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Escola Básica da Azenha 
 

Circuitos de Circulação do JI 
 

Pré- Escolar (3 Grupos) – salas da ala esquerda  

Entrada/Saída: 9h -9:30 – Portão de descargas (ao lado do principal) 

 Entrada/Saída para o edifício – porta das traseiras de acesso ao JI 

 Espaço de recreio – espaço em frente ao Edifício do JI (zona do Pinheiro manso e traseiras 
do JI até ao Parque infantil). 

 Espaço de recreio em tempo de chuva – salas das AAAF 

Entrada 
As crianças entram no portão, descem na rampa e entram na porta das traseiras de acesso ao JI. No 
hall da área do JI trocam o calçado e de seguida dirigem-se às respetivas salas de atividades / 
acolhimento. 
 
Acolhimento (das 7h30 às 9h) 
As crianças permanecem em atividades no hall / local do acolhimento.  
 
Intervalo (exterior) 
As crianças saem das salas e dirigem-se aos seus espaços de recreio (acima identificados) pela porta 
das traseiras de acesso ao JI 
 
Intervalo (interior) – Dias de chuva 
As crianças saem das salas e dirigem-se aos seus espaços de recreio (salas das AAAF no piso 
superior da área do JI): 
 
Almoço 
As crianças almoçam no polivalente da Escola / espaço específico para as crianças do JI. Todos os 
dias as AO colocam neste local as respetivas mesas. 
 
 
Saída da Escola (15:30) 
As crianças saem da Escola fazendo o percurso inverso à entrada (porta das traseiras de acesso ao 
JI; sobem a rampa e saem pelo portão de descargas / ao lado do portão principal) 

. 
AAAF 
As crianças que ficam nas AAAF, sobem as escadas e dirigem-se para as salas das AAAF (duas 
salas no piso superior da área do JI). 
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Circuitos de Circulação do 1º Ciclo 

 
1º Ciclo (4 turmas) – salas ala da direita: andar de baixo - 3º e 4ºanos e andar de cima -1º e 2º 

anos 

Entrada/Saída: 8:30 às 9h (Portão Principal) 

 Entrada/Saída para o edifício – umas das portas principais do edifício 

 Espaço de recreio – Campo de jogos (3º e 4º anos) Quinta do Saber (1º e 2ºanos) 

 Espaço de recreio em tempo de chuva – Polivalente (1º e 2º anos) Hall das salas de baixo (3º 
e 4ºanos) 

Entrada 
Os alunos entram pelo portão principal da escola, descem as escolas, dirigem-se para a ala diretita 
da escola / área do 1º ciclo e entram nas salas de aulas. 
 
 
Acolhimento (7h30 às 8h30) 
Os alunos entram e desenvolvem as atividades de acolhimento no polivalente da escola. Às 8h30 
vão para as suas salas de aula. 
 
Intervalo (exterior) 
- Os alunos do 1º e 2º anos, saem pela porta principal e dirigem-se ao seu espaço de recreio - Quinta 
do saber; Nos dias de chuva, descem as escadas e vão para o polivalente. 
- Os alunos do 3º e 4º anos, saem pela porta do hall das suas salas de aula e dirigem-se ao seu 
espaços de recreio - Campo de jogos; Nos dias de chuva permanecem no hall das suas salas de aula. 
 
Almoço 
Os alunos saem da sala de aula e dirigem-se ao refeitório:  
- 12h - 1º e 2º Anos- antigo espaço do refeitório do JI. 
- 12:10 - 3º e  4ºAnos- refeitório 1ºciclo 
Nota 1: A saída para os seus espaços de recreio é feita separadamente por turma 
Nota 2: No refeitório as turmas estão separadas por mesas distantes entre si e por um corredor que 
separa os dois grupos: 1º e 2º anos e 3º e 4º anos 
 
 
Saída da Escola (15:30 ou 17h ou 17h30) 
Os alunos saem do Edifício escolar e vão até ao portão principal pelo circuito assinalado. 
 
CAF – funciona em dois grupos distintos (1º e 2º anos e 3º e 4º anos) 
Os alunos às 17h30 dirigem-se, respetivamente, para o seu espaço de CAF: 
- 1º e 2º anos – refeitório 
- 3º e 4º anos - polivalente. 

 
  



  

 

4 

 

Circuito para as Salas de Isolamento  
(duas salas de isolamento: uma para as crianças do JI e outra para os alunos do 

1º ciclo) 
 
 

Em caso de suspeita de COVID-19, a criança/aluno será acompanhada pela AO responsável para o 
efeito até às salas de isolamento, que se encontram no edifício escolar, uma sala de isolamento para 
as crianças do JI e outra para os alunos do 1º ciclo, seguindo o seguinte circuito: 
 
 
Pré- Escolar:  
Caso a criança se encontre no exterior da área do JI, a entrada é feita pela porta das traseiras de 
acesso ao JI, atravessa o Polivalente e refeitório (lado do Pré Escolar) em direção à sala de 
isolamento que se encontra devidamente identificada. Caso a crianças esteja no interior, atravessa o 
Polivalente e refeitório em direção à sala de isolamento. 
 
 
1º Ciclo:  
Caso o aluno se encontre no interior do edifício, a entrada é feita pela ala esquerda, atravessando o 
refeitório em direção à sala de isolamento que se encontra devidamente identificada. 
Caso o aluno se encontre no exterior do edifício, a entrada é feita pela porta do hall do 1ºCiclo que 
dá acesso direto ao campo de jogos e Quinta do Saber, atravessando o refeitório em direção à sala 
de isolamento que se encontra devidamente identificada. 
 
 
Os procedimentos a ter em conta são os recomendados pela DGS e expressos no Plano de 
Contingência do Agrupamento: 
- Colocação de máscara à criança/aluno; 
- Colocação do EPI pela AO responsável; 
- A sala está equipada conforme as orientações. 
 
 
NOTA IMPORTANTE: Nesta escola, existem dois circuitos de circulação fechados, pré-escolar e 
1º ciclo. O circuito de circulação do 1º ciclo subdivide-se em dois, “1º e 2º anos” e “3º e 4º anos”, 
que não sendo circuitos fechados entre si, pois apesar de estarem em espaços autónomos / 
independentes (salas de aula, refeitório, recreios e CAF) existem professores, auxiliares e alguns 
alunos (acolhimento) comuns, no entanto são grupos de exposição de menor risco. 
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REGRAS GERAIS PARA O EDIFÍCIO ESCOLAR (Pré-Escolar e 1º Ciclo) 

 

1. Todas as crianças e alunos entram na escola pelos portões de acesso indicados e no horário 

definido; 

2. A todas as pessoas externas à comunidade escolar interna (alunos, professores e Assistentes 

Operacionais) desta escola, à entrada, no portão principal de acesso ao recinto escolar, ser-lhe-á 

medida a febre e solicitado o nome e o contacto pessoal. Estes dados ficam registados na escola; 

3. Na entrada para o edifico escolar os alunos, obrigatoriamente, desinfetam as mãos e os sapatos; 

4. Nas salas de aula do 1º ciclo, está um aluno por mesa, numa distância aproximada de 1m; 

5. Em todas as salas de aula, para alunos e professores, existe um Kit com desinfetante das mãos; 

para professores algumas máscaras (em caso de necessidade de substituição) e algumas viseiras; 

a. Todo o pessoal docente e não docente é obrigado a estar atento aos sintomas do covid19 

em relação às crianças e alunos, como a diarreia, tosse, febre, e outros e também ao uso 

obrigatório de máscara por parte do pessoal docente e não docente; 

6. Condições das salas de aula, arejamento e período de limpeza / desinfeção: 

a. Em todo o período de aulas, obrigatoriamente, as janelas, a porta e os postigos têm de 

estar abertos; 

b. No período de intervalo das crianças/alunos (manhã e tarde) as Assistentes Operacionais 

desinfetam as mesas das salas; 

c. No final do dia as Assistentes Operacionais procedem à limpeza e desinfeção das salas 

de aula. 

Nota: a limpeza das casas de banho e dos corredores será feita em vários períodos ao longo do dia, 
nomeadamente: 

 A limpeza das casas de banho e dos corredores: entre as 9h30 -10h30; entre as 11h e as 12h; 
entre as 13h30 e as 15h30; entre as 16h e as 19 h. 

 Nos intervalos da manhã e da tarde, as mesas e materiais das salas de aula são limpos e 
higienizados pelas AO. 

 No final do dia, todos os espaços escolares são limpos e higienizados. 

 

Campo, 11 de Setembro de 2020 

 

A coordenadora edifício escolar:  

Teresa Ferreira 


