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INFORMAÇÃO  

Organização escolar para o ano letivo de 2021/2022 
 

 

1. Organização das atividades letivas presenciais 

 Ano letivo organizado em semestres 

 As aulas funcionam em 2 turnos: 

Turno da manhã – 8h25 às 13h10 (2º ciclo, PIEF e secundário) 

Turno da tarde – 13h50 às 18h35 (3º ciclo) 

 Intervalos:  

Manhã: 1º e 4º intervalos 5m; 2º intervalo – 15m (10h10-10h25); 3º 

intervalo 10m (11h15-11h25) 

Tarde: 1º e 4º intervalo 5m; 2º intervalo – 15m (15h35-15h50); e 3º 

intervalo - 10m (16h40-16h50)) 

Durante os intervalos de 5m os alunos ficam na sala de aula 

 Excecionalmente, este ano letivo todos os alunos (básico e secundário) 

permanecem dentro do recinto escolar durante todo o período letivo 

 

2. Salas 

 As salas de aula foram reorganizadas e adaptadas para responder, da 

melhor forma, à situação pandémica 

 Porta e uma janela sempre abertas 

 Idas à casa de banho durante as aulas, com horário definido por cada 

professor 

 

3. Bar 

 Aberto das 8h05 às 16h50 (encerrado das 12h às 12h30) 

 Apenas 10 pessoas (professores/funcionários) permitidas no espaço 

Bar/zona das mesas   

 No 2º e 3º intervalos permitidos 6 alunos de cada vez (um assistente 

operacional gere a entrada/saída dos alunos)  

 Incentivar os alunos/EE a trazerem lanche de casa 

 

4. Refeitório 

 A marcação das refeições deve ser feita, preferencialmente, através da 

página da escola e com a devida antecedência (ou no próprio dia até às 10h) 

 Horário do refeitório: 12h30 – 13h50 
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5. Carregamento de cartões (horário) 

 Na Papelaria (Polivalente): 

2º ciclo + 3º ciclo 10h00-11h30 e 13h00-14h30 

 No Pavilhão A  

Secundário: horário livre (1 aluno de cada vez) ou na Papelaria de acordo 

com o horário da mesma 

 

6. Máscaras 

 De uso obrigatório (para toda a comunidade escolar) dentro de todo o 

recinto escolar 

 Nos dias 16 e 17/09 (receção dos alunos pelo DT 2º e 3º ciclos e 10º ano) 

cada aluno recebe um kit com 3 máscaras (reutilizáveis de 25 lavagens 

cada); os DT dos restantes anos podem levantar as máscaras a partir do 

dia 15 

 Caso a situação pandémica se mantiver, em janeiro será entregue novo kit 

idêntico 

  

7. Receção aos alunos pelos DT  

16/09 

 5º anos - 9h às 10h 

 6º anos - 10h30 às 11h30 

 7º anos – 12h às 13h 

 

17/09 

 10º ano - 9h às 10h 

 8º anos – 10h30 às 11h30 

 9º anos – 12h às 13h 

 

 JI e Artur Bual – dia/horário a afixar nas respetivas escolas 

 

8. Situações Especiais 

 No pré-escolar e 1º ciclo, quando faltar a educadora/professora titular, os 

alunos ficam em casa 

 Na escola sede, sempre que faltar um professor, haverá outro para o 

substituir, sempre que possível 

 Quando, excecionalmente, um aluno é encaminhado para a Direção, este 

deve vir acompanhado por um assistente operacional, um breve relato da 

ocorrência e uma tarefa para realizar 

 Entrada na escola deve obedecer ao horário da turma (alunos não podem 

entrar com as aulas a decorrer) 

 Quando no último tempo da manhã/tarde não houver aula e não for possível 

a substituição do professor, os alunos são encaminhados para casa 
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9. Importância dos procedimentos para a prevenção do risco de transmissão do 

SARS-COV-2 em ambiente escolar (e que devem ser reforçados junto dos 

alunos) 

 Obrigatoriedade do uso de máscara dentro do espaço escolar 

 Na portaria desinfeção das mãos  

 Existência de doseadores de desinfeção das mãos à entrada de todos os 

pavilhões e nas salas de aula 

 Passagem pelo tapete de higienização (existentes em todo o agrupamento) 

 Lavagem frequente das mãos (especialmente antes e depois de comer) 

 Distanciamento físico  

 Uso de lenços de papel (de utilização única) para assoar; deitar no caixote 

do lixo depois de utilizado e, de seguida, lavar as mãos 

 Tossir ou espirrar para a zona interior do braço e nunca para as mãos 

 Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca  

 Ser portador do próprio material escolar necessário (não partilhar 

material escolar) 

 Evitar tocar em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, 

portas, mesas de colegas … 

 Entrada na escola a partir das 8h05 (ter o cuidado de utilizar o doseador à 

entrada da portaria) 

 NOTA: para quem ainda não entregou o comprovativo do escalão do ASE 

(Segurança Social), entregar urgentemente na secretaria 

 

10. Orientações/Normas de Funcionamento da Biblioteca Escolar 

disponibilizadas na página da escola 

 

 

 

 

 

 

A Direção 

 

 

 

 

 

 

 

 
Amadora, 07/09/2020 


