Ano Letivo 2020/2021
Agrupamento de Escolas de Pevidém (151040)

INFORMAÇÕES/ORIENTAÇÕES GERAIS
Horário de Funcionamento:
Pré-Escolar – 9:00 h – 15:30 h (mantém-se o funcionamento da AAAF).
1.º Ciclo – 9:00 h – 17:30 h (com funcionamento das AECs e mantém-se a CAF).
2.º Ciclo – 8:00 h -13.:15 h. (Apenas turno da manhã).
3.º Ciclo – 7º ano, maioritariamente turno da manhã com alguns tempos em uma ou
duas tardes e minoritariamente um dia com turno da tarde (13:30 h – 18:45 h); 8º e 9º
ano maioritariamente turno da tarde com alguns tempos em uma ou duas manhãs e
minoritariamente um dia com turno da manhã (8:00 h – 13:15 h)
Reorganização dos horários escolares, com desfasamento por ciclos e/ou níveis de
ensino, de forma a minimizar os contactos entre grupos de alunos e evitar grandes
concentrações nos intervalos e nas pausas para refeições, bem como nas entradas e
saídas das Escolas.
Portaria:
1 ou 2 portões abertos, com as devidas sinaléticas e respeitando as normas. (PréEscolar e 1º ciclo).
3 portões abertos, com as devidas sinaléticas e respeitando as normas, nas horas de
entrada e de saída (manhã, almoço e fim de tarde – 2º e 3º ciclo). O aluno deve fazerse sempre, acompanhar do seu cartão da Escola, no entanto, não será passado nas
entradas, para evitar aglomerações.
Não é permitido entrarem sem máscara. (2º e 3º ciclo)
Os alunos têm de desinfetar as mãos ao entrarem nas escolas e respeitar desde logo
toda a sinalética e regras de funcionamento.
Cantinas:
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Funcionam presencialmente para os alunos que tenham aulas no turno da manhã e da
tarde e queiram almoçar na Escola.
Regime take-away para alunos com escalão (situação a definir com antecedência).
Bar: (2º e 3º ciclo)
Não se encontra a funcionar livremente. Os alunos têm de “encomendar” no dia
anterior.
Intervalos/Recreios:
Cada turma terá o seu espaço (“bolha”).
Pavilhão gimnodesportivo
Não deverá ser possível a utilização dos balneários para tomar banho. (informação a
atualizar em breve).
Os alunos terão de trazer uma toalha grande (tolha de praia) para utilizar na prática de
exercícios realizados no chão, uma vez que não é possível a utilização de colchões.
No dia em que têm aula de educação física os alunos deverão trazer roupa adequada à
atividade física, sapatilhas e t-shirt para troca.
Reprografia
Não serão permitidas “pens” ou outras formas de armazenamento que impliquem
contacto. O pedido de impressão e os documentos a imprimir deverá ser feito por email.
Deverá, sempre que possível, fazer-se a marcação das senhas através da plataforma
SIGE.
Na fila, deverão respeitar-se as marcações no chão, de forma a garantir o
distanciamento social.
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Salas
Cada turma terá a sua sala (Pré-escolar e 1ºciclo), no 2º ciclo só terá de sair para as
aulas de EV, ET, TIC e Ed. Física e no 3º Ciclo para os desdobramentos de CN/FQ e
Por/Ingl, EV, ET, TIC e Ed. Física.
Reorganização das salas de aula, garantindo a atribuição de salas fixas para cada
grupo/turma e reorganização da disposição das mesas e cadeiras para garantir
distanciamento social.
Definição de itinerários de circulação, preferencialmente pela direita, dentro das
Escolas e de circuitos de entrada e saída na maioria dos espaços.
RECEÇÃO AOS ALUNOS - Dia 16 de setembro
NOTA:
Os EE não podem entrar no recinto Escolar. Será feita reunião presencial apenas com
os Encarregados de Educação do Pré-Escolar e 1º ano.
Alguns destes horários (Pré e 1ºciclo), poderão vir a sofrer alguma alteração devido à
especificidade de cada EB1 e EB1/JI.
Barreiro e Gondar:
Pré-Escolar – 9:00h – 10:00h
1.ºano – 9:15h – 10:15h
2.ºano – 10:00h – 10:30h
3.ºano – 10:45h – 11:15h
4.ºano – 11:30h – 12:00h
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S. Cristovão, Eirinha e S. Martinho:
1.ºano – 9:00h – 9:50h
2.ºano – 10:00h – 10:30h
3.ºano – 10:45h – 11:15h
4.ºano – 11:30h – 12:00h
EB 2,3 de Pevidém:
5.ºano – 9h- 10.30h
6.ºano – 11h – 12.30h
7.º ano – 14h – 15h
8.º ano – 15.15h – 16.15h
9.º ano – 16.30h – 17.30h
Reforço das medidas de prevenção de contágio:
As recomendações para o controlo da transmissão de COVID 19 implicam a adoção de
medidas de proteção individual, etiqueta respiratória, lavagem e higienização das
mãos, distanciamento físico, auto-monitorização de sintomas e higienização e
desinfeção de espaços e superfícies.
Reforço da higienização das mãos, etiqueta respiratória e distanciamento físico:
Todos os alunos, pessoal docente e não docente devem adotar as medidas gerais de
higienização das mãos, etiqueta respiratória e distanciamento físico, dentro e fora da
Escola, nomeadamente:
1. Utilizar máscaras no interior da escola (dentro e fora das salas de aula, exceto nas
pausas das refeições e na realização de atividades físicas e desportivas). No caso dos
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alunos, a utilização de máscaras dentro da Escola é obrigatória a partir do 2º Ciclo do
Ensino Básico;
2. Evitar tocar na parte da frente da máscara;
3. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
4. Lavar as mãos e/ou desinfetá-las com uma solução antisséptica de base alcoólica
(SABA) à entrada da Escola e à entrada das salas de aula, cantina, refeitório, ginásios,
etc.;
5. Durante o tempo de permanência na Escola, lavar frequentemente as mãos, com
água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos, antes e após as
refeições, antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de banho e sempre que
estejam sujas;
6. Manter o distanciamento físico, dentro e fora do espaço escolar;
7. Manter as regras de etiqueta respiratória, tossir ou espirrar para a zona interior do
braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
8. Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar, deitá-los num caixote do
lixo depois de utilizados e lavar as mãos, com água e sabão, de seguida;
9. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimões, maçanetas e
interruptores;
10. Evitar partilhar materiais escolares, alimentos, etc.
11. Respeitar os circuitos estabelecidos e identificados em cada escola e a lotação
definida para os espaços de utilização não exclusiva.
Acesso à escola e circulação no espaço escolar
▪ No primeiro dia de aulas são distribuídas 3 máscaras comunitárias (laváveis até vinte
e cinco vezes) a cada aluno (2º e 3º ciclo) e a cada professor.
▪ Não são permitidos o acesso e a circulação no espaço escolar sem a respetiva
máscara, devidamente colocada (exceto alunos do Pré-escolar e 1ºciclo). A máscara
também deve ser utilizada durante o percurso casa escola, sobretudo quando
utilizados os transportes públicos.
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▪ O pessoal docente e não docente e os alunos devem respeitar as regras de segurança
e de distanciamento físico.
▪ Os alunos devem ser portadores do próprio material e evitar tocar em superfícies de
áreas comuns, maçanetas, corrimãos, interruptores, portas, janelas, etc.
▪ Os alunos devem respeitar todos os percursos identificados por setas
(entrada/saída).
▪ Na portaria e à entrada de cada pavilhão encontra-se disponível gel desinfetante que
deve ser utilizado à entrada e à saída das aulas.
MUITO IMPORTANTE:
Os alunos, bem como o pessoal docente e não docente com sinais ou sintomas
sugestivos de COVID-19 não devem apresentar-se na escola.
Higienização dos espaços
Os espaços utilizados serão frequentemente arejados, com as janelas e portas abertas.
▪ Os portões e portas ficam abertos de forma a evitar o toque frequente em
superfícies.
▪ As escolas devem garantir as condições sanitárias necessárias para a promoção da
higienização das mãos com água, sabão e toalhetes de papel de uso único.
▪ Está assegurada a existência de equipamentos de proteção para todo o pessoal não
docente e de material adequado para a desinfeção e limpeza dos edifícios escolares.
▪ A higienização ambiental da escola obedece a um Plano de Higienização,
implementado pelos assistentes operacionais, e que contempla:
✓ Espaços, superfícies e estruturas a limpar/desinfetar.
✓ Equipamentos e produtos a utilizar, bem como as instruções para o procedimento.
✓ Periocidade da higienização, com particular incidência nas superfícies com maior

risco de contaminação, ou seja, as superfícies manipuladas ou tocadas, por muitas
pessoas, e com muita frequência ao longo do dia, como maçanetas de portas,
interruptores de luz, telefones, tablets, teclados e ratos de computadores, torneiras de
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lavatórios, manípulos de autoclismos, mesas, bancadas, cadeiras, corrimãos, entre
outros.
✓ Os responsáveis pela sua execução.
✓ A afixação, em cada espaço, de uma checklist onde o responsável regista o dia e

hora em que foi feita a higienização.
✓ A gestão diária de resíduos, sabendo que os resíduos provenientes de salas de

isolamento, onde estiveram casos suspeitos, devem ser tratados como sendo de risco
biológico. Para operacionalizar este aspeto o Agrupamento articula com a Unidade de
Saúde Pública do ACES.
Medidas de atuação em situação de caso suspeito.
▪ Será acionado o Protocolo de atuação previsto pelas autoridades de saúde, vertido
no Plano de Contingência.
▪ Todas as escolas têm sala de isolamento que cumpre as normas e orientações
superiores na íntegra.
▪ Em todas as escolas existirá um Ponto Focal (pessoa responsável pela aplicação do
protocolo e tomadas de decisão necessárias).
▪ Articulação imediata com o Encarregado de Educação e Autoridade de Saúde.
Tal como já referi na missiva que Vos escrevi, temos absoluta perceção dos prováveis
inconvenientes e constrangimentos causados pela imperatividade da implementação
de algumas das medidas supramencionadas, todavia, assim tem de ser para proteção
de todas e de todos, por isso, estamos certos da compreensão da comunidade escolar
e apelamos à relevância do rigoroso cumprimento das mesmas, evitando, deste modo,
situações que coloquem em risco a saúde e segurança.
Como é nosso apanágio, e mais ainda no conjuntura atual, estaremos presente,
cautelosos, vigilantes e muito atentos de modo a responder da melhor forma possível
e com a máxima brevidade a toda a comunidade escolar, mantendo sempre a
serenidades e tranquilidade que o momento exige.
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Contamos, assim, com a compreensão e a colaboração de todas e de todos,
estreitando cada vez mais os laços e articulação entre todos, Diretor, Direção,
Coordenadores, Pais e Encarregados de Educação, Assistentes Técnicos e Operacionais,
Associações e Representantes de Pais e Encarregados de Educação, Instituições com
quem temos protocolos, Juntas de Freguesia, Câmara Municipal de Guimarães,
Autoridade de Saúde e Tutela da Educação. Só assim, e nunca doutra forma,
conquistaremos este desafio. A união faz a força e juntos iremos conseguir que tudo
fique bem.
Os pressupostos acima descritos estão previstos para o regime de ensino presencial,
definido para o início deste novo ano letivo (e queremos, seja possível mantê-lo até ao
seu final), embora possam via a ser adotados os regimes de ensino misto ou ensino
não presencial, mas apenas mediante decisão das autoridades de saúde e /ou
instâncias superiores.
NOTA FINAL: Esta é uma situação dinâmica pelo que em qualquer altura se procederá
às alterações ou reajustes necessários para dar resposta adequada a cada
circunstância que possa surgir.

Pevidém, setembro de 2020

O Diretor do Agrupamento de Escolas de Pevidém,
João Manuel Santos Pedro
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