Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo
MEDIDAS ORGANIZATIVAS 21/22
No seguimento da legislação em vigor, das recomendações da Direção-Geral de Saúde, das
Orientações do Ministério da Educação e considerando a necessidade de proteger toda a
comunidade educativa, o Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo definiu e aprovou um
Plano de Contingência no âmbito da infeção pelo novo Coronavírus SARS-CoV-19, com base na
legislação em vigor à data da sua aprovação (consultar página do Agrupamento) e preparou e
implementou um conjunto de medidas organizativas e de funcionamento para o ano letivo
21/22 que importa dar a conhecer para que todos as possam cumprir de forma rigorosa e
responsável.
As atividades letivas e formativas irão funcionar em regime presencial, transitando para
regime misto ou não presencial, caso a situação o obrigue e sempre em consonância com o
Delegado de Saúde da região.
Caso se aplique o regime misto ou não presencial, cabe à Direção informar a comunidade escolar
sobre a transição de regime, sendo privilegiadas as vias eletrónicas: e-mail, site, plataformas e/ou
videoconferências.
No cenário de regime misto ou não presencial, aplica-se a legislação e/ou orientações em vigor
quanto à assiduidade, organização, horários, funcionamento e avaliação, cabendo à Direção
divulgar o Plano de Ensino-Aprendizagem à distância que entrará em vigor. Este Plano ficará
também disponível no site da escola.
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I.MEDIDAS ORGANIZATIVAS GERAIS DO AGRUPAMENTO
A.Reorganização de horários, espaços e circuitos para reduzir o cruzamento de pessoas e grupos

de alunos diferentes, procurando assegurar o distanciamento físico
A.1. ENTRADA E SAÍDA DO RECINTO ESCOLAR
ESCOLAS

PRÉ DE AGUIAR

ENTRADA
LOCAL

HORÁRIO

LOCAL

HORÁRIO

ENTRADA PRINCIPAL

9.00

ENTRADA PRINCIPAL

15.30 (17.30 AAAF)

(pela direita)

(8.30 AAAF)

PORTÕES PRINCIPAIS
1ºCICLO DE AGUIAR

SAÍDA

9.00

( pela direita)
PORTÕES

DA ESCOLA

PRINCIPAIS

( pela direita)

ESCOLA

DA

15.30 (17.00 AEC)

( pela direita)
PORTARIA

9.00

ATUAL/PORTA
PRÉ DE VIANA

DO

ATUAL/PORTA

DO

TÚNEL (pela direita)

(8.00 AAAF)

TÚNEL (pela direita)

PORTARIA

1º E 2º ANOS

PORTARIA ATUAL-

ATUAL-

dirigem-se à sua sala
pelo
1º CICLO DE VIANA

PORTARIA

9.00

pátio seguindo

os

percursos

visualmente
assinalados

exterior
3 º E 4º ANOS
9.30

(pela

Dirigem-se
fazendo

15.30 (17.30 AAAF)

ao

15.30 ( 17.00 AEC)

o

percurso inverso ao
de entrada.

15.45 (17.00 AEC)

(8.30 CAF)

direita)
EBSIS
2º, 3º ciclos e Secundário

PORTARIA ATUAL

Cf. HORÁRIOS

(pela direita)

PORTARIA ATUAL

Cf. HORÁRIOS

(pela direita)

9.00
PRÉ DE ALCÁÇOVAS

1º CICLO DE ALCÁÇOVAS

(7.50 AAAF)

PORTARIA ATUAL
(pela direita)

15.30 (17.30 AAAF)
PORTARIA ATUAL

9.00

2º E 3º CICLO DE ALCÁÇOVAS

(pela direita)

15.30 ( 17.00 AEC)

Cf. HORÁRIOS
8.30
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A.2.SALAS DE TURMA
ESCOLA

PRE DE AGUIAR

1ºCICLO DE AGUIAR
PRÉ DE VIANA (CENTRO ESCOLAR)

1º CICLO DE VIANA (CENTRO ESCOLAR)

EBSIS

PRÉ DE ALCÁÇOVAS

1º CICLO DE ALCÁÇOVAS

2º E 3º CICLOS DE ALCÁÇOVAS

TURMA

SALA

ÚNICA

ÚNICA

1º/2º

1

3º/4º

2

A

1

B

2

1º

2

2º

1

3º

4

4º

3

5ºA

4

5ºB

5

6ºA

1

6ºB

2

7ºA

18

7ºB

3

8ºA

11

8ºB

7

9ºA

15

9ºB

12

10ºA

10

10ºB

19/20

10ºC

LabC

11ºA

CENTRO ESCOLAR – 5

11ºB

17/6

11ºC

8

12ºA

CENTRO ESCOLAR – 7

12ºB

CENTRO ESCOLAR – 8/6

12ºC

13

Turma 1

117

Turma 2

118

1º/3º

215

2º

216

4º

204

5ºA

101

5ºB

121

6ºA

213

6ºB

205

7ºA

208

8ºA

212

9ºA

209
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A.3.MATRIZ HORÁRIA:
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A.4.FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS
A.4.1.REFEITÓRIO- HORÁRIO E MARCAÇÃO DE ALMOÇOS

-O refeitório funcionará, na EBSIS e na EBA, em regime de turnos.
-Antes e após o consumo das refeições, os alunos terão de lavar bem as mãos;
-Na fila para o almoço deverá ser respeitada a sinalética de distanciamento de segurança;
-A distribuição dos alunos no refeitório será efetuada assegurando o distanciamento físico.

5

Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo
REFEITÓRIO- HORÁRIO DE UTILIZAÇÃO

ESCOLA

TURMA

PRE DE AGUIAR

ÚNICA

1ºCICLO DE

1º/2º

AGUIAR

3º/4º

PRÉ DE VIANA

EBSIS

REFEITÓRIO

12.15-13.00

REFEITÓRIO

B

11.30-12.00

2º

12.15-12.45

REFEITÓRIO DE CENTRO ESCOLAR

3º
4º

13.00-13.30

2ºciclo

12.15-12.45

7º/ 8º

12.45-13.15

9º/10º

13.15-13.45

11º/12º

13.45-14.15

Todas as

ALCÁÇOVAS

turmas

1º CICLO DE

Todas as

ALCÁÇOVAS

turmas

ALCÁÇOVAS

11.45-12.30

12.00-12.30

PRÉ DE

2º E 3º CICLOS DE

LOCAL

A

1º
1º CICLO DE VIANA

HORÁRIO

REFEITÓRIO DA EBSIS

11.30-12.00
REFEITÓRIO DA EBA
12.15-13.00

2ºciclo

13.00-13.45

3ºciclo

13.45-14.15
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A.4.2.BAR
Para evitar a concentração de pessoas, pela duração reduzida dos intervalos e pelo limite de
lotação de espaços, em ambas a escolas - EBSIS e EBA- O FUNCIONAMENTO DO BAR TEM
UM CARIZ EXCEPCIONAL e os alunos devem trazer merenda/lanche que comerão na sala da
turma ou no exterior.
ESCOLA

EBSIS

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
9.15-11.30
15.00-16.30

EBA (O BAR SÓ FUNCIONA

10.00-11.00

PARA OS 2º E 3 º CICLOS)

15.00-15.30

HORÁRIO DE UTILIZAÇÃO DO BAR
ESCOLAS

HORÁRIO

OS ALUNOS SÓ PODEM ACEDER AO BAR ,
EBSIS E EBA

EXCLUSIVAMENTE, NO INTERVALOS DE MAIOR DURAÇÃO DA
MANHÃ E DA TARDE.

A.4.3.REPROGRAFIA
ESCOLA

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

EBSIS

8.20-13.20

EBA

8.20-10.30
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A.4.4.QUIOSQUE

A.4.5.SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO AGRUPAMENTO
Os Serviços Administrativos farão atendimento ao público, continuamente, das 9.00 h às 16.00h.

A.4.6. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
-Privilegia-se a ida à casa de banho no decurso das aulas, para evitar um maior afluxo nos
intervalos;
-Os alunos deverão respeitar a lotação das casas de banho, aguardando no exterior das mesmas,
sempre que necessário;
-Sempre que utilizam a casa de banho, os alunos deverão lavar bem as mãos com água e sabão;
-As instalações sanitárias são higienizadas de acordo com o Plano de Higienização.

B. ATIVIDADES LETIVAS E FORMATIVAS
As atividades letivas e formativas irão funcionar em regime presencial, transitando para
regime misto ou não presencial, caso a situação o obrigue e sempre em consonância com a
Autoridade de Saúde.
Caso se aplique o regime misto ou não presencial, cabe à Direção informar a comunidade escolar
sobre a transição de regime, sendo privilegiadas as vias eletrónicas: e-mail, site, plataformas e/ou
videoconferências.
No cenário de regime misto ou não presencial, aplica-se a legislação e/ou orientações em vigor
quanto à assiduidade, organização, horários, funcionamento e avaliação, cabendo à Direção
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divulgar o Plano de Ensino-Aprendizagem à distância que entrará em vigor. Este Plano ficará
também disponível no site da escola.

B.1. ESPAÇOS ESPECÍFICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LETIVAS E
FORMATIVAS
B.1.1.BIBLIOTECA
As bibliotecas do agrupamento terão um funcionamento condicionado. Contudo, será sempre
garantido o acesso ao fundo documental à comunidade escolar.
B.1.2.PAVILHÕES GIMNODESPORTIVOS
A utilização ocorrerá no cumprimento das orientações da DGS.

B.1.3. SALAS ESPECÍFICAS- EVT / ET / TIC / LABORATÓRIOS
Nestas salas, depois de cada utilização, o utilizador desinfeta o seu espaço, numa perspetiva de
auto e hetero proteção, recorrendo ao desinfetante de superfícies, disponível no local, para o
efeito.
C. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE ESPAÇOS
A limpeza e higienização dos espaços será feita de acordo com o Plano de Higienização que está
disponível na página do Agrupamento.
D. COMUNICAÇÃO
A comunicação com a comunidade escolar será realizada, preferencialmente, através da página do
Agrupamento, do email dos diretores de turma/ professores , alunos e encarregados de educação.
Serão privilegiadas as reuniões não presenciais com elementos externos à comunidade escolar,
ocorrendo de forma presencial, em pequenos grupos, se o motivo o justificar, respeitando as regras
de distanciamento físico, utilização de máscara e higienização das mãos e espaços;
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II-MEDIDAS DE CARÁTER GERAL
- Todas as pessoas que circularem no recinto escolar deverão respeitar as orientações da DGS,
nomeadamente, quanto ao uso da máscara, distanciamento físico e etiqueta respiratória, assim
como respeitar os circuitos internos definidos;
- Uso obrigatório de máscara pelo pessoal docente e não docente, pelos alunos a partir do 2.º ciclo
do ensino básico, e ainda encarregados de educação, fornecedores e outros elementos externos.
Uso recomendado de máscara aos alunos do 1º ciclo;
- Permanência dos alunos nas escolas do Agrupamento restringida ao essencial: os alunos devem
chegar à hora do início das aulas e sair assim que as aulas terminarem;
- Possibilidade limitada de elementos externos à escola circularem no recinto escolar e sempre no
cumprimento das normas de segurança;
- Afixação de sinalização e de cartazes de sensibilização para a utilização da máscara e
cumprimento do distanciamento físico, etiqueta respiratória, circuitos e higienização das mãos;
- Reorganização de horários, espaços e circuitos para reduzir o cruzamento de pessoas e grupos
de alunos diferentes, procurando assegurar o distanciamento físico;
- Existência de sala de turma;
- Reforço de higienização e desinfeção dos pontos de maior contacto ( maçanetas; interruptores…)
- Disponibilização de solução antisséptica de base alcoólica (SABA) para higienização das mãos
nas salas de aulas e em pontos estratégicos por todo o recinto escolar, criando hábitos para
higienizar correta e frequentemente as mãos;
- Adaptação de procedimentos para assegurar o arejamento dos espaços;
- Sensibilização a docentes, não docentes, alunos e famílias sobre os procedimentos definidos para
mitigar o risco de contágio;
- Elaboração de um conjunto próprio de normas de funcionamento para a Educação Pré-Escolar e o
1º Ciclo, adaptadas às especificidades de cada faixa etária .Estas normas de funcionamento
divulgam-se aos pais e encarregados de educação em reunião;
- Plano de Higienização de acordo com as orientações nºs 006/2020 e 014/2020 da DGS;
- Divulgação dos Planos de Contingência e de Higienização na página do Agrupamento.
Viana do Alentejo, 10 de setembro de 2021
A Diretora do Agrupamento
Maria Manuel Aleixo
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