
 

 

ANO LETIVO 2020/21 

ORIENTAÇÕES 

O início do presente ano letivo2020/21 é marcado pela presença da pandemia do Covid-19.  

Alteramos um conjunto de regras de funcionamento no sentido de reduzir ao estritamente necessário o 

contacto pessoal entre os membros da comunidade educativa por imperativos de segurança sanitária, 

mas sem prejudicar a qualidade da prática pedagógica.  

1- Horários  

 - Aulas de 50/100/150 minutos com redução de número de intervalos  

 - Aumento de períodos sem aulas. Tardes livres ( 2- duas ) a todas as turmas  

 - Desfasamento temporal de início e fim de aulas e respetivos intervalos  

 - Redução do período de intervalo de almoço  

 - Aumento de turnos de cantina/ refeitório de dois para quatro.  

 - Aulas de educação física num bloco único de 150 minutos  

2 – Regras estruturais 

 - Sinalética em corredores e em espaços /recreio 

 - Escolha de salas /turma em função das áreas e número de alunos para garantir o máximo de 

distanciamento pessoal 

 - Sala de isolamento para alunos e colaboradores com sintomas 

 - Lotaçãolimitada em espaços como secretaria, sanitários, papelaria, biblioteca  

 - Sala fixa por turma /ano 

 - Cada Carteira/Mesa fica identificada por cada aluno para uso individual e intransmissível  

 - Em determinados momentos do dia letivo vai ser medida a temperatura de alunos e 

colaboradores (com termómetro de infravermelhos)apenas para aferir a febre momentaneamente, sem 

qualquer registo formal. Se porventura algum Encarregado de Educação não concordar com esta 

medida deve enviar um email para direccao@colegioalbergaria.pta não autorizar este ato. 

 - Novas regras de funcionamento na cantina, com maior espaço entre lugares e maior 

segurança no manuseamento de pratos e talheres. 

 - Limpeza e desinfeção diária das instalações do Colegio  

 - O regime de transportes do Colégio será adaptado, na medida do possível, para levar os 

alunos a casa, no final do período letivo da manhã em dias de tardes livres. 
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3 – Comportamento Social  e Pessoal  

 -  Ser portador de mascara em todo os espaços do Colégio( exceto às refeições e aulas de 

educação física, e alunos da educação pré escolar e 1º CEB ) 

 - Manter sempre distanciamento físico de pelo menos um metro e meio de outros alunos e 

colaboradores. 

  - Comportamento de distância, ordem e respeito à passagem por espaços mais apertados 

como sejam portas, corredores e escadas. 

 - Respeitar a sinalética existente nos corredores e espaços de recreio 

 - Se necessitar de espirrar ou tossir faze-lo para um dos próprios braços ou lenço de papel 

 - Lavar as mãos com frequência com o gel existente nos espaços, e disponibilizado pelos 

docentes  

 - No caso de sentir algum sintoma de gripe, tosse, febre, resfriado deverá de imediato dirigir-se 

à secretaria  

 - Se o Aluno apresentar estes sintomas em casa, deve permanecer na sua residência e  o 

Encarregado de Educação deve comunicar de imediato à Coordenadora  de Ano esta situação.  

 - Até novas ordens o contacto de Encarregados de Educação com as Coordenadoras de Ano é 

feito à distância via correio electrónico ou por telemóvel.  

 - Os Encarregados de Educação que se fazem transportar em veículo próprio para trazer os 

filhos ao Colegio devem. 

  - No período da manha entre as 8h e 9 h entrar no portão sul, e sair pelo   

 portão norte  

  - Nos outros momentos do dia deve entrar e sair sempre pelo portão sul  

 - Os Encarregados de Educação devem permanecer sempre dentro do carro nos momentos de 

entrada e saída dos seus filhos. 

 - Os Alunos não podem partilhar ou trocar objetos pessoais ou de natureza pedagógica. 

 - Aconselhamos os Alunos e Colaboradores a usarem garrafas reutilizáveis  (amigas do 

ambiente) para consumo durante o dia e inclusive na refeição/almoço. Recordamos que a água do 

Colégio é potável e boa para consumo. 

 - A prática letiva evitará sempre que possível a partilha ou uso comum de objetos  

 

 O Diretor,  

 Dr. Pedro Marques 

  

    


