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DOCUMENTOS A TER EM CONTA: 

DGESTE – Orientações para a organização do ano letivo 2020/2021 

DGESTE; DGE; DGS – Orientações – ano letivo 2020/2021 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, de 20 de julho 

Orientações para a recuperação e consolidação das aprendizagens 

 

 

 

 

 

AE DE MURÇA, SETEMBRO DE 2020 

…EM 

TEMPOS DE 

COVID-19 



PRINCIPAIS ASPETOS A TER EM CONTA 

 

Cumprir com rigor todas as normas de etiqueta respiratória e cívicas emanadas pela Direção Geral dos 

Estabelecimentos Escolares (DGEstE), Direção Geral da Educação (DGE) e Direção Geral da Saúde (DGS); 

 Reforço da lavagem das mãos; 

 Uso de lenços descartáveis; 

 Cuidados redobrados quando se tosse ou espirra; 

 Obrigatório o uso de máscara de proteção individual (a partir do 5.º ano); 

 Usar apenas os seus bens (livros, bebidas, comida, material de escrita, …). 

 

✓ Utilizar a plataforma GIAE para consulta regular da assiduidade, aquisição de refeições, 

consulta de horário… 

✓ Privilegiar a via digital para todos os procedimentos administrativos de contacto com a escola. 

 

 Todas as atividades promovidas pela escola obedecem a critérios de redução de contacto e de 

distanciamento físico e ser adequadas ao modelo de ensino em vigor nessa altura; 

 Cada aluno, dos 2.º e 3.º ciclos e do ensino secundário, irá receber um kit com três máscaras 

reutilizáveis, a que for utilizada deve ser lavada no final de cada dia (um aluno que se apresente 

sem máscara não poderá entrar no recinto escolar); 

 Os trajetos de entrada e saída serão, sempre que possível, diversificados e identificados com 

recurso ao uso de sinalética devendo ser mantido o distanciamento físico; 

 Não são permitidas aglomerações de alunos pelo que após a entrada na escola deverão dirigir-

se imediatamente para a sala de aula ou para o espaço previamente definido; 

 Em caso de ausência de professor os alunos permanecerão na sala de aula em trabalho 

autónomo (preferencialmente definido pelo docente e realizado pelo aluno sem a presença ou 

intervenção deste), monitorizado por um docente de serviço na Sala de Estudo ou outro 

docente destacado para o efeito;  

 Durante os intervalos os alunos podem permanecer na sala e estão autorizados a ingerir 

lanches simples (que devem trazer de casa) devendo, no entanto, manter limpo o respetivo 

lugar, sob a supervisão de um docente (EPE e 1.º CEB) ou de um Assistente Operacional; 

 Os alunos devem permanecer no pavilhão onde têm as atividades letivas; 

 As idas ao polivalente só devem acontecer em casos de manifesta necessidade; 

 Os alunos devem dirigir-se ao refeitório apenas na hora que lhes está destinada para almoçar; 

 O campo de jogos destina-se à utilização exclusiva das atividades letivas de Educação Física e 

Desporto; 

 As atividades desportivas serão planificadas de acordo com as orientações das autoridades de 

saúde. 

 Por aconselhamento da Unidade Local de Saúde não é possível tomar banho no final das 

atividades letivas de Educação Física. 

 

✓ Após cada aula em que haja mudança de docente será higienizada a área do professor; 

✓ Após cada aula, em que haja mudança de turma, a sala será higienizada (no caso de salas de 

disciplinas específicas); 

✓ Deve ser evitado o recurso ao uso de fotocópias; 

✓ O Agrupamento não se responsabiliza pela perda de objetos ou valores que os alunos tragam 

para a escola. 

 

  



ORGANIZAÇÃO DAS SALAS POR TURMA 

A realidade física (salas) e humana (turmas/alunos) da Escola Básica e da Escola sede do AE Murça 

permitiu a criação de uma sala fixa e única para cada turma.  

a. Todas as aulas presenciais serão na mesma sala, à exceção de Educação Física, das disciplinas 

curriculares e específicas (EM) e da AEC de AFD: 

 EPE e 1.º ciclo com sala fixa por turma no Centro Escolar;  

Grupo/Turma/AEC Sala Alunos 

Gr A 2 16 

Gr B 3 14 

Gr C 4 15 

1.ºA 5 17 

1.ºB 6 17 

2.ºA 7 22 

3.º A 10 20 

3.º B 11 22 

4.º A 12 19 

4.º B 13 17 

4.º C 14 12 

AFD Pavilhão Municipal  

 

 Salas fixas, no pavilhão amarelo 

Turma Sala Alunos 

5.º A 2 17 

5.º B 3 19 

5.º D 5 9 

6.º A 8 16 

6.º B 9 15 

9.º A 10 22 

9.º B 1 16 

 7 20 

 

 Salas fixas, no pavilhão vermelho 

Turma Sala Alunos 

7.º A 1 15 

7.º B 2 16 

8.º A 3 19 

8.º B 8 17 

8.º C 9 17 

8.º D 5 9 

12.º B 10 20 

 7 20 

 

 Salas fixas, no pavilhão azul 

Turma Sala Alunos 

11.º C 2 10 

11.º C 3 9 

9.º D 5 9 

10.º A 8 17 



10.º B 7 11 

11.º A LB 15 

11.º B 9 20 

 LFQ 20 

 

 Pavilhão central 

Turma Sala Alunos 

12.º A SM 18 

 

 Campo de jogos 

Turma Sala Alunos 

10.º C Monobloco 10 

 Pavilhão 30 

 

b. Cada aluno ocupará sempre o mesmo lugar; 

c. Atendendo à dimensão das turmas de 5.º ano, 8.º e 9.º anos, haverá Turma+ (caráter 

obrigatório - a rotação de grupos será efetuada por período), o que permitirá reduzir o número 

de alunos por turma, permitindo, assim o distanciamento físico necessário; 

d. Não haverá toques; 

e. Horários de entrada, saída e intervalos, ficarão desencontrados; 

f. O horário de entrada será o seguinte: 

 EPE – 9.00 horas 

 1.º e 2.º anos – 9.10 horas 

 3.º e 4.º anos – 9.20 horas 

 Turmas com aulas no pavilhão Amarelo – 8.30 horas (8.30-10.00; 10.15-11.45; 11.55-

13.25) – (13.45-15.15; 15.30-17.00) 

 Turmas com aulas no pavilhão azul e monobloco – 8.35 horas (8.35-10.05; 10.20-

11.50; 12.00-13.30) – (13.50-15.20; 15.35-17.05) 

 Turmas com aulas no pavilhão vermelho e sala de música – 8.40 horas (8.40-10.10; 

10.25-11.55; 12.05-13.35) – (13.55-15.25; 15.40-17.10) 

g. Os intervalos terão um desfasamento em função da hora de entrada (há uma redução para 15 

minutos no intervalo da manhã e da tarde).  

h. Na Escola Básica será organizado um horário rotativo de permanência nos espaços exteriores, 

que será afixado nos espaços convenientes.  

i. O facto de as aulas decorrerem em pavilhões diferenciados promoverá o distanciamento físico 

entre os alunos. 

j. Poderão ser utilizados outros espaços pedagógicos de acordo com a planificação docente, 

cumprindo-se as regras de segurança e prevenção e mediante requisição prévia. 

k. Almoço: 

 Escola Básica – máximo de cerca de 40 alunos em simultâneo (início às 11.45 horas) 

 Escola sede – máximo de 3 turmas em simultâneo, com intervalo de 20 minutos 

(início às 12.00 horas) 

l. Circuitos: 

 Escola Básica: 

✓ Todas (os) as/os crianças/alunos entram e saem pela porta principal.  

✓ Deverá ser privilegiada a circulação em sentido único, estando os espaços 

devidamente assinalados quanto a esse sentido de circulação.  

✓ Para se dirigirem ao WC, atendo à sua localização, devem fazê-lo, quando 

possível, individualmente, de forma a evitar cruzamento de 



pessoas/crianças (circular sempre pelo lado direito, de acordo com a 

sinalética).  

✓ Para saírem para outros espaços (recreio, polivalente, cantina, …) devem 

fazê-lo pela porta de saída para o campo de jogos e contornar o edifício, 

dirigindo-se ao espaço respetivo seguindo as setas de indicação. 

✓ Cantina – entrada e espera pela porta lateral; saída pela porta principal do 

refeitório, virada para o polivalente. Os grupos/turma terão lugares fixos 

previamente definidos. 

✓ BE – entrada pelo lado direito, saída pelo lado esquerdo (de acordo com 

sinalética). 

✓ Polivalente - entrada pelo lado direito, saída pelo lado esquerdo (de acordo 

com sinalética). Será disposta sinalética que indica os lugares que podem ser 

ocupados por cada grupo/turma por forma a garantir as regras de 

distanciamento físico. 

 

 Escola sede: 

✓ Todas os alunos entram e saem pelo portão principal (um portão para a 

entrada, outro para a saída).  

✓ A circulação será efetuada em sentido único, estando os espaços 

devidamente assinalados quanto a esse sentido de circulação.  

✓ Para se dirigirem ao WC, atendo à sua localização, devem fazê-lo 

individualmente, de forma a evitar cruzamento de pessoas/crianças 

(circular sempre pelo lado direito, de acordo com a sinalética).  

✓ BE/CRE – entrada pela porta exterior virada a este; saída pela outra porta 

exterior, virada a norte, junto ao Jardim de Infância da Santa Casa. 

✓ Cantina – entrada e espera pelo polivalente; saída pela porta do refeitório, 

virada a norte. 

✓ Bufete - entrada e espera pelo polivalente; saída pelo polivalente pelo 

circuito marcado. 

 

 

 

 

Porque em tempos de pandemia  

é necessário fazer ajustamentos para que tudo continue a funcionar! 
 

 


