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ESCOLA DE ACOLHIMENTO – REGRAS 

(Sala 7 – 1º andar) 

Regras gerais É obrigatório o uso de máscara pelas crianças, pessoal docente e não docente. 

Lavar e desinfetar as mãos frequentemente (para além do sabão liquido e dos toalhetes 

descartáveis já existentes nas casas de banho, foi reforçada a colocação de dispensadores 

de gel desinfetante por vários locais estratégicos. 

Manusear o mínimo de objetos possível, incluindo o telemóvel por parte de alunos, pessoal 

docente e não docente. 

Não partilhar objetos pessoais. 

Manter o distanciamento social dentro e fora do espaço escolar. 

Cumprir a etiqueta respiratória. 

Permanecer na escola de isolamento o tempo estritamente necessário. 

Manter todas as portas abertas. 

Acesso ao 

recinto 

escolar 

 

Os encarregados de educação devem apresentar-se de máscara e não podem entrar no 

recinto escolar. 

À entrada será medida a temperatura corporal, através de termómetro digital de 

aproximação. Se a criança tiver temperatura superior a 37 graus, esta não poderá 

frequentar a escola de acolhimento e o encarregado de educação deverá estar atento ao 

desenrolar destes sintomas e contactar o médico de família.  

É obrigatória a desinfeção dos sapatos (solas) à entrada exterior do recinto escolar, 

passando por dentro de um recipiente com desinfetante, à base de lixívia. 

À entrada, as crianças e o pessoal devem desinfetar as mãos com solução alcoólica. 

Não é permitido levar brinquedos e/ou outros objetos pessoais para a escola de 

acolhimento. 

Pessoas externas ao processo educativo (p. ex.: fornecedores) só poderão aceder ao 

estabelecimento de educação pelo portão de acesso à cozinha, sempre, de forma segura, 

com máscara, e sem contacto com as crianças. 

Acesso à sala 
A sala de acolhimento localiza-se no 1º andar (sala 7). O acesso faz-se pela entrada do 1º 

CEB (a norte do edifício)  
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de  

acolhimento 

A porta de acesso ao edifício deve permanecer aberta. 

Antes de entrar no edifício, as crianças e o pessoal docente e não docente, trocam de 

sapatos. Este calçado extra permanece na escola, devendo ser higienizado, todos os dias, 

após a saída da criança. Os profissionais deverão cumprir a mesma orientação  

Depois de entrar na sala, as crianças e colaboradoras devem voltar a desinfetar as mãos. 

Organização 

da sala de  

acolhimento 

A porta de acesso da sala estará aberta e deve manter-se como tal. 

Em cada sala existe um doseador de solução alcoólica desinfetante. 

O acompanhamento dos alunos será garantido por um docente e um assistente 

operacional.  

Deve ser maximizado o distanciamento físico entre as crianças quando estão em mesas, sem 

comprometer a normal ocupação dos alunos, devendo estas sentar-se sempre no mesmo 

local, garantindo o distanciamento social. 

As crianças devem levar o seu computador e/ou material escolar necessário ao 

acompanhamento e realização das atividades do Ensino@Distância. 

Devem ser privilegiadas atividades/trabalhos individuais. 

A sala tem condições de visionamento do Estudo em Casa.  

Para além do tempo de realização de tarefas escolares, deve privilegiar-se as atividades que 

decorram no exterior (pátios, logradouros, jardins). 

Todas as superfícies serão limpas e desinfetadas ao longo do dia. 

O teclado e o rato estão protegidos com película, que será substituída sempre que mude de 

utilizador. 

As crianças  não podem abrir ou fechar as persianas e/ou as janelas. Em caso de 

necessidade, pedem a colaboração da funcionária/professora.  

Em caso de necessidade de utilização de lenço de papel, este deve ser, de imediato 

,colocado no lixo (utilização única) e desinfetadas as mãos. 

Acesso ao WC O wc afeto aos alunos da sala de acolhimento localiza-se no primeiro andar e é de utilização 

exclusiva das crianças. 

O WC afeto aos funcionários e docente desta sala localiza-se no primeiro andar, junto à 

biblioteca. 

Na utilização das casas de banho deve ser garantido o distanciamento social, de acordo com 
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Nídia Amaro  

 

 

  

 

a sinalização afixada no local, que tem que ser respeitada. 

As instalações sanitárias serão higienizadas e desinfetadas frequentemente, de acordo com 

o Plano de Limpeza e Higienização. 

Recreio O recreio/espaço exterior afeto a estas crianças é o recreio do 1º CEB.  

A utilização do recreio deve ser desencontrada com os momento de recreio da educação 

pré escolar. 

Refeitório As refeições dos alunos que frequentem o 1º CEB, são marcadas e pagas na plataforma 

SIGA, de acordo com as regras gerais definidas. 

As crianças não pertencentes ao agrupamento ou ao 1º CEB, devem aguardar indicações 

quanto ao pagamento das refeições.  

O período de refeição decorre em horário diferente da educação pré escolar, para evitar a 

concentração de crianças no mesmo espaço, sendo todas as superfícies limpas e 

desinfetadas entre cada utilização. 

Antes e depois das refeições, as crianças devem lavar as mãos. 

Os lugares devem estar marcados, de forma a assegurar o máximo de distanciamento físico 

possível entre crianças: as mesas só deverão ser utilizadas de um dos lados para que as 

crianças não fiquem em frente umas das outras. 

As funcionárias do refeitório servem o aluno, com os talheres e guardanapo, devidamente 

ensacados e a fruta, a salada e o pão, adequadamente protegidos por película aderente. 

Também nas salas de refeições, todos os funcionários devem utilizar máscara, enquanto 

acompanham as crianças.  

As crianças devem colocar a sua máscara num saco (fornecido pela escola e devidamente 

identificado com o nome do aluno) enquanto almoçam. 


