“Mais Saber, Mais Valer”

Aditamento ao
Plano de Contingência
Ano Letivo 2020/2021

A todos desejamos um bom ano letivo de 2020/2021.

No sentido de dar alguma previsibilidade ao início do próximo ano letivo
deixamos um conjunto de informações sobre as decisões tomadas quanto ao
funcionamento do próximo ano contemplando as adequações que a situação
de pandemia exige a todos nós.

Cumprindo as orientações da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares
iniciaremos o ano letivo em regime presencial.
O ensino misto e não presencial somente se aplicará quando necessário e
preferencialmente aos alunos a frequentar o 3.º ciclo do ensino básico e o
ensino secundário, podendo alargar-se aos restantes ciclos de ensino em
função do agravamento da situação epidemiológica.

Quanto aos procedimentos que tivemos em conta na organização das salas e
dos espaços, reafirmamos a nossa total aceitação das orientações que nos
chegaram, e possam surgir, por parte das autoridades de saúde e,
consequentemente, agilizaremos as mudanças que se imponham na prática e
ambiente de aprendizagem.

HORÁRIOS
Manteremos os horários de abertura e encerramento do Colégio: 7:30 e 19:30
horas respetivamente;
Quanto aos horários das atividades letivas foram feitos alguns ajustes ao que
tem sido a prática até aqui e agrupamos alguns tempos letivos de forma a que
os alunos reduzissem a necessidade de se movimentar no espaço da escola ou
da sala de aula.
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ENTRADAS E SAÍDAS NO E DO ESPAÇO DO COLÉGIO
Pedido Especial:
Solicitamos que quando trouxerem os Vossos Educandos se organizem
(mochilas…) para que o tempo de paragem dentro do recinto seja o mais
breve possível.
A entrada no espaço do Colégio implica o uso obrigatório de máscara
certificada para todos os adultos e para todos os alunos a partir do 5. º ano de
escolaridade. O uso complementar de viseira será facultativo.
À entrada, a todas as pessoas, será medida a temperatura (facultativo) e
aplicado álcool gel nas mãos;

A entrada processar-se-á seguindo as indicações da planta em anexo:
1. Entrada dos alunos do pré-escolar (porta nova situada na rua por trás do
Colégio – Rua Vale do Tojeiro) das 8h00 às 9h30 horas – Número 1 na
planta;
2. Entrada dos alunos do 1.º Ciclo (portão verde) – Número 2 na planta;
3. Entrada dos alunos do 5.º, 6.º anos e secundário (portão verde do lado
esquerdo e ao fundo do parque de estacionamento) – Número 4 da
planta;
4. Entrada dos alunos dos 7.º, 8.º e 9.º anos (portão verde no lado direito ao
fundo do parque de estacionamento) – Número 3 na planta. na planta;

A saída proceder-se-á nos mesmos locais com as seguintes exceções:
Pré-escolar – Porta nova – 16:00 às 18:15 horas;
1ºCiclo – Portão verde (número 2)
2.º, 3.ºCiclo e secundário – até às 17:30 sairão pelo portão verde (lado direito ao
fundo do parque de estacionamento – Número 3); a partir das 17:30 sairão pelo
portão verde do recinto principal (número 2).
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Os alunos, após entrarem, deverão seguir as indicações dos vários circuitos criados no
sentido de se dirigirem para as salas de aula, minimizando o cruzamento com colegas.

Os Senhores Encarregados de Educação terão de limitar-se à área da portaria do
Colégio salvaguardando o distanciamento físico, salvo se for solicitada a sua entrada.

SALAS DE AULA/MATERIAL ESCOLAR:
Nas salas de aula haverá um distanciamento entre 1,10 e 1,30 metros consoante a
sala. No pré-escolar a equipa docente e não docente tudo fará para que o
distanciamento físico seja cumprido embora saibamos que é uma tarefa
praticamente impossível.
No 1.ºCiclo – o material escolar ficará na carteira do aluno. Para casa só levará o
caderno de atividades (quando solicitado pela(o) professor(a);
No 2.º, 3.º ciclo e secundário - o material escolar não deverá ficar nas salas,
devendo acompanhar o aluno na sua mochila (exceção feita ao material de
educação visual que, quando na sala, é desinfetado e que no caso do 3.º ciclo
permanece na pasta de cada aluno junto da sua secretária).

As salas de aula, serão naturalmente ventiladas; os alunos não poderão trocar de
secretária e deverão manter o seu material junto à sua carteira não podendo
partilhar material escolar com outro colega.

REFEITÓRIOS
Os horários de almoço estão escalonados de forma a reduzir o número de
alunos em espera para almoçar.
Os alunos dos 3 e 4 anos que tenham alimentação de casa tomarão a sua refeição na
sua sala de aula. Os alunos com refeição do colégio tomarão a sua refeição na sala
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“redonda”. O objetivo prende-se com o evitar andarmos com alimentos quentes (ex:
sopa) a circular por vários espaços e para reduzirmos os alunos no espaço de
refeição.

Por incapacidade de desinfeção, nos refeitórios não haverá aquecimento da comida
nos micro-ondas, devendo os alunos trazer a sua alimentação em termos térmicos,
previamente aquecida.

No refeitório dos 5 anos, 1.º, 2º, 3.º ciclos e secundário existirão divisórias acrílicas
que minoram a possibilidade de contágio. Estas proteções, tal como as cadeiras e
mesas serão alvo de desinfeção após cada utilização.

O Bar do Colégio estará encerrado pelo que os alunos deverão trazer de casa, na sua
mochila, o “lanche da manhã”.

Não são permitidos bolos de aniversário. Se os Srs. Encarregados de Educação o
solicitarem, o Colégio fornecerá o bolo (custo – 10€);

Não será permitida a entrega de takeaway no Colégio.

BALNEÁRIOS – EDUCAÇÃO FÍSICA
Os alunos que tiverem aulas ao primeiro tempo da manhã terão de trazer vestido de
casa o equipamento de Educação Física (não esquecer as sapatilhas para as aulas no
ginásio).
Nos ginásios não será permita a entrada com calçado utilizado no exterior;
Nos balneários não haverá lugar a duche, mas unicamente a troca de roupa;
A prática de Educação Física adequar-se-á às necessidades impostas pela situação de
pandemia, evitando o contacto físico e a partilha de material.
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RECREIOS
A gestão dos espaços para recreio estará orientada no sentido de garantir a menor
aglomeração de alunos e evitar a mistura entre Ciclos.

CASAS DE BANHO
As casas de banho terão a sua lotação limitada e supervisionada pelas vigilantes do
Colégio.
A desinfeção será reforçada e sempre realizada após os intervalos.

VISITAS DE ESTUDO
O nosso plano de atividades procura minimizar o número de visitas de estudo.
Este facto fica a dever-se às restrições na lotação dos autocarros e ao aumento
muito significativo do seu custo.

TRANSPORTE ESCOLAR
No transporte escolar a medição da temperatura (facultativa) bem como a
aplicação de álcool gel à entrada para o veículo é obrigatória.
O lugar a ocupar pelos alunos é fixo.
Serão respeitadas as normas definidas pela DGS para a lotação e desinfeção
dos veículos de transporte escolar.
MEDIATECA / SALA DE ESTUDO - PROLONGAMENTO
As condições de utilização da mediateca, da sala de estudo e das salas de
prolongamento (1.º Ciclo) serão semelhantes às da utilização da sala de aula,
sendo que esses espaços vão ter um desdobramento de salas para permitir
que todos os alunos que costumam recorrer a este serviço possam continuar a
fazê-lo.
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PERDIDOS
Para evitar a entrada dos pais no recinto da escola enquanto há mais alunos o
horário de acesso aos “perdidos” será entre as 17h30 e as 18 horas.
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