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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 também em tempo de chuva – 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 – ficam nas salas de aula 

 

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, durante a manhã. 

Nota: sempre que estes anos / turmas estão na escola, no turno da tarde, o recreio é sempre em frente à 

escola /sala 9; em tempo de chuva ficam no corredor.  

 

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 lateral ao GAAF, até ao balneários  

• Espaço de recreio em tempo de chuva – ficam nas salas de aula 

 

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

Entrada/Saída: 13.30h e 18h50 - Portão de cima (pavilhões)  

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

• Espaço de recreio – Em frente ao GAAF  

• Espaço de recreio em tempo de chuva – ficam nas salas de aula 

  

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 – campo de jogos junto ao portão dos carros 

• Espaço de recreio tempo de chuva – no corredor no qual têm aulas 
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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. 

 

 

Circuitos e Regras para as Aulas de Educação Física  

Equipamento: 

• Equipamento adequado ao tempo quente: calção, t-shirt; meias; sapatilhas, toalha, caneta, lápis, 

caderno de apontamentos, caderneta, máscara (num saco de papel, dentro da caderneta), toalhitas de 

higienização e garrafa de água. 

• Equipamento adequado ao tempo frio: calças de fato de treino, t-shirt; camisola; blusão; meias; 

sapatilhas, toalha, caneta, lápis, caderno de apontamentos, caderneta, máscara (num saco de papel, 

dentro da caderneta) toalhitas de higienização, garrafa de água. 

NOTA: Os alunos terão que vir equipados de casa. 

Não será permitida a utilização dos balneários para banhos e/ou troca de equipamento desportivo. Será 

permitido, no entanto, a grupos de 4 - 6 alunos, que manifestem essa intenção, a utilização do balneário 

para trocarem a roupa húmida ou fazerem a sua higiene corporal com uso das toalhitas. 

Regras: 

• Desinfetar as mãos à entrada e saída de cada espaço; 

• Os alunos terão de higienizar as sapatilhas antes de entrar nos espaços da aula; 

• Cada aluno é responsável pela higienização do seu material; 



 
 

Travª Padre Américo – 4440-201 CAMPO VLG – Contr.  nº. 600077489  -  Tel. Geral: 224219530 - Tel. Secret.: 224219531 

Fax: 224223943 – E-mail: aecampo.agrupamento@aecampo.pt – Secretaria – aecampo.secretaria@aecampo.pt   

• Os alunos não podem trazer valores para a aula, uma vez que não é possível guardar os mesmos em 

local seguro; 

• Os alunos deverão colocar os pertences em local a definir (blusão; caderneta, carteira, máscara, 

mochila e livros); 

• P1 e P2 – Atrás da linha de fundo. 

• P3 – Linha lateral junto às bancadas 

• Exterior – Os alunos entram um de cada vez nos balneários, depositam os seus pertences e saem 

rapidamente. 

• A escola/professores de educação física não se responsabilizam pelos valores (telemóveis, dinheiro, 

etc.); 

• A máscara será retirada para a realização da aula prática e colocada em saco, preferencialmente de 

papel, dentro da caderneta ou guardada na mochila de cada aluno; 

• É assegurado o distanciamento físico mínimo de: 

➢ Pelo menos dois metros entre pessoas, em contexto de não realização de exercício físico e 

desporto, sempre que possível; 

➢ Pelo menos três metros entre pessoas - alunos durante a prática de exercício físico e desporto, 

sempre que possível; 

• Serão promovidas estratégias e metodologias de ensino que privilegiem o respeito pelo 

distanciamento físico de, pelo menos, três metros entre alunos, diligenciando no sentido da 

adequação e adaptação das tarefas propostas em contexto de aula; 

• As aulas de Educação Física incidem sobre atividades que permitem o distanciamento. Dadas as 

suas características, a aptidão física é assumida como uma área a desenvolver, utilizando apenas o 

próprio corpo. Poderão ser ainda praticadas as modalidades de baixo risco de contágio como: 

Atletismo, Badminton, Dança, Ginástica e Orientação. Em alguns casos serão praticados alguns 

Desportos Coletivos através de exercícios analíticos ou jogo condicionado sem contacto entre os 

alunos 

• Evitar a partilha de material (recursos materiais), sem que seja higienizado entre utilizações. 

•  A higienização dos balneários e do material utilizado é realizada após cada aula e constará 

especificamente do plano de higienização 

•  No final da aula é dada ordem de saída e os alunos deverão fazê-lo por ordem inversa ao da entrada, 

não se esquecendo de higienizar as mãos. 

• O material utilizado deve ser alvo de um processo de desinfeção. 

 

Percursos: 

No “Roulement” será referido o espaço que cada turma irá ocupar por um período de 15 dias, de acordo 

com o número de turmas existentes nessa hora. 

P1 – espaço do pavilhão grande perto do material/arrecadação – entrada pelas escadas laterais entre 

pavilhões; 

P2 - espaço do pavilhão grande perto das escadas para a bancada – pela porta das traseiras no início da 

rampa; 

P3 – espaço das antigas piscinas – quem vem da escola vira à direita e contorna o pavilhão; 

Exterior 1 – campo polidesportivo na escola – os alunos entram pelo portão correspondente ao seu ano de 

acesso à escola e dirigem-se aos balneários exteriores; 

Exterior 2 – restantes espaços desportivos na escola – os alunos entram pelo portão correspondente ao seu 

ano de acesso à escola e dirigem-se aos balneários exteriores. 
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Início das aulas: 

Os alunos deverão dirigir-se ao local previamente definido pelo “Roulement”, de acordo com os trajetos 

pré-definidos. 

Término das aulas Ed. Física:  

Se a aula de Ed. Física for ao último tempo da manhã/tarde, nos pavilhões, os alunos/as que apresentem 

autorização do Encarregado de Educação poderão ir para casa sem passar pelo interior da escola. 

 

 

TRAJETOS PARA OS PAVILHÕES – Aulas de Educação Física 

Figura 1- Trajetos de entrada e saída a realizar pelas turmas provenientes da Escola.  

Alunos, (5º, 6.º, 7º, 9º e 12º anos), que vêm da ala Verde. 
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Figura 2 - Trajetos de circulação a realizar pelas turmas provenientes da Escola. 

Alunos (8ºano, 10º ano, 11º ano e Cursos Profissionais) que vêm da ala Azul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - 
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Circuitos e Regras da BE 

 

A Biblioteca Escolar/Centro de Recursos do Agrupamento disponibiliza um Banco de Recursos Digitais / 

ferramentas de apoio ao currículo para uso de alunos e professores, através de um Padlet, em permanente 

atualização. 

Disponibiliza, ainda, livros digitais e outras atividades motivadoras para a leitura, assim como propostas 

lúdico-didáticas através da página do facebook e do blogue da biblioteca, aos quais podem aceder através 

de uma hiperligação existente na Página do Agrupamento. 

 

Público alvo: 

Ao longo deste ano letivo, para além do apoio aos docentes e a dinamização de atividades/projetos a 

turmas e grupos em situação de sala de aula, a BE, na EBS, só acolhe e apoia grupos de alunos, cujos 

Pais/EE necessitem, no turno contrário ao seu horário escolar. Este grupo de alunos integrará o Projeto 

“Amigos da Biblioteca”, após solicitação dos EE/Pais e aprovação/autorização da Direção para a sua 

permanência na escola, num horário antes ou após o seu horário escolar.  

A Biblioteca Escolar terá estes discentes sob a sua responsabilidade, durante o tempo/ horário solicitado 

pelos Pais/EE priorizando os seguintes aspetos: 

● elaboração de um plano de estudo para os discentes que cumprem uma permanência mais 

prolongada; 

● monitorização da ocupação do tempo dos discentes; 

● encaminhamento para a cantina e para os circuitos de circulação na deslocação para as salas de 

aula.  

 

Acolhimento dos alunos no espaço: 

▪ Na BE constituem-se “bolhas” por anos de escolaridade, alocadas a mesas com a respetiva 

identificação; 

▪ O distanciamento entre utilizadores é assegurado pela nova organização dos lugares sentados, 

cumprindo com as regras de distanciamento. 

▪ Após a utilização do espaço e material de trabalho (mesas/cadeiras, computadores, tablets) será 

realizada a  higienização para nova utilização. 

▪ Não é possível a permanência no espaço para atividades lúdicas e de lazer, de forma coletiva. 

Cada utilizador deve 

● Usar, obrigatoriamente, a máscara, cumprindo a etiqueta respiratória; 

● Higienizar as mãos à entrada e saída da BE; 

● Manter o distanciamento físico de 1m de distância; 

● Fazer registo de presença e aguardar que lhe seja dada a indicação do lugar a ocupar; 

● Ser responsável pela higienização do seu material; 

● Colocar os seus pertences em local a definir (casaco; carteira, mochila); 

● Evitar a partilha de material (recursos materiais), sem que seja higienizado entre utilizações; 

● Indicar quando termina a utilização do material/espaço. 

 

Empréstimo: 

● Presencial e para a sala de aula: todo o material manuseado na biblioteca e na sala de aula 

(livros/tablets), será colocado em local próprio para a quarentena. 

● Domiciliário:  
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o PNL / Educação Literária: a requisição dos títulos (material livro) acontece em 

situação de aula. O professor da disciplina de Português vai à BE levantar o carrinho 

com um lote de livros, previamente preparados por ano, e leva-o para a sala. Expõe os 

livros de forma a permitir a escolha por parte dos discentes, sem que se comprometam 

as regras de higienização. O professor procede ao registo da requisição em folha 

própria, no dossier que se encontra no carrinho. Depois de lidos e apresentados, far-

se-á a devolução dos títulos, segundo os mesmos moldes (através do professor). Na 

biblioteca, este material será colocado em quarentena, depois de inserido no sistema. 

o Individualmente: com autorização da direção e o cumprimento de todas as regras de 

higienização. 

 

Percursos: 

● Entrada dos alunos de 5º, 6º , 7º anos, 9º e 12º anos pela porta do lado da Direção; 

● Entrada dos alunos de 8º, 10º e 11º anos pela porta do lado da sala dos Professores; 

● O material utilizado deve ser alvo de um processo de desinfeção. 

 

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. 

 

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; 
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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, as janelas, a porta e os postigos das salas de aula estão abertos, 

exceto quando as condições atmosféricas o não permitam; 

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, 17 setembro de 2020 

          A Direção 

mailto:aecampo.reprografia@aecampo.pt

