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Este manual de procedimentos não esgota os cuidados que cada um de nós terá de 

aplicar no seu quotidiano. Serve apenas para nos ajudar a reunir as ideias principais que 

irão orientar a conduta dentro das escolas, com as limitações impostas pelo estado de 

contingência, em situação de pandemia, visando prevenir o contágio na comunidade 

escolar.  

 

 
 

Uso de máscara obrigatório a partir do 2º Ciclo. 
Nas entradas e saídas dos estabelecimentos 
escolares é obrigatório para todos a partir do 1º 
Ciclo. 
 

 

Lavar e desinfetar as mãos frequentemente: 
- Ao entrar no recinto escolar 
- Ao utilizar os diferentes espaços escolares 
- Ao entrar na sala de aula 
- Ao entrar no refeitório 
- Ao sair do refeitório 
- Ao entrar na casa de banho 
- Ao sair da casa de banho 
 

 

Evitar tocar em superfícies. Tendo que o fazer, 
desinfetar as mãos, antes e depois. 
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Não partilhar objetos pessoais nem comida. 
Procurar comer rapidamente, para permitir que 
os outros também o possam fazer. 

 

Sem máscara, se tiver tosse, faça-o para o 
antebraço. Neste caso não dar o cumprimento 
de cotovelo. 
Se tiver um lenço de papel, utilize-o e deite-o no 
lixo, lavando, de seguida, as mãos. 
 

 

Manter o distanciamento físico, deixando os 
abraços e os beijinhos para outra altura. 

 
 

 
Desinfetar os sapatos à entrada para os edifícios 
escolares e dos gimnodesportivos. 
 

 

Valorizar e aproveitar os tempos de atividade 
ao ar livre para respirar, relaxar e recuperar 
fôlego. 
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1. CIRCUITOS ESCOLARES    

Em cada estabelecimento existem indicações, sinalização, por cores, sobre os locais 

de entrada e de saída para os diferentes grupos de alunos, que devem ser cumpridas.  

Uma regra básica é que em todos os espaços escolares que são partilhados se circule 

sempre pela DIREITA.  

Também nas zonas de atendimento ao público, em que pode haver lugar à formação 

de filas, estará assinalado no chão onde deve permanecer quem está à espera de ser 

atendido. 

No caso da ESFROV, em que a escola tem 3 pavilhões de aulas, as turmas têm 

circuitos de entrada, circulação e saída próprios que devem manter ao longo do dia.  

 

2. INTERVALOS E RECREIOS 

Os alunos deverão respeitar as orientações dos /das Assistentes Operacionais, por 

forma a manter perfeitamente identificados os grupos de alunos nos diferentes 

espaços.  

 

Tendo em conta que os intervalos são curtos, cada 
aluno deve providenciar o seu próprio lanche, 
independentemente do que existe disponível na 
escola. 
 

 

, mesmo 

os mais autónomos, para evitar contactos com outras pessoas fora da escola que os 

possam vir a contagiar, tornando ineficaz o trabalho de prevenção desenvolvido pela 

escola. 
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2.1. PRÉ-ESCOLAR  

a) JI de Rãs, Pedrosas, Mioma, Cruz e Abrunhosa:10:00h– 10:30h  

                                                                                      15:30-15:45h 

b)  JI Ferreira de Aves: manhã - 10:30h – 11h    - 15h 30 
c) JI de Sátão – Sala 1 e 2 – 9:45h – 10:05h  -  14:45h – 14:55h 

                        Sala 3 e 4 – 10:05h-10:25h  - 14:55h – 15:05h 

            Sala 5 – 10:25h – 10:45h     -  15:05 – 15:15h 1 

a) JI da Cruz, Pedrosas, Mioma – 12:00h às 13:30h 

b) JI de Rãs e Abrunhosa– 12:00h  

c) JI de Sátão – 12:00 h – 13:30h – todas as salas 

d) JI de Ferreira de Aves – 12:30h 

 

            2.2. 1º CICLO  

a) EB1 de Ferreira de Aves – 10:15h – 10:30h (1º ano e 4º ano) 

                                                10:30h – 10:45h (2º e 3º ano) 

                                                 

b) EB1 de Rãs e Casal de Cima – 10:00h -10:30h 

c) EB1 de Abrunhosa – 10:30h – 10:45h – 1º e 2º ano  -  15:30h – 15:45h (na sala) 

                                     10:45h –11:00h -  3º e 4º ano    - 15:30h – 15:45h (na sala)  

d) EB1 de Sátão - 10:00h − 10:20h – 1º ano  - 15:00h-15:20h (na sala) 
 10:20h – 10:40h – 2º ano -  15:00h-15:20h (na sala) 
 10:40h – 11:00h – 3º ano -  15:00h-15:20h (na sala) 

                11:00h – 11:30h – 4º ano -  15:00h-15:20h (na sala) 

(A cada turma/ano corresponde um dia para brincar nos brinquedos do parque, enquanto os 

restantes alunos são distribuídos por ano pelos outros espaços escolares ao ar livre)  

 

 

 

 
1 No prolongamento, os alunos formam pequenos grupos, de acordo com a proximidade definida para 
as refeições e para o uso das casas de banho.  
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a) EB1 de Ferreira de Aves – 11:25h 

b) EB1 de Rãs – 12:30h 

c) EB1 de Abrunhosa – 12:20h – 1º e 2º ano 

                                      12:40h – 3º e 4º ano 

d) EB1 de Casal de Cima – 12:00h 

e) EB1 de Sátão – 12:00h às 12:30h – 1º e 2º ano 

                            12:30h às 13:30 – 3º e 4º ano 

 

2.3. 2º CICLO – EBFL 

- 9:20h-9:25h 

- 10:15h – 10:20  

- 11:10h – 11:25h  – Intervalo Maior (e hora de atendimento no Bar) 

- 12:15h – 12:20h 

-15:05h – 15:10h  

- 16:00h -16:15h – Intervalo Maior (e hora de atendimento no Bar) 

13:10h – 14:15h  

 

2.4. 3º CICLO 

2.4.1. ESFROV e EBFL 

- 9:20h-9:25h 
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- 10:15h – 10:30 – Intervalo Maior (e hora de atendimento no Bar) 

- 11:20h – 11:25h 

- 14:10h – 14:15h 

-15:05h – 15:20h – Intervalo Maior (e hora de atendimento no Bar) 

- 16:10h -16:15h 

12:15h – 13:20h  

 

2.4.2. EBIFA  (2º e 3º Ciclo) 

Mantêm-se os horários do ano letivo anterior conforme o horário abaixo:  

Início Fim 

9:25h 10:15h 

Intervalo de 
20’ 

10:35h 11:25h 

Intervalo de 
5’ 

11:30h 12:20h 

Intervalo de 
5’ 

12:25h 13:15h 

Intervalo de 
10’ 

13:25h 14:15h 

Intervalo de 
10’ 

14:25h 15:15h 

Intervalo de 
10’ 

15:25h 16:15h 

Intervalo de 
5’ 

16:20h 17:10h 

Intervalo de 
5’ 

17:15h 18:05h 
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Os alunos almoçam de acordo com o horário definido para o funcionamento da turma.  

 

 

 

 

 

 

2.5. ENSINO SECUNDÁRIO E PROFISSIONAL 

- 9:20h-9:25h 

- 10:15h – 10:20  

- 11:10h – 11:25h  – Intervalo Maior (e hora de atendimento no Bar) 

- 12:15h – 12:20h 

-15:05h – 15:10h  

- 16:00h -16:15h – Intervalo Maior (e hora de atendimento no Bar) 

13:10h – 14:15h  

 

3. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  

Os serviços administrativos têm o seguinte horário – das 8:00h às 17:30h. 

Só é atendida em cada sub-área (lado direito e lado esquerdo) 1 pessoa de cada vez. 

Para agilizar o atendimento deve marcar-se entrevista através do telefone: 

232 980 100  ou do email institucional – secretaria@escolasdesatao.pt  

 

4. BIBLIOTECA, REFEITÓRIO, REPROGRAFIA, PAPELARIA E BARES 

mailto:secretaria@escolasdesatao.pt
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Além da sinalização, os alunos devem respeitar a lotação dos espaços em cada 

escola, bem como cumprir as orientações dos Assistentes Operacionais que apoiam 

cada um dos serviços.  

Os Bares abrem às 8:00h e fecham às 16:15h.  

A papelaria e a reprografia terão os seus horários afixados em lugar visível. 

Os bares estão fechados nos intervalos de 5 minutos e abrem nos intervalos maiores 

e à hora do almoço. 

Nos bares, papelaria e reprografia é atendida 1 pessoa de cada vez. 

O pequeno almoço económico mantém-se disponível no horário de funcionamento 

dos bares.  

Para agilizar a compra de alimentos, sugere-se que o façam ao início da manhã, 

quando também podem encomendar e pagar o lanche para o intervalo maior. 

 

5. SALAS DE AULA  

Ao entrar, cada aluno desinfeta as suas mãos. 

Nas salas de aula, cada aluno deverá manter-se sempre sentado no mesmo lugar em 

que se senta no 1º dia de aulas.  

Cada aluno deverá conservar o seu pedaço de giz e ter uma caneta para escrever no 

quadro branco, não devendo partilhar estes materiais e os outros com os restantes 

colegas.  

Nas escolas onde a sala é sempre a mesma ao longo do dia, não há necessidade de 

alugar um cacifo, nem de desinfetar os equipamentos. As mochilas podem ficar na 

própria sala e a desinfeção é feita no final do dia ou no seu início. 

 

Quando há troca de salas - Utilização de 
Equipamentos (Computadores, teclados, ratos…) 
– O equipamento deve ser desinfetado por cada 
utilizador no princípio e no fim de cada utilização, 
bem como a mesa e a cadeira, sempre que há 
troca de salas. 
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Nas escolas onde não tiver sido possível alugar um 
cacifo, cada aluno será responsável pela guarda e 
manutenção do seu material. Daí que as mochilas 
devem trazer apenas o material estritamente 
necessário para cada dia. 

 
 

Nas aulas de Educação Física e no Desporto Escolar  

- Sempre que se entra nos balneários, desinfetar mãos e sapatos.  

- Ter uns ténis para o uso exclusivo dentro dos gimnodesportivos. 

 

6. BIBLIOTECA ESCOLAR 
 
- A lotação dos espaços foi reduzida de forma a garantir o distanciamento físico. 

- A biblioteca será arejada sempre que possível e os espaços e equipamentos serão 
higienizados depois de cada utilização. 

- Os livros e outros documentos devolvidos ficam sujeitos a um intervalo de 
segurança de 5 dias entre utilizadores. 

- Os utilizadores deverão conhecer e cumprir as novas regras, que estarão afixadas. 

- O livre acesso às estantes fica suspenso, devendo os livros ou equipamentos 
pretendidos ser solicitados no balcão de atendimento. 

- Cada utilizador poderá requisitar até três livros por um período de quinze dias. 

 

7. HORÁRIOS 

Globalmente, não se verifica uma grande alteração dos horários. Cada escola 

indicará aos Encarregados de Educação os ajustamentos que foram efetuados este 

ano letivo, sem prejuízo de vir a ser necessário outros ajustamentos.  

Os horários dos transportes são aqueles que já são conhecidos.  

Caso os alunos tenham tempo livre da parte da tarde, terão de se inscrever, 

obrigatoriamente, numa atividade na escola. Se não quiserem permanecer na 

escola, ao saírem, os seus EE são responsáveis pelo que suceder após a sua saída das 

instalações escolares.  
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Na falta de um professor os alunos permanecerão na sala onde teriam aulas, com 

uma atividade que pode ter sido enviada pelo seu professor, ou em trabalho 

autónomo, ainda que supervisionados por um docente ou assistente operacional.   

Nesta situação devem sempre seguir as orientações dos Assistentes Operacionais.  

 

8. COMUNICAÇÃO COM OS PROFESSORES TITULARES DE TURMA/DIRETORES DE 

TURMA 

Durante o período de contingência deverá ser privilegiada a comunicação por email 

ou por telefone, mesmo para o envio de documentos, os quais podem ser 

fotografados ou digitalizados 

9. CONVÍVIO E AFETOS  

Nesta fase, a forma mais importante de mostrarmos que somos amigos uns dos 

outros é respeitarmos as normas gerais e as orientações que forem sendo 

fornecidas.  

Importante é o suporte familiar e uma harmonia e colaboração entre todos. 

 

O segredo do sucesso de cada um será medido pela sua capacidade de pensar no 

bem- estar de todos os outros. 

 

 

 

 

Votos de um excelente ano letivo 2020/2021. 

A Diretora do Agrupamento de Escolas de Sátão 

Helena Castro 

Sátão, 14 de setembro de 2020 


