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Quanto ao relacionamento da escola e do Diretor de Turma (DT)/Professor Titular 

de Turma com os Pais/Encarregados de Educação (EE), deverá acontecer o mais 

possível através dos recursos informáticos de comunicação à distância existentes e 

disponibilizados: 

 
 

 

 No ano letivo 2020/2021, enfrentamos uma situação excecional devido à situação pandémica 

vivida e que muito influencia o funcionamento das escolas. 

 Importa que todos os elementos da comunidade educativa colaborem em prol da segurança 

dos nossos alunos. A escola estabeleceu regras de funcionamento com o intuito de minimizar 

os fatores de risco de disseminação do vírus. 

 Solicita-se aos pais e encarregados de educação (EE) que sensibilizem (de forma clara e 

firme) os seus filhos/educandos para a necessidade do uso correto da máscara dentro do 

recinto escolar, para a necessária higienização das mãos e etiqueta respiratória, para o 

cumprimento da sinalética e orientações de circulação estabelecidos para o uso dos espaços 

e serviços escolares. 

 Nos primeiros dias de aulas os alunos serão informados sobre as regras e limitações 

impostas e sensibilizados para o seu correto cumprimento. 

 Será disponibilizado na página do Agrupamento o “Plano Orientador” contendo as mais 

diversas informações sobre as normas adotadas. 

 A todo o momento, dependendo da evolução da situação (que se espera seja positiva com 

o contributo de todos!), poderão ser adotados outros procedimentos de prevenção ou 

alterados os atuais. 

 Solicita-se também que evitem ajuntamentos à porta da escola, definindo o ponto de 

encontro com os filhos num local um pouco mais distante. 

 
 

1. O email institucional será a principal forma de comunicação com o DT/Professor Titular, que 

deverá combinar outras possíveis formas e procedimentos para a comunicação entre a 

escola e o EE; 

2. Recomenda-se que os alunos tragam de casa o lanche da manhã ou da tarde; 
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3. Sempre que possível devem almoçar em casa: a cantina tem atualmente uma capacidade 

reduzida, apesar dos horários desencontrados das turmas para o almoço; 

4. OS PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO TÊM QUE ESTAR PERMANENTEMENTE 

CONTACTÁVEIS. PARA ISSO, TÊM QUE FORNECER AO D.T./PROFESSOR TITULAR O 

NÚMERO DE CONTACTO, ATUALIZADO. 

 
RECOMENDAÇÕES DE SAÚDE: 

 

 Os pais devem verificar diariamente a temperatura da criança e, em caso algum, devem 

levá-la para a escola se a temperatura estiver acima do 37,5. 

 Se a situação atrás descrita se verificar na escola, mesmo que sem outro sintoma 

associado, será seguido o protocolo estabelecido e o aluno será encaminhado para 

um espaço de isolamento (procedimento sujeito a validação) e contactado o EE; 

 Recomenda-se o uso de lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num 

caixote do lixo depois de utilizados e lavar as mãos, com água e sabão, de seguida; ou utilizar 

uma solução alcoólica desinfetante (SABA_ solução antissética de base alcoólica) 

 Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos; 

 Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca ou, fazendo-o, lavar as mãos de seguida; 

 Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimões, maçanetas, 

interruptores, etc. 

 
MEDIDAS TEMPORÁRIAS E EXCECIONAIS A IMPLEMENTAR 

ESCOLA BÁSICA GONÇALO NUNES 

Devido à situação pandémica atual, serão consideradas, entre outras, as seguintes 

medidas: (temporárias e excecionais, a implementar na escola) 

⇒ A entrada dos alunos efetuar-se-á através do portão principal onde serão rastreadas as 

primeiras medidas de segurança: higienização das mãos e o uso de máscara; 

⇒ A entrada de adultos estranhos à escola só será permitida em horário não coincidente com 

alunos, com marcação prévia, ou só para tratamento de assuntos imprescindíveis e 

inadiáveis e que não podem ser tratados por via digital ou pelo telefone; 

⇒ A circulação de Pais e Encarregados de Educação só será permitida em circuitos limitados, 

quando for solicitada a sua presença pelo Diretor ou seu representante; 

⇒ Será impedida a circulação de pessoas estranhas à Escola, dentro do recinto escolar, salvo 

agentes de segurança ou de saúde; 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GONÇALO NUNES 

ESCOLA BÁSICA GONÇALO NUNES 

2020/2021 

Normas orientadoras e informações para encarregados de educação 

3 

 

 

 

⇒ A saída dos alunos será efetuada por espaço diferente do da entrada e sob o controle de 

um(a) assistente operacional; 

⇒ Dentro do recinto escolar, serão desenhados circuitos para indicar a entrada e saída dos 

serviços de apoio ou quaisquer outros considerados facilitadores da livre circulação; 

⇒ O Bar dos alunos será acedido por um circuito definido, em horários desencontrados e com 

um protocolo específico. Os alunos serão convidados a trazer de casa o seu lanche; 

⇒ A Cantina funcionará com turnos definidos pelas grelhas horárias, com higienização das 

mesas, no final de cada utilização. Os alunos com aulas num só turno não podem usar a 

cantina salvo em casos específicos e autorizados pela Direção. 

⇒ Cada turma terá a sua própria sala onde permanecerá durante o período de aulas, deixando 

nela os seus pertences, durante os intervalos; 

⇒ Algumas salas poderão não permitir respeitar a distância ideal entre alunos, pelas suas 

reduzidas dimensões e carteiras duplas, pelo que os alunos poderão ser chamados a 

participar na sua higienização diária, zelando pelas normas de segurança pessoal e coletiva; 

⇒ A circulação dos alunos pelos espaços livres será permitida desde que se encontrem em 

intervalo de aulas e nos locais devidamente assinalados; 

⇒ Não é permitida a permanência de alunos em espaços fechados, além das salas de aula; 

⇒ A utilização das instalações sanitárias será feita, preferencialmente, no horário das aulas, 

com a permissão do professor, evitando-se a concentração de alunos nesse local que será 

controlado por um Assistente Operacional; 

⇒ O Pavilhão Gimnodesportivo, Sala TIC, Biblioteca e outras de utilização específica terão as 

suas próprias regras de utilização conforme a especificidade de cada uma; 

⇒ Será aconselhado aos alunos que se façam acompanhar por um Kit impermeável (capas e 

galochas) para os dias de chuva; 

⇒ Os Horários serão desencontrados com três entradas e saídas diferenciadas, organizados 

para grupos de anos de escolaridade, de forma a distribuir o número de alunos, de uma 

forma mais equilibrada. O funcionamento será feito por turnos, divididos em manhã e tarde; 

⇒ Os apoios e coadjuvações serão organizados fora da sala de aula, podendo ser constituídos 

pequenos grupos de alunos. 

Só com a colaboração de todos conseguiremos 

implementar com sucesso estas medidas. 
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O Diretor 


