
 

 

1 

 

 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CAMPO 

Escola Básica de Balselhas 

 

 

Plano de Contingência 

Organização dos Espaços e das Turmas 

 

 

 

Ano letivo 2020/2021 

 

  



 

 

2 

 

 

ESCOLA BÁSICA DE BALSELHAS 

Circuitos de Circulação - Organização do 1ºCEB e do Jardim Infância (JI) 

• ENTRADAS/ SAÍDAS da Escola 

1ºCiclo do Ensino Básico (1ºCEB) – 4 turmas 

LOCAL acesso: Os aluno(a)s são recebidos e são entregues no portão de cargas e descargas, 

sobem a rampa e entram pela porta exterior do refeitório( ala direita)  

Horário acolhimento/ local: 7h30m às 8h30m – acolhidos no polivalente da escola 

Horário entrada atividades letivas: 8h30m às 9h00m 

Horários saída atividades letivas: 17h30m 

Horário encerramento da CAF: 19h00m 

 

• PERMANÊNCIA NA ESCOLA (interior do edifício) – 1ºCEB 
 

Circuito de Circulação do 1ºCiclo (2º e 3º anos) 

 Estes aluno(a)s entram pela porta  exterior do refeitório e dirigem-se às salas de aulas da ala 

direita no 1º andar 

Circuito de Circulação do 1ºCiclo (1º e 4º anos) 

 Estes aluno(a)s entram pela porta  exterior do refeitório, atravessam este espaço, o polivalente e 

dirigem-se às salas de aulas da ala esquerda no 1º andar 

Notas: 

a) As casas de banho utilizadas por cada circuito de circulação encontram-se nas respetivas alas 

(r/c e 1ºandar) com várias higienizações ao longo do dia, conforme planos de limpeza; 

b) Espaços comuns de utilização, segundo organização prévia e com as devidas higienizações: 

polivalente, biblioteca e sala de Futuro; 

• RECREIOS da MANHÃ e da TARDE 

Circuito de Circulação do 1ºCiclo (2º e 3º anos) 

Interior do edifício: Halls ( r/c e 1ºandar) da ala direita e biblioteca 

Exterior do edifício: campo de jogos e área coberta e descoberta da ala direita com saída pela porta 

exterior do refeitório 
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Circuito de Circulação do 1ºCiclo (1º e 4º anos) 

Interior do edifício: Halls ( r/c e 1ºandar) da ala esquerda e polivalente 

Exterior do edifício: área descoberta das traseiras de todo o edifício escolar com saída pela porta 

exterior traseira da ala esquerda 

Notas:  

a) A utilização do campo de jogos far-se-á de forma rotativa de acordo com o calendário definido. 

Nesta situação, os aluno(a)s do circuito de circulação da ala esquerda utilizam o percurso de 

saída para o recreio. 

b) A utilização do parque infantil será comum ao JI com calendarização prévia e higienizações a 

cada utilização. O circuito dos aluno(a)s do 1ºCEB obedece  ao definido anteriormente (uso da 

rampa e portão pequeno) 

 

• CANTINA 

O serviço de refeições acontecerá no refeitório da escola para todos os aluno(a)s, fazendo a 

separação dos circuitos de circulação: 1º e 4º anos do lado mais próximo à sua ala esquerda e 2º e 

3º anos do lado mais próximo à sua ala direita. 

• AEC e SERVIÇO de CAF – 1ºCEB 

A sala da CAF localiza-se no r/c da ala esquerda e a deslocação dos aluno(a)s para este espaço 

mantém as regras anteriormente definidas. 

À exceção da Atividade Física (AEC), todas as restantes atividades acontecem nas respetivas salas 

de aula. A deslocação excepcional para outro espaço diferente (de uso comum) obedece às regras 

anteriormente definidas. 

NOTA IMPORTANTE: Nesta escola, apesar de as turmas (constituídas em dois grupos de 
exposição de risco 2º e 3º anos e 1º e 4º anos) terem espaços de recreio distintos e mesas 
separadas para almoçarem, pelo facto de na CAF haver alunos das 4 turmas, a Escola 
assume, enquanto exposição de risco, apenas um Circuito de Circulação / Bolha. 
 

• GABINETES DE TRABALHO COM ALUNOS – 1ºCEB 

Em cada ala do edifício escolar, no piso do 1ºandar, existe um gabinete entre as salas de aula, 

designado por” gabinete de trabalho com alunos”, que será para realizar trabalho técnico (terapias, 

apoio específico e/ ou especializado e outros) com os alunos. A deslocação para este espaço far-

se-á de acordo com as regras definidas. A cada utilização do espaço será realizada a devida 

higienização dos equipamentos e do espaço. 
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• SALA DE REUNIÕES 

Na ala direita do edifício escolar no piso do rés-do- chão, a sala do lado esquerdo será reservada 

para realização de reuniões/ atendimentos presenciais, quando estritamente necessário. A cada 

utilização do espaço será realizada a devida higienização dos equipamentos e do espaço. 

 

Circuito da Sala de Isolamento do 1ºCEB 

 
LOCALIZAÇÃO da SALA ISOLAMENTO 
 
Ao fundo do refeitório do edifício escolar do 1º ciclo, encontra-se a sala de isolamento do 
lado esquerdo, devidamente identificada. 
 
 
CIRCUITO 
 
Em caso de suspeita de sintomas COVID-19, o aluno(a) será acompanhada pela AO 
responsável para o efeito até à sala de isolamento, seguindo o seguinte circuito: 
 
 
Circuito de Circulação de 2º e 3º anos:  
 

a) Caso o aluno(a) se encontre no interior do edifício, a entrada é feita pelas portas 
interiores (lado direito ou lado esquerdo, de acordo com a sua localização) de 
acesso ao refeitório, atravessa este espaço em direção à sala de isolamento que se 
encontra devidamente identificada; 
 

b) Caso o aluno(a) se encontre no exterior do edifício, a entrada é feita pela porta 
exterior de acesso ao refeitório (ala direita), atravessa este espaço em direção à sala 
de isolamento que se encontra devidamente identificada; 
 

Circuito de Circulação de 1º e 4º anos:  
 

a) Caso o aluno(a) se encontre no interior do edifício, a entrada é feita pelas portas 
interiores (lado direito ou lado esquerdo, de acordo com a sua localização) de 
acesso ao refeitório, atravessa este espaço em direção à sala de isolamento que se 
encontra devidamente identificada; 

 
b) Caso o aluno(a) se encontre no exterior do edifício, a entrada é feita pela porta 

exterior traseira (ala esquerda), atravessa o hall de acesso ao polivalente, atravessa 
este espaço e o espaço do refeitório em direção à sala de isolamento que se 
encontra devidamente identificada. 
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ENTRADAS/ SAÍDAS do JI 

 

Jardim de Infância (JI) 

LOCAL acesso: As crianças são recebidas e são entregues no portão principal 

Horário acolhimento/ local: 7h30m às 9h00m – acolhidas no salão (r/c) do edifício do JI 

Horário entrada atividades letivas: 9h00m às 9h30m 

Horários saída atividades letivas: 15h30m 

Horário encerramento da AAAF: 19h00m 

Nota: Todas as crianças/ aluno(a)s são recebidos e entregues pelas AO destacadas para o serviço. 

 

• PERMANÊNCIA NA ESCOLA (interior do edifício do JI)  
 

As crianças, sempre acompanhadas, sobem a escadaria junto ao edifício, dirigem-se à porta 

exterior principal e entram. No hall, junto aos cacifes, trocam o calçado e de seguida dirigem-se às 

respetivas salas. Na saída o percurso é inverso. 

Notas: 

a) As casas de banho utilizadas terão várias higienizações ao longo do dia, conforme planos de 

limpeza; 

b) Espaços comuns de utilização, segundo organização prévia e com as devidas higienizações: 

corredor central, sala de recursos e sala da AAAF; 

 

• RECREIOS da MANHÃ e da TARDE 

Interior do edifício: corredor central, sala de recursos, sala da AAAF e, ainda, salão do r/c do 

edifício (a deslocação para este espaço terá de ser feita pelo exterior) 

Exterior do edifício: espaço em frente ao edifício, espaço coberto e descoberto da ala esquerda do 

edifício do 1ºCEB e parque infantil 

Nota: A utilização do parque infantil será comum ao 1ºCEB com calendarização prévia e 

higienizações a cada utilização. 
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• CANTINA 

O serviço de refeições acontecerá no edifício do JI, na sala do lado esquerdo (primeira sala) com 

todas as crianças. 

 

• SERVIÇO de AAAF  

A sala da AAAF localiza-se do lado direito (primeira sala) e a deslocação das crianças para este 

espaço mantém as regras anteriormente definidas. 

• GABINETES DE TRABALHO COM CRIANÇAS – JI 

A sala de recursos do edifício, contigua (à direita) à sala do Prolongamento, designada por 

“Gabinete de trabalho com alunos”, será para realizar trabalho técnico (terapias, apoio específico e/ 

ou especializado e outros) com as crianças. A deslocação para este espaço far-se-á de acordo com 

as regras definidas, tendo, contudo, uma porta de acesso pelo exterior. A cada utilização do espaço 

será realizada a devida higienização dos equipamentos e do espaço. 

 

Circuito da Sala de Isolamento do Jardim Infância (JI)  
 
 
 
LOCALIZAÇÃO da SALA ISOLAMENTO 
 
Ao fundo do corredor central do edifício do JI encontra-se o espaço da sala de isolamento, 
devidamente identificado (apresenta-se com divisória amovível).  
 
 
CIRCUITO 
 
Em caso de suspeita de sintomas COVID-19, a criança será acompanhada pela AO 
responsável para o efeito até à sala de isolamento, que se encontra no edifício do JI, 
seguindo o seguinte circuito: 
 

a) Caso a criança se encontre no interior do edifício e de acordo com o espaço onde 
se encontra no momento, vira à direita ou à esquerda, e segue o corredor central em 
direção à sala de isolamento que se encontra devidamente identificada. 

 
b) Caso a criança se encontre no exterior do edifício, dirige-se à porta principal, entra 

no edifício, segue o corredor central em direção à sala de isolamento que se 
encontra devidamente identificada. 



 

 

7 

 

 

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  

Campo, 11 de Setembro de 2020 

 

A coordenadora edifício escolar:  

Alexandra Moutinho 


