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Escola Básica e Secundária de Campo – 2020/2021 

Circuitos de Circulação  

Turno da manhã: 

Horários de entrada e saída: 8h e 8h15 – 12h45 – Intervalo: 10h45 às 11h05 (no final do 3º tempo) 

Nota: Os alunos entram na escola e dirigem-se de imediato para as salas de aula; não há toque de 

campainha 

 

12º ano (4 turmas) – salas ala esquerda / verde (28 à 35) – corredor cima 

Entrada/Saída: 8h e 12h45 – Portão de cima (pavilhões) 

 Entrada/Saída para o edifício – uma das portas traseiras da ala verde – sobem as escadas 2º andar 

 Espaço de recreio – sala dos alunos – trajeto corredor da Direção 

 

6º ano (6 turmas) – salas ala esquerda / verde (1 a 8) – corredor baixo 

Entrada/Saída: 8.15h e 12h45 – Portão de cima (pavilhões)   

 Entrada/Saída para o edifício – porta larga das traseiras (lateral) da ala verde  

 Espaço de recreio – espaço em frente ao GAAF  

 Espaço de recreio em tempo de chuva – átrio da palmeira 

 

10 e 11º ano (5 turmas) – salas ala direita / azul (15 a 20 + 21 EV) – corredor de cima 

Entrada/Saída: 8h e 12h45 – Portão de baixo (entrada principal)  

 Entrada/Saída para o edifício – uma das portas traseiras da ala azul – sobem ao 2º andar 

 Espaço de recreio – coberto, também em tempo de chuva 

 

9º ano (4 turmas) – salas ala esquerda / verde (28 à 35) – corredor de cima 

Entrada/Saída: 8.15h e 12h45 - Portão de baixo (entrada principal)  

 Entrada/Saída para o edifício – porta central – corredor à esquerda – sobem as escadas 2º andar 

 Espaço de recreio – Junto do autocarro  

 Espaço de recreio em tempo de chuva – no corredor no qual têm aulas 
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Turno da tarde: 

Horários de entrada e saída: 13h30 – 18h15/18h50 – Intervalo: 16h às 16h20 - (no final do 3º tempo) 

Nota: Os alunos entram na escola e dirigem-se de imediato para as salas de aula; não há toque de 

campainha 

5º ano (5 turmas) – salas ala esquerda / verde (1 a 8 – exceção 5ºE sala 35) – corredor baixo 

Entrada/Saída: 13h30 e 18h15 – Portão de cima (pavilhões)   

 Entrada/Saída para o edifício – porta larga das traseiras (lateral) da ala verde 

 Espaço de recreio – espaço em frente ao GAAF  

 Espaço de recreio em tempo de chuva – átrio da palmeira 

 

7º ano (6 turmas) – salas ala esquerda / verde (28 à 35) – corredor cima 

Entrada/Saída: 13.30h e 18h50 - Portão de baixo (entrada principal)  

 Entrada/Saída para o edifício – porta central – corredor à esquerda – sobem escadas 2º andar 

 Espaço de recreio – Frente da Escola / ala verde Junto do autocarro  

 Espaço de recreio em tempo de chuva – sala dos alunos – vão pelo corredor da Direção 

 

8º ano (5 turmas) – salas ala direita / azul (15 a 20 + 21 EV) – corredor cima 

Entrada/Saída: 13h30 e 18h50 – Portão de baixo (entrada principal)  

 Entrada/Saída para o edifício – uma das portas traseiras da ala azul- – sobem escadas 2º andar 

 Espaço de recreio – coberto, também em tempo de chuva 

 

Cursos Profissionais – duas turmas: (sala 20 e sala 26) 

Turno da manhã e turno da tarde 

 Turma 1 - Entrada/Saída para o edifício – porta central – corredor à direita – sobem escadas 2º 

andar  

 Turma 2 - Entrada/Saída para o edifício - porta central – corredor à esquerda – sobem escadas 2º 

andar, passam pelo corredor da Direção e vão para a sala 

 Espaço de recreio – Frente da Escola / ala azul 

 Espaço de recreio tempo de chuva – sala 26 corredor junto à Direção; sala 20 corredor em frente à 

sala 

NOTA 1: As turmas no dia em que têm aulas também no turno contrário, fazem o recreio nos respetivos 

corredores; 

Nota 2: Sempre que os alunos entram ou saem da escola fora do início e término do turno, estes entram e 

saem pelo portão principal da EBS e seguem para as suas salas pelo seu circuito de circulação específico; 
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Circuito para as Salas de Isolamento  

(duas salas de isolamento na entrada da EBS) 

 

 

Em caso de suspeita de COVID-19, os alunos são acompanhados pela AO do corredor, responsável para o 

efeito, até às salas de isolamento que se encontram na entrada da EBS (sala da Associação de Estudante e 

Autocarro): 

 

 

Caso o aluno se encontre no exterior do edifício desloca-se naturalmente pelo recreio para as salas de 

isolamento. 

Caso o aluno se encontre no interior do edifício (salas de aula, biblioteca, cantina…), independentemente 

do corredor e ala (ala verde e ala azul) em que estejam, deslocam-se com a AO, pelas portas da traseira da 

escola, até às salas de isolamento. 

 

 

Os procedimentos a ter em conta são os recomendados pela DGS e expressos no Plano de Contingência do 

Agrupamento. A sala está equipada conforme as orientações. 

 

 

NOTA IMPORTANTE: Nesta escola, os circuitos de circulação estão definidos por anos de escolaridade 

que, não sendo circuitos fechados entre si, pois apesar de estarem em espaços autónomos / independentes 

(salas de aula, recreios e corredores) existem professores e auxiliares comuns, no entanto, são grupos de 

exposição de menor risco. 

 

Critérios de organização na EBS: 

1. As turmas de 5º e 6º ano têm aulas só num turno com exceção de um dia por semana que têm no turno 

inverso 3 tempos de Educação Física; 

2. As turmas de 5º e 6º ano, uma manhã ou tarde por semana, estão numa sala específica para EV + ET – 

sala 9; 

3. As turmas de 7º e 8º anos, para além do seu turno de aulas (tarde) têm duas manhãs sempre em salas 

específicas (laboratórios, Educação visual, educação física); 

4. No 3º ciclo e 10º e 11º anos, a disciplina de Educação Física não estando no turno oposto está no 

último tempo. 
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Outras regras de organização na EBS: 

1. Todos os alunos entram na escola / portão de acesso ao recinto escolar de máscara e permanecem, 

obrigatoriamente, com ela durante todo período de aulas; 

2. O portão de acesso ao recinto escolar para cada ano de escolaridade é o identificado nos circuitos 

acima descritos; 

3. Sempre que os alunos entram ou saem da escola fora do início e término do turno, estes entram e saem 

pelo portão principal da EBS e seguem para as suas salas pelo seu circuito de circulação específico; 

4. 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; 

5. Na entrada do edifico escolar, obrigatoriamente, os alunos desinfetam as mãos e os sapatos; 

6. Em todas as salas de aula, está um aluno por mesa, numa distância aproximada de 1m; 

7. Os alunos não podem partilhar os seus objetos pessoais: telemóvel, material escolar, lanche (…); 
8. Em todas as salas de aula, para alunos e professores, existe um Kit com desinfetante das mãos, 

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

9. Na passagem dos tempos letivos (50m) os alunos permanecem na sala de aula, mas podem ir à casa de 

banho; 

10. O bar está fechado. Os alunos trazem água, o lanche da manhã e o da tarde de casa; 

11. Preferencialmente, os alunos usufruem do almoço em serviço de take away; 

a. Os pais, preferencialmente, fazem a marcação dos almoços online, a partir de casa; 

b. Os alunos que almoçarem na cantina têm um horário específico para o efeito; 

12. Utilização do serviço de reprografia / papelaria (carregamento de cartões, compra de material escolar): 

a. Os alunos solicitam à Assistente Operacional do corredor os serviços que necessitam. Esta, 

durante o período de aulas e em articulação com o pessoal da reprografia, executa as 

solicitações dos alunos; 

b. Os pais/EE solicitam o que necessitam da reprografia por email 

(aecampo.reprografia@aecampo.pt) ou telefone e o pessoal da reprografia entrega o material 

ao aluno. 

13. Todo o pessoal docente e não docente é obrigado a estar atento aos sintomas de tosse, febre, ausência 

de sabor, olfato….. e também ao uso obrigatório de máscara; 
14. 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 dos alunos (10h45/11h05 e 16h/16h20) as Assistentes Operacionais 

desinfetam as mesas das salas, podendo pedir ajuda a alguns alunos, principalmente no ensino 

secundário; 

c. Na mudança de turno (12h45/13h30) 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 (ver 

plano de limpeza dos corredores). 

Campo, 11 setembro de 2020 

          A Direção 
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