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Informação aos Encarregados de Educação 

 

No âmbito da política de desconfinamento adotada pelo XXII Governo Constitucional, o próximo ano letivo 

iniciará, no próximo dia 17 de setembro, em regime presencial para todas as crianças e alunos. 

No contexto de incerteza que vivemos relativamente à evolução da pandemia, queremos iniciar o ano letivo 

garantindo a segurança de toda a comunidade educativa. 

Assim, sem perder de vista a importância das aprendizagens e do desenvolvimento dos nossos alunos, não 

podemos deixar de priorizar a prevenção da covid-19 e minimizar o risco de transmissão do coronavírus, 

através da adoção de um conjunto de medidas preventivas e da criação de mecanismos e procedimentos que 

permitam a deteção precoce de eventuais casos suspeitos e rápida e adequada gestão dos mesmos, em 

articulação, sempre, com as autoridades de saúde, conforme definido nos Planos de Contingência de cada 

estabelecimento de ensino. As medidas referidas compreendem, essencialmente, condições específicas de 

funcionamento, regras de higiene, etiqueta respiratória e distanciamento físico, de acordo com as orientações 

da DGESTE, em articulação com a DGS. 

Medidas adotadas no Agrupamento 

1. A cada turma foi atribuída uma sala, pelo que os alunos permanecem sempre na mesma sala e com 

lugar/secretária fixo por aluno. 

2. Os horários das aulas dos diferentes grupos/turmas foram organizados com desfasamento nas horas de 

entrada/saída e no período de almoço. 

2.1. No pré-escolar e no 1º ciclo definimos três horários de entrada (que se repercutirão nos horários dos 

intervalos e de almoço) a serem adotados em função das caraterísticas de cada escola, de entre as opções 

seguintes: 

Educação Pré-escolar 

Opções ENTRADA 

Opção 1 08:45 

Opção 2 09:00 

Opção 3 09:15 

1.º Ciclo 

Opções ENTRADA 

Opção 1 08:45 

Opção 2 09:00 

Opção 3 09:15 

Nota: As AEC e o prolongamento de horário (AAAF e CAF) continuarão a funcionar nos moldes habituais. 

2.2. Na EB Dr. José Pereira Tavares as turmas dos 2º e 3º ciclos terão horários predominantemente de 

manhã, com início às 8:30 h. O 2º ciclo terá uma tarde ocupada com componente letiva até às 17:35 h e 

o 3º ciclo terá duas tardes ocupadas, no máximo até às 17:35 h. 

2.3. Na EB de Loureiro as turmas do 2º ciclo terão horários predominantemente de manhã, com início às 

8:30 h e uma tarde ocupada com componente letiva até às 17:35 h.  

As turmas do 3º ciclo terão horários predominantemente de tarde, com início às 12:45 h e fim às 17:35 

h. Terão ainda 2 manhãs com componente letiva ocupadas (algumas turmas entram às 8:30 h e outras às 

9:15 h). Excetuam-se as turmas que integram alunos do Ensino Artístico Especializado (7ºA que tem 

horário letivo predominantemente de manhã com três tardes livres, e 9ºA que tem horário 

predominantemente de tarde, com duas manhãs e uma tarde livre). 
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3. No pré-escolar e no 1º ciclo o intervalo da manhã terá a duração de 30 minutos, 15 dos quais serão 

destinados ao lanche dentro da sala de aula. Os intervalos das turmas serão desfasados e os alunos serão 

encaminhados para o espaço de recreio que lhes foi atribuído (por grupo/turma). 

4. Nos 2º e 3º ciclos os intervalos entre aulas terão a duração máxima de 10 minutos e serão desencontrados 

entre turmas. Durante os intervalos os alunos deverão permanecer nos espaços definidos. 

5. Atendendo às condições de cada estabelecimento de ensino serão criados turnos para utilização do 

refeitório visando o cumprimento das regras de distanciamento e higienização do espaço. 

6. Na EB Dr. José Pereira Tavares e na EB de Loureiro será disponibilizado o serviço de take away aos alunos 

que terminam as atividades letivas às 13:30 h, mediante marcação prévia. 

7. Em cada estabelecimento de ensino estarão definimos circuitos de circulação interna e procedimentos 

de forma a promover o distanciamento físico (desde a entrada até à sala de aula, nos espaços comuns – 

refeitório, sala de alunos e papelaria) 

8. A cada aluno/a dos 2.º e 3.º ciclos, professores, assistentes técnicos e assistentes operacionais serão 

distribuídas três máscaras sociais reutilizáveis para uso durante o 1º período (estas máscaras são 

certificadas pelo CITEVE e podem ser sujeitas a 25 lavagens). A utilização de máscara é obrigatória, exceto 

durante as refeições e durante a realização de atividade física, sob orientação do/a professor/a de 

Educação Física. 

9. Estarão garantidas as condições para a desinfeção das mãos com solução antissética de base alcoólica 

(SABA) à entrada de cada escola e das instalações desportivas. 

10. Todas as escolas oferecerão condições para a higienização das mãos várias vezes ao dia. 

11. Reforçaremos a limpeza e desinfeção dos espaços escolares de acordo com a Orientação nº 014/2020 da 

DGS e com o documento da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE). 

12.  As salas de aula serão arejadas várias vezes ao dia através da abertura das janelas e/ou portas, de modo 

a permitir uma melhor circulação do ar.  

13. Continuaremos a privilegiar a via digital para todos os procedimentos administrativos e nos contactos 

com os encarregados de educação. O atendimento presencial dependerá de marcação prévia. 

14. Divulgaremos à comunidade educativa o código de conduta a observar por todos os elementos da 

comunidade escolar (anexo I) que visa a prevenção e o controlo da transmissão da COVID-19, através das 

educadoras e professores titulares de grupo/turma e dos diretores de turma, da afixação na entrada de 

cada um dos estabelecimentos de ensino e da publicação na página web do agrupamento. 

 

Procedimentos de Educação Física e do Desporto Escolar 

1. O acesso aos vestiários será feito de forma faseada para evitar concentração de alunos nesse espaço. 

Sugere-se que os alunos possam vir equipados de casa. 

2. O calçado desportivo a utilizar deve ser exclusivo para a aula de Educação Física. 

3. O uso de máscara é obrigatório na entrada e saída das instalações desportivas. Dispensa da 

obrigatoriedade do uso da máscara durante a realização de exercício físico. 

4. Os alunos, se assim o entenderem, deverão ser portadores de água em garrafa devidamente identificada. 

5. Apesar do banho depois da atividade física não ser proibido, o mesmo não é aconselhável devido à 

dificuldade do cumprimento do distanciamento físico numa circunstância em que os alunos estariam sem 

máscara. 

6. Para evitar a troca de objetos, não haverá lugar à recolha de valores. Assim, os alunos serão responsáveis 

por estes, pelo que se aconselha que não sejam portadores de telemóveis, carteiras, relógios, etc. 

7. Alertam-se os alunos que só deverão levar consigo o material indispensável à realização da aula de 

Educação Física. 
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8. É obrigatória a desinfeção das mãos, no início, durante e no final de cada aula. 

9. Cada aluno deverá ser portador de um saco plástico com a sua identificação para guardar a sua máscara 

durante a prática do exercício físico. Sugere-se a utilização de um saco de congelação com fecho. 

 

Normas a observar pelos Encarregados de Educação 

1. Os alunos com sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19 (febre, tosse, dificuldade respiratória, dor de 

garganta, dores musculares generalizadas, perda transitória do paladar ou do olfato, diarreia, dor no peito 

e dor de cabeça) não se devem apresentar na escola. Os encarregados de educação devem contactar a 

linha SNS24 (808242424) ou outras linhas telefónicas criadas para o efeito e seguir as instruções.  

2. Os alunos que, estando na escola, apresentem sintomas que possam ser associados à COVID-19 serão 

encaminhados para uma sala de isolamento. Nesse caso, é contactado de imediato o encarregado de 

educação, de modo a informá-lo sobre o estado de saúde do menor. O encarregado de educação deve 

dirigir-se de imediato à escola, preferencialmente em veículo próprio. 

3. Os alunos serão entregues à porta do estabelecimento de educação, de forma a evitar a circulação de 

pessoas externas no recinto escolar. 

Os encarregados de educação (ou outras pessoas que acompanhem os alunos) não podem entrar no 

recinto escolar exceto em caso de marcação prévia, para tratar de assuntos administrativos ou relativos 

ao seu educando que não possam ser tratados por outra via. 

4. Os encarregados de educação não devem deixar que os seus filhos levem para a escola objetos não 

necessários (brinquedos, skates, bolas, etc.) uma vez que a sua utilização não será permitida. 

5. É muito importante que cumpram os horários definidos porque os procedimentos na receção dos alunos 

são mais complexos do que o habitual, em função do cumprimento das regras de higiene impostas pelo 

contexto de pandemia. 

6. Os alunos devem permanecer no estabelecimento de educação apenas no tempo estritamente 

necessário, de acordo com o seu horário ou para frequência de clubes e outras atividades que dependem 

de inscrição prévia. 

7. Os encarregados de educação devem garantir que os alunos de 2º e 3º ciclos se apresentam na escola 

com máscara devidamente higienizada. 

8. Os encarregados de educação devem assegurar que os seus educandos se fazem acompanhar de todo o 

material escolar necessário uma vez que não será permitida, em caso algum, a partilha de objetos ou 

materiais entre alunos. 

 

 

Loureiro, 7 de setembro de 2020 

A Diretora, 
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Anexo I 

Código de conduta (DGS) 

No ano letivo 2020/2021, devem ser mantidos os esforços para conter a propagação do novo 

coronavírus. 

Além do uso de máscara dentro dos recintos escolares, devem ser mantidas as regras de higienização 

das mãos e etiqueta respiratória, promovendo-se ainda, a maximização do distanciamento físico. 

Neste sentido, reforçam-se as medidas de prevenção diária que deverão continuar a ser 

implementadas por toda a comunidade educativa, dentro dos recintos: 

1. Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, alunos a partir do 2.º ciclo do ensino 

básico, e ainda encarregados de educação, fornecedores e outros elementos externos); 

2. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução antissética de base alcoólica (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; 

6. 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; 

9. Manter o distanciamento físico. 

10. Não partilhar objetos pessoais ou material escolar 
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