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Escola Básica da Retorta – 2020/2021 
 
 

Circuitos de Circulação do JI 
 
 

 Acolhimento do 1.º CEB (7:30h – 8:30h) 

Entrada  Após toque da campainha, a AO vem ao portão e recebe a criança. A criança, e só 

esta, entra pelo portão principal, higieniza calçado no tapete desinfetante, desinfeta as mãos com 

a solução desinfetante (doseador), e segue pelo hall até ao coberto da biblioteca do JI – local de 

acolhimento e troca de calçado. 

 

 Entrada direta para as salas de atividades do JI (9h – 9:30h para crianças 
que não usufruem de acolhimento), intervalos e saídas: 

Entrada  Junto ao portão do jardim está uma AO que recebe as crianças. Higienizam calçado 

no tapete desinfetante, desinfetam as mãos com a solução desinfetante (doseador), e seguem pelo 

hall até ao coberto da biblioteca do JI – local de acolhimento e troca de calçado na presença de 

uma AO. Entram na porta principal do JI, higienizam as mãos e o calçado e dirigem-se às 

respetivas salas de atividades (G1 – sala 4; G2 – sala 2) onde são recebidas pelas Educadoras. 

Lanche/Intervalo – o lanche decorre dentro das respetivas salas de atividades; os intervalos 

ocorrem das 10:30h às 11h em espaços diferenciados e identificados para o JI. 

Almoço – As crianças que almoçam na escola, dirigem-se em grupo para o espaço, uma sala do 

JI adaptada para refeitório, tendo já realizado a higienização que antecede as refeições. As 

crianças que vão almoçar a casa, procedem à higienização das mãos e são encaminhadas por uma 

AO até ao portão principal onde são entregues aos respetivos familiares. 

Saída  As crianças que, às 15:30h vão para casa, e após terem procedido à higienização 

necessária, são acompanhadas até ao portão principal pela AO da sala de atividades que as 

entrega ao respetivo familiar. As crianças das AAAF, são entregues à AO responsável por esta 

valência, que após terem procedido à higienização necessária, se deslocam para a sala das 

AAAF, também dentro da área do JI.  

Nota: Os pais que vierem buscar as crianças que ficaram nas AAAF (15:30h às 19h), devem 

tocar a campainha, informar a AO e aguardar (com máscara e sem entrar no edifício) que a 

criança chegue ao portão acompanhada por uma AO. 
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Escola Básica da Retorta – 2020/2021 
 

Circuitos de Circulação do 1.º Ciclo 

 
 

 Acolhimento do 1.º CEB (7:30h – 8:30h) 

Entrada  Após toque da campainha, a AO vem ao portão principal e recebe o aluno. O aluno, 

e só este, entra por esse portão, higieniza calçado no tapete desinfetante, desinfeta as mãos com a 

solução desinfetante (doseador), atravessa o espaço de recreio, entra no edifício escolar pela 

porta nascente da ala norte, higieniza o calçado no tapete desinfetante e segue até à sala de 

acolhimento identificada. 

 

 Entrada direta para as salas de aula (8:30h – 9h para alunos que não 
usufruem de acolhimento), intervalos e saídas: 

Entrada  Junto ao portão principal está uma AO que recebe os alunos. Entram na escola, 

higienizam calçado no tapete desinfetante, desinfetam as mãos com a solução desinfetante 

aplicada pela AO. Atravessam o espaço de recreio, entram no edifício escolar pela porta nascente 

da ala norte, higienizam o calçado no tapete desinfetante e seguem para as salas de aula. 

Lanches/Intervalos – os lanches decorrem dentro das respetivas salas de aula. Depois do lanche, 

e conforme as condições climatéricas, os alunos brincam em espaços diferenciados e 

identificados (dois grupos de exposição de risco: 1.º e 2.º anos e 3.º e 4.º anos ). 

Almoço – Os alunos que almoçam na escola, dirigem-se por ano de escolaridade para o 

refeitório da cantina, saindo pela porta poente da ala norte. Fazem a higienização que antecede as 

refeições separadamente nos lavabos/WC: o 1.º e 2.º anos na cantina; o 3.º ano junto ao coberto 

da ala sul e o 4.º ano junto ao coberto da ala norte. Os alunos que vão almoçar a casa, procedem 

à higienização das mãos, usam a porta poente da ala norte do edifício e contornam o mesmo para 

acesso ao portão principal (saída), orientados por uma AO que os entrega ao respetivo familiar. 

No refeitório da cantina os alunos almoçam em mesas separadas entre si por ano de escolaridade. 

Saída  Os alunos que, às 15:30h ou às 17h vão para casa, usam a porta poente da ala norte do 

edifício e contornam o mesmo para acesso ao portão principal, orientados por uma AO que os 

entrega ao respetivo familiar. Os alunos que vão frequentar AEC ou CAF, depois de lancharem, 

usam a porta poente da ala norte para acesso ao recreio e vão brincar para os seus respetivos 

espaços. 

CAF (17:30 às 19h) – Os alunos inscritos para frequência da CAF, entram para a respetiva sala / 

identificada como CAF pela porta poente de ala sul do edifício do 1.º CEB, higienizando as mãos 

no dispensador. Os pais que vierem buscar os seus educandos à CAF, devem tocar a campainha, 

informar a AO e aguardar (com máscara e sem entrar no edifício) que o aluno seja encaminhado 

até ao portão. 
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Escola Básica da Retorta – 2020/2021 
 

Circuitos para os Gabinetes de Trabalho com Alunos 
(duas salas: uma na área do JI e outra na área do 1.º ciclo) 

 
 

 Sempre que um Técnico, Terapeuta, Prof. de Apoio, Enc. de Educação... precise entrar no 

recinto escolar para trabalho com crianças/alunos ou reuniões estritamente necessáias com os 

Professores Titulares, deve aguardar que a AO responsável vá abrir o portão e, depois de cumprir 

o protocolo de segurança (higienização das mãos e calçado, medição da temperatura), faz o 

seguinte percurso: 

 

Pré - Escolar:  
Segue pelo hall do JI até à Biblioteca (Gabinete de Trabalho com Crianças do JI).  

 

 

1.º Ciclo:  
Segue pelo hall do JI até ao coberto do pavilhão/cantina, e deste até à porta poente da ala sul do 

edifício do 1.º CEB. Entra e sobe a escadaria até ao piso de cima – Sala do Futuro (Gabinete de 

Trabalho com Alunos do 1.º CEB) 
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Escola Básica da Retorta – 2020/2021 
 

Circuitos para as Salas de Isolamento  
(duas salas de isolamento: uma na área do JI e outra na área do 1º ciclo) 

 
 

 Em caso de suspeita de COVID-19, as crianças do Pré-Escolar e os alunos do 1.º Ciclo 

serão acompanhados pela AO responsável para o efeito até à sala de isolamento definida / 

identificada e que se encontra em cada um dos respetivos Edifícios Escolares, seguindo o 

seguinte percurso: 

 

 

Pré - Escolar:  
Caso as crianças se encontrem no exterior do edifício, devem dirigir-se para o interior do mesmo 

usando a porta de acesso ao JI, seguindo pelo corredor até à sala de isolamento que se encontra 

devidamente identificada (antiga sala das educadoras). Se estiverem no interior do edifício, 

seguem pelo corredor até à sala de isolamento devidamente identificada. 

 

 

1.º Ciclo:  
Caso os alunos se encontrem no interior ou no exterior do edifício, a entrada é feita pela porta 

traseira da ala sul (junto à sala dos professores), seguindo em direção à sala de isolamento que se 

encontra devidamente identificada (antiga sala do futuro). 

 

 

 

NOTA: Os procedimentos a ter em conta são os recomendados pela DGS: 

- Colocação de máscara à criança/aluno; 

- Colocação do EPI pela AO responsável; 

- Acomodação da criança em cadeira confortável na sala de isolamento acompanhada pela AO, 

contacto e informação ao Enc. De Educação e à Direção do AECampo... e cumprimento das 

demais orientações conhecidas. 

 

 
 
NOTA IMPORTANTE: Nesta escola, apesar de as turmas terem espaços de recreio distintos 

(dois grupos: 1.º e 2.º anos +  3.º e 4.º anos) e mesas separadas para almoçarem, pelo facto de na 

CAF coabitarem alunos das 4 turmas, a Escola assume, enquanto exposição de risco, apenas 

um Circuito de Circulação / Bolha. 
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Escola Básica da Retorta – 2020/2021 
REGRAS GERAIS PARA TODO O EDIFÍCIO ESCOLAR (Pré-Escolar e 1.º 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, 25 de Setembro de 2020 

O Coordenador edifício escolar:  

Francisco Rodrigues 


