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A Escola Básica e Secundária de Anadia, porque vai receber cerca de 1414 alunos, 

com 65 turmas previstas, apresenta, ao longo do dia, uma ocupação elevada, pelo que 

não pode garantir o cumprimento de todas as regras da DGS, tal como comunicado pela 

direção à delegada de saúde (salas com muitos alunos, espaços comuns que não 

comportam tantos discentes, áreas da educação física e ocupação de balneários, 

frequência do refeitório, entre outros). 

As estratégias, que agora se apresentam, pretendem diminuir o contacto entre 

os alunos, minimizando o risco de transmissão, a partilha de espaços comuns e o tempo 

de permanência na escola. 

 

Linhas gerais 

• As regras específicas, com vista ao cumprimento das orientações das autoridades 

de saúde, estão definidas no plano de contingência; 

• Sempre que possível atribuir uma única sala ou espaço por turma;  

• Os acessos às salas devem ser feitos pelas portas exteriores mais próximas das 

salas onde os alunos vão ter aulas; 

• Em cada corredor devem ser definidos circuitos, através de sinalética no chão; 

• Os alunos devem circular no sentido das marcações que estão no chão, 

respeitando o distanciamento social; 

• Os alunos não devem permanecer nos corredores; 

• Os alunos devem respeitar as indicações dos funcionários quanto à utilização das 

escadas (as que devem ser usadas só para subir e as que devem ser usadas só 

para descer); 

• Os alunos que chegam mais cedo à escola podem entrar no recinto, mas não 

entram no edifício; 

• Quando os alunos chegam às 8h30 min e só têm aula às 9h15 min, devem fazer 

uso dos vários espaços disponíveis, evitando aglomerados; 

• Os alunos que vêm em transporte particular devem entrar pelo portão junto 

às instalações da Educação Física, que abre às 7h30 min, e passar o cartão no 

PBX. Os alunos que vêm de transporte público, entram pelo portão de cima; 

• Os alunos devem entrar pelas portas laterais mais próximas das salas onde vão 

ter aulas; 

• Tanto quanto possível os alunos devem ir à casa de banho durante os intervalos. 

Estará uma funcionária junto da mesma, de modo a evitar a entrada de mais do 

que 1 aluno. Em caso de extrema necessidade, também podem ir durante as 

aulas. Contudo, apenas se pode ausentar um de cada vez; 

• Não se prevê a utilização dos cacifos, no contexto atual; 

• Os docentes que, não podendo lecionar no seu horário, devem tentar fazer 

permutas, sempre que possível, de forma a diminuir os constrangimentos na 

ocupação de espaços; 
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• Os professores que estão destacados na sala de Tarefas/CAA, nomeadamente 

em OPTE (ocupação plena dos tempos escolares), substituirão os professores 

a faltar; 

• Nas disciplinas que funcionam em turnos, a permuta de sala deve ser feita pelos 

professores; 

• Nos casos em que é indispensável a utilização do laboratório o professor faz a 

permuta de sala, devendo ser assegurada a higienização sempre que ocorre 

mudança de alunos; 

• As regras da disciplina Educação Física estão definidas em anexo ao plano de 

contingência; 

• As regras da Biblioteca encontram-se num plano de contingência próprio (em 

anexo); 

• Os contactos com os pais/EE podem realizar-se telefonicamente ou através de 

videoconferência, mediante anuência dos mesmos. A marcação de entrevistas 

presenciais deve ser feita previamente com o Diretor de Turma.  

 

Tardes livres 

• É proibida a permanência de alunos sem aulas na Escola (durante as tardes livres).  

 

Almoços/refeitório 

• Devem ser definidos horários específicos de acesso ao refeitório; 

• O almoço na escola deve ocorrer apenas no/e do refeitório. Por indicações 

superiores, os alunos não podem trazer almoço de casa; 

• O regime de takeaway não pode ser utilizado para comer na escola; 

• A higienização dos espaços do refeitório ocorre sempre antes das refeições, de 

modo a que quem almoça veja garantida a higienização do espaço que vai 

ocupar; 

• No refeitório, os alunos devem preencher os lugares, fila a fila, sem deixar lugares 

vazios; 

• Cada aluno leva um cartão que, após terminar a refeição, deve deixar no lugar 

que ocupou, para sinalizar que o mesmo precisa de higienização. 

 

Regras do regime de takeaway 

 

• Critérios de acesso ao regime takeaway: 

            - Não ter aulas à tarde; 

            - Ter aulas à tarde, mas ir almoçar a casa. 

 

• Procedimento para usufruir do regime takeaway: 
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- Os alunos manifestam essa vontade nos Serviços Administrativos, que fazem a 

avaliação de acordo com os critérios acima citados; 

- O Diretor de Turma tem de comunicar nos Serviços Administrativos o nome dos 

alunos que, apesar de terem aulas à tarde, almoçam em casa. 

  

                Organização dos horários das turmas 

 

• O horário da Escola deve ser organizado permitindo a criação de 9 tempos por dia e 

3 turnos de almoço; 

• Os horários das turmas devem ser organizados em blocos de 90 minutos e tempos 

de 45 minutos; 

 

• Os alunos deverão ter o máximo de tardes livres, permitindo que estejam o mínimo 

de tempo possível na escola; 

• Na construção dos horários deve ser assegurada a dispersão das horas de almoço; 

Intervalos Hora    

1 11:40 – 12:40    

2 12:40 – 13:25    

3 13:20 – 14:25    

• Os horários das turmas do 12º ano devem ser organizados em 3 blocos de 90 minutos 

de manhã, tendo todas as tardes livres; 

• As aulas de preparação para exame e os apoios podem ser realizados em aulas 

síncronas (Zoom), em horário a definir entre o professor e os alunos. 

Tempos Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

8:30 - 9:15      

9:15 - 10:00       

Intervalo      

10:10 – 10:55      

10:55 – 11:40      

Intervalo 15 min      

11:55 – 12:40      

12:40 – 13:25      

Intervalo 15min      

13:40 – 14:25      

14:25 – 15:10      

Intervalo      

15:20 – 16:05      

16:00 – 16:50      


