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A escola, atendendo à situação provocada pela pandemia da doença COVID-19 e aos vários cenários
possíveis da sua evolução ao longo do próximo ano, emitiu a partir das diretrizes emanadas pela DGS um
conjunto de orientações e medidas de forma a garantir a retoma das atividades letivas e não letivas em
condições de segurança, salvaguardando o direito de todos à educação.

Deste modo tornou-se imperativo proceder ao reajuste de alguns aspetos relacionados com o regular
funcionamento do espaço educativo…



Início do ano letivo

1º ano1º ano – 17 de 17 de setembrosetembro – das 9:30h às 11:30h

2º, 3º e 4º anos2º, 3º e 4º anos – 18 de 18 de setembrosetembro – horário normal

Calendário Escolar

1º1º períodoperíodo 17 de setembro a 18 de dezembro de 2020

2º período2º período 4 de janeiro a 24 de março de 2021

3º período3º período 6 de abril a 30 de junho de 20213º período3º período 6 de abril a 30 de junho de 2021

InterrupçõesInterrupções

1ª1ª 21 a 31 de dezembro de 2020

2ª2ª 15 a 17 de fevereiro de 2021

3ª3ª 25 de março a 5 de abril de 2021



HoráriosHorários

1º e 3º anos1º e 3º anos 2º e 4º anos2º e 4º anos

Manhã:  das 9h às 12h9h às 12h
Tarde: das 13:30h às 15:30h13:30h às 15:30h

Manhã:  das 9h às 12:30h9h às 12:30h
Tarde: das 14h às 15:30h14h às 15:30h

AlertamAlertam--sese os pais e encarregados de educação para:

- a necessidade de cumprirem os horários

- os adultos que acompanham os alunos à escola não entram
no recinto escolar

- os percursos que os alunos devem seguir encontram-se
devidamente sinalizados no recinto

- o local de entrada e saída:
1º e 4º anos - portão grande junto à rotunda
2º e 3º anos - portão junto à portaria



Outras informações…Outras informações…

- o titular de turma fará o atendimento aos pais e encarregados de educação no horário
estipulado para o efeito, por via digital ou telefónica e excepcionalmente de forma presencial
dependente de marcação de hora e em espaço próprio;

- sempre que os alunos apresentem uma sintomatologia compatível com a COVID 19, não
podem vir para a escola - os pais deverão contatar de imediato o SNS 24 e seguir as
indicações/procedimentos que lhe são indicados – consultar informação;

-os intervalos decorrerão em períodos alternados que permitam evitar concentrações nos
espaços escolares exteriores:

1º e 3ºanos – 10:30h às 11h
2º e 4ºanos – 11h às 11:30h;

- os alunos têm obrigatoriamente de trazer o seu lanche de casa;- os alunos têm obrigatoriamente de trazer o seu lanche de casa;

-foram definidos turnos para a hora de almoço para que não ocorram aglomerações na cantina e
nos espaços de convívio exteriores:

1º e 3ºanos – 12h às 13:30h
2º e 4ºanos – 12:30h às 14h;

- o uso de máscara só é obrigatório para os alunos a partir do 5º ano de escolaridade;

- não são permitidas festas (nem de escola, aniversário e outras);

- Todos devem ajudar a consciencializar os alunos para o cumprimento de regras que visem o
convívio seguro com os seus pares, bem como a higienização dos espaços de uso individual ou
dos espaços partilhados com os seus pares.



Sintomatologia a considerar na Sintomatologia a considerar na deteçãodeteção de possíveis casos de COVID 19de possíveis casos de COVID 19

dificuldade dificuldade 
respiratóriarespiratória febrefebre tossetosse

odinofagiaodinofagia

(dor de garganta)

dores musculares dores musculares 
generalizadasgeneralizadas

Perda transitória Perda transitória 
do paladar ou do do paladar ou do 

olfatoolfato
diarreiadiarreiador no peitodor no peito

dor de cabeçador de cabeça outrosoutros

Em caso de surgirem sintomas em algum aluno, o encarregado de educação será
imediatamente contactado :
- será da sua responsabilidade estabelecer contacto com o SNS 24, caso não execute este
procedimento, este será efetuado pela escola;
– O encarregado de educação deverá deslocar-se até à escola em viatura própria e seguir todas
as instruções emanadas pelo SNS 24.


