de setembro – 3.º e 4.º anos. 

Nota: Os alunos do primeiro ciclo entrarão diretamente pela escada de emergência do primeiro andar, 

localizada na frente do edifício, devendo a mesma ser realizada o mais rapidamente possível. 

 

Entrada na escola 

• A entrada na escola deve acontecer pelo menos dez minutos antes da primeira aula, para que haja 

tempo para alguns procedimentos de segurança, designadamente a medição da temperatura (por 

termómetro sem contacto, não sendo efetuado qualquer registo) e a desinfeção das mãos com álcool gel. 

• É obrigatório o uso de máscara. Apesar da DGS apenas recomendar uso de máscara após os 10 

anos, as recomendações da OMS, resultantes de informação reunida por um grupo de trabalho formado por 

peritos internacionais, apontam no sentido do uso dever ser feito a partir dos 6 anos, desde que a criança 

consiga colocar a máscara corretamente e usá-la com toda a segurança. Precisamente por isso, Espanha e 

a Região Autónoma da Madeira tomaram essa mesma medida. Desta forma, cada aluno deverá adquirir um 

conjunto de quatro máscaras personalizadas e reutilizáveis até 40 lavagens, certificadas pelo CITEVE. Em 

cada dia de aulas, o aluno deverá trazer para a escola uma máscara colocada e outra para trocar a meio do 

dia, podendo ser as do colégio ou outra apropriada para o efeito. No primeiro dia de aulas, os alunos deverão 

trazer uma máscara de casa, que não a do colégio.  

• Os alunos do primeiro ciclo entrarão diretamente pela escada de emergência do primeiro andar, 

localizada na frente do edifício. Após a receção dos alunos, estes serão encaminhados para as respetivas 

salas, onde desinfetam, novamente, as mãos.       

 

Na sala de aula e nos recreios 

• Os alunos estarão sempre de máscara. 

• As salas estarão munidas apenas do material necessário às aulas. As mesas são individuais e 

devidamente distanciadas. 

• Cada sala terá um dispensador portátil com álcool-gel para limpeza imediata das mãos e um 

dispensador com desinfetante de material. 
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• É muito importante que os estudantes tragam o seu próprio material escolar, pois não será permitida 

a troca de material entre alunos. 

• Cada ano de escolaridade deve funcionar como uma bolha: cada aluno só tem contacto com colegas 

do seu ano de escolaridade, visando diminuir o risco associado à propagação do vírus.  

• As portas e as janelas manter-se-ão abertas, para assegurar uma boa ventilação e renovação 

frequente de ar.  

• O aluno poderá ir à casa de banho, sempre que necessitar, mas o professor garante que apenas sai 

um aluno de cada vez da sua sala. As casas de banho e zonas de contacto serão desinfetadas de forma 

contínua. 

• Após o término das aulas, os alunos aguardam a chegada do encarregado de educação, ou pessoa 

por ele designada, na respetiva sala de aulas. A saída dos alunos da escola será realizada pela escada de 

emergência do primeiro andar até às 18h00, após esse horário os encarregados de educação deverão dirigir-

se à secretaria do colégio e aguardar pela chegada do seu educando.  

• Os recreios decorrerão em espaços distintos e por ano de escolaridade. Durante o recreio, os alunos 

deverão estar, por regra, de máscara, podendo a docente gerir essa norma, se os alunos estiverem em 

recinto aberto e com o devido distanciamento social. Serão desinfetados a roupa e os sapatos dos alunos 

com uma máquina de desinfeção ultrassónica, através de hipoclorito de sódio, no fim do recreio.  

• No fim do dia, todos os espaços serão desinfetados com lâmpadas UV com ozono, para destruição 

de quaisquer vírus que possam existir nos espaços e objetos. 

 

Almoço 

• O refeitório é uma zona de alto risco, atendendo a que os alunos almoçam sem máscara. Desta 

forma, a lotação foi reduzida para 50% da sua ocupação total e os alunos não estarão dispostos frente a 

frente, mas antes em triângulo (cadeira sim, cadeira não). 

• À chegada ao refeitório, o aluno deverá sentar-se num dos lugares disponíveis para a sua turma e 

esperar que seja servido.  

• A escola efetuou uma parceria com a Renova. As mesas do refeitório estarão munidas de individuais 

descartáveis nos respetivos lugares e os talheres estarão dentro de sacos, igualmente descartáveis. O saco 

deverá ser usado para colocação da máscara, que deverá ser apenas retirada durante a refeição.  

 

Aulas práticas de Educação Física 

• À entrada e à saída, os alunos são obrigados a usar máscara e higienizar as mãos.   

• Na entrada para o pavilhão, serão desinfetados a roupa e os sapatos dos alunos com uma máquina 

de desinfeção ultrassónica, através de hipoclorito de sódio.  
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• Cada aluno deve vir equipado já de casa com o equipamento desportivo escolar e trazer uma t-shirt 

do uniforme para mudar, toalhitas para se limparem e uma bolsinha que deverá ser usada para colocação 

da máscara, que deverá ser apenas retirada durante a aula de educação física. 

• Após cada aula de educação física, todos os materiais utilizados serão devidamente desinfetados 

pela máquina de desinfeção ultrassónica, através de hipoclorito de sódio.  

• Sempre que possível, vão ser privilegiadas as aulas práticas de educação física ao ar livre e vai ser 

promovida a adoção de estratégias e metodologias de ensino que privilegiem o respeito pelo distanciamento 

físico de, pelo menos, três metros, adequando e adaptando as tarefas propostas em contexto de aula. 

 

Manuais escolares 

Os manuais escolares serão entregues aos alunos, progressivamente, ao longo dos primeiros dias de aulas, 

devendo ser entregues até ao dia 21 de setembro, plastificados e devidamente identificados. 

 

Aniversários 

Para festejar este dia especial, os alunos poderão trazer bolo de aniversário, sendo cancelada a distribuição 

de lembranças. 

     

Material escolar 

O material a trazer para a escola pelos educandos deve ser reduzido ao mínimo indispensável, não sendo 

permitida a entrada de brinquedos ou outros objetos não necessário ao correto funcionamento das aulas. 

 

Atendimento quinzenal 

O atendimento quinzenal mantém-se às terças-feiras, entre as 17h30min e as 19h00min, sendo realizado, 

no contexto pandémico, preferencialmente, via Teams. Sempre que o encarregado de educação sentir 

necessidade de reunir com a docente, deve fazer a marcação através da secretaria ou diretamente pelo 

email institucional da professora titular. 

 

Sendo certo que as condições de segurança e de distanciamento social nos impuseram e impõem mudanças 

na organização e no funcionamento do ano letivo de 2020/2021, esperamos, ainda assim, poder 

proporcionar a toda a comunidade educativa um bom regresso às atividades letivas. Para tal, agradecemos 

a compreensão e apelamos ao empenho de todos no cumprimento do plano de contingência vigente. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

Nuno Moutinho 


