
   



 

Perante a realidade de emergência de Saúde Pública que se vive 
atualmente, a organização do ano letivo sofre obrigatoriamente 
alterações que têm como principal objetivo evitar ao máximo o contágio e 
propagação da doença COVID -19. 

Início do Ano Letivo 

1º ano - apresentação desfasada em dia, hora 
e grupo, máximo de 10 pessoas 
(adulto/criança) 
2º/3º e 4º amos - será enviada aos 
encarregados de educação informação sobre o 
inicio das atividades letivas e as regras de 
funcionamento, em suporte digital; 
- as reuniões de início de ano letivo serão 
realizadas através de vídeo conferência; 
- a apresentação presencial realizar-se-á só 
com alunos. 

Horário 

- entrada às 9h / saída às 15h30m 
Não será permitida a entrada de adultos no 
recinto escolar. 

- 1º e 4º anos: 
entradas e saídas 
pelo portão grande 

- 2º e 3º anos,   pré-
primária: entradas e 
saídas pelo portão da 
portaria 

Intervalos 

- em momentos e espaços desencontrados, 
por forma a que cada ano usufrua do intervalo 
no espaço contíguo ao seu edifício 
(30m para que se possa higienizar as salas de 
aula e as crianças possam lanchar e ir ao wc) 
- 1º e 3º anos: das 
10h30 às 11h 

- 2º e 4º anos: das 11h 
às 11h30 

Almoços 

- limitar o espaço do refeitório apenas aos 
alunos internos da escola do 1º Ciclo de Santa 
Luzia 
- 1º e 3º anos: das 
12h às 13h30m 

- 2º e 4º anos: das 
12h30m às 14h 

 
Saída 

 
- 15h30m - conclusão das atividades letivas 



AEC - Atividades de 
Enriquecimento 

Curricular 

- as AEC irão decorrer entre as 16h e as 17h, 
seguindo os moldes dos anos anteriores; 
- juntar-se-ão em cada atividade crianças 
oriundas de duas turmas, por não haver 
possibilidade de colocação de um professor 
por turma 

Período de higienização 

- casas de banho - após a sua utilização 
- espaços comuns – após a sua utilização 
 
- salas de aula – intervalos, hora de almoço, 
final do dia. 

Atendimento aos Enc. 
de Educação 

- por via digital ou telefónica e 
excepcionalmente presencial dependente de 
marcação de hora e em espaço próprio com o 
repetivo titular de turma 

Centro de Apoio à 
Aprendizagem 

CAA 

- sala de rés do chão do edifício 2:  o seu 
funcionamento obedecerá a regulamento 
próprio. 
- higienização após cada utilização do espaço. 

Sala de Isolamento 

- sala de rés do chão do edifício 4 - o seu 
funcionamento obedecerá ao Plano de 
Contingência. 
OU 
- hall isolado por portas de vidro do Edifício 6 

Biblioteca Escolar 

- o espaço não será utilizado presencialmente 
- em alternativa será utilizada a biblioteca 
digital para apoio à leitura, as atividades 
previstas no PAA serão realizadas com recurso 
à via digital ou em grupo/sala de aula 

Buffet - o seu funcionamento será suspenso 
 

 

  



 
NOTA: 

- Dado o número de alunos por turma e o espaço disponível em cada sala, 
não é possível respeitar o distanciamento recomendado, pelo que os 
alunos terão que ficar dois por mesa. 

- A frequência de higienização bem como o cumprimento das regras de 
utilização/gestão dos espaços ficará dependente da capacidade do pessoal 
existente, tanto quanto ao nível da quantidade de pessoal como ao 
horário disponível. 
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