
 

Ano letivo 2020/2021 

Horários  

 Em alguns anos, e de acordo com as necessidades, os horários das entradas, 

intervalos, almoços e saídas estão desfasados 15 minutos para garantir o 

distanciamento físico e impedir a concentração de alunos.  

As atividades nos diferentes ciclos terão os seguintes horários: 

 Entrada Almoço Entrada Saída AEC Saída 

1º Ano 09:30 13:00 14:30 16:00 16:00 17:00 

2º Ano 09:15 12:45 14:15 15:45 16:00 17:00 

3º Ano 09:00 12:30 14:00 15:30 15:45 16:45 

4º Ano 08:45 12:15 13:45 15:15 15:30 16:30 

Pré-Escolar 09:30 12:00 13:30 16:00     

      

2º e 3º Ciclo – das 8:30 às 17:55 

Secundário/Profissional – das 8:15 às 18:35 

Lanches e Almoços 

Ao alunos devem: 

- trazer lanche sempre que possível. 

- almoçar em casa sempre que possível. 

- evitar a utilização dos transportes escolares. 

 

O bar só servirá produtos de dispensa rápida e previamente embalados. 

 

Percursos e instalações 

Cada grupo de alunos circulará sempre pela direita, respeitando os percursos 

marcados, e acederá aos edifícios da seguinte forma: 

Pré-escolar  

As crianças serão recebidas e acompanhadas pela respetiva auxiliar. A 

entrada nas salas voltadas para o espaço central, é feita diretamente 

pelas portas exteriores das salas. A entrada para as salas que dão para 

as traseiras do edifício será pela porta central do edifício. 

 



 

 

1.º Ciclo: 

- Os acessos às salas do 1º e 2º anos serão feitos pela última porta do edifício. 

 - Os acessos às salas do 3º e 4º anos serão feitos pela primeira porta à 

esquerda da portaria. 

2.º Ciclo 

- Os acessos às salas do 5º Ano serão feitos pela porta à direita da portaria por 

um corredor de circulação, permanecendo sempre no rés-do-chão. 

- Os acessos às salas do 6º Ano serão feitos pela porta à direita da portaria por 

um corredor de circulação, que conduzirá ao piso superior. 

 

3.º Ciclo e Secundário 

- Os acessos às salas de aulas serão feitos pela entrada da Escola Secundária 

(porta da direta para entrada/porta da esquerda para saída). Após este 

momento, os alunos serão divididos por diferentes percursos. 

- As turmas terão aulas sempre nas mesmas salas, ocupando os alunos 

sempre o mesmo lugar. 

 

Notas: 

- É importante que todas as indicações existentes nos diferentes edifícios e 

exteriores sejam cumpridas. 

- Os acessos às reprografias/papelarias, bares e bibliotecas cumprirão as 

distâncias de segurança que serão assinaladas nos próprios espaços. 

- Caso se verifique a falta de um docente, durante um tempo intercalar, estão 

previstos espaços próprios e devidamente assinalados para a permanência de 

alunos. No 2.º e 3.º CEB, o professor de coadjuvação (Português e 

Matemática) deve assegurar a aula sempre que se verifique a ausência do 

professor titular.  

- Caso sejam identificados casos suspeitos, estes serão encaminhados para as 

salas de isolamento, sendo contactada a linha Saúde 24, assim como o 

respetivo EE. 

 

  



 

 

Intervalos 

Pré-Escolar e 1.º CEB 

Os alunos deslocar-se-ão ao espaço exterior, devendo manter as regras de 

distanciamento social e permanecendo no espaço indicado para o grupo turma. 

 

Do 2.º CEB ao Secundário 

À exceção do intervalo do meio da manhã, os alunos deverão permanecer na 

sala de aula, cuja porta ficará aberta, aguardando a chegada do docente. 

 

Transportes 

Os lugares dos alunos transportados estarão marcados no cais de embarque 

dos transportes escolares, cumprindo as distâncias de segurança.   

 

Outras Normas de segurança  

- Uso obrigatório de máscara para alunos a partir do 2.º ciclo e para adultos em 

trabalho nos espaços escolares.  

- Serão dispensadas aos alunos, a partir do 5.º ano, e para todos os adultos 

que trabalham no AECM, três máscaras de nível 3, certificadas, laváveis e 

reutilizáveis. Estas serão entregues aquando da receção – 17 de setembro. 

Caso seja necessário, o AE tem à venda máscaras de tipo cirúrgico. 

- Respeito pelas normas e circuitos de circulação. 

- Respeito pelo distanciamento social, sempre que possível. 

- Não partilha objetos de uso pessoal. 

- Desinfeção das mãos sempre que toquem em objetos partilhados. 

- Os alunos devem ser entregues à porta do estabelecimento de educação pelo 

seu encarregado de educação, ou por pessoa por ele designada, estando 

vedada a entrada de adultos estranhos ao serviço, a não ser nos casos 

devidamente justificados.  

- Nos acessos à Escola estarão medidores de temperatura que alertarão para 

as variações do estado de saúde. 



 

 

- Nas salas de aula com mesas duplas será instalado um separador central 

com uma altura de segurança. 

- Quem aceder aos edifícios, deverá passar pelos tapetes de desinfeção de 

sapatos. 

- Será dispensada uma solução de base alcoólica em todos os acessos aos 

edifícios, serviços e salas de aulas. 

 

- Sempre que algum aluno manifeste sintomas de doença (febre, tosse….) não 

deverá ir à escola.  

- Até indicações em contrário, os aparelhos de ar condicionado permanecerão 

desligados. 

 

Campo Maior, 15 de setembro de 2020 

 

O Diretor | Jaime Franco Carmona 


