
 

 

ORIENTAÇÕES SOBRE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR E PROCEDIMENTOS 

ANO LETIVO 2020/2021  

1.- Plano de contingência 

 Alerta-se para a necessidade de cumprimento rigoroso das normas constantes no Plano de Contingência: uso de 
máscara obrigatório, higienização das mãos, distanciamento maximizado. Responsabilização dos alunos… 

 Os alunos deverão respeitar o circuito definido para a turma: 

TURNO DA MANHÃ 

CIRCUITO 
1 

Turmas 
Acesso 

ao 
edifício 

Percurso 
no chão 

Acesso as salas 
de aula 

Salas de Aula Recreio  

5º A, 5º B, 5º C, 
5º D, 5º E 

Portão 
principal 

Verde 
escuro 

Escada lateral 
lado EB1 Caranda Corredor 

superior - lado 
da biblioteca 

Entre a EB2,3 e 
o Conservatório 

Bomfim 
5º F, 5º G, 5º H, 
5º I, 5º J, 5º K 

Verde 
claro 

Entrada 
principal/escadas 
lado da biblioteca 

CIRCUITO 
2 

6º A, 6º B, 6º C, 
6º D 

Portão 
lateral 

Rua 
André 
Soares 

Azul 
escuro 

Escadas Praça 
Escultor Pacheco 

Corredor 
superior – lado 

dos laboratórios 

Entre a EB 2,3 e 
a Rua André 

Soares 

6º E, 6º F, 6º G, 
6º H 

Azul claro 

Escada lateral 
junto à casa das 

máquinas 

6º I e 6º J 
Entrada ao piso 
inferior/junto 

reprografia 

CIRCUITO 
3 

7º C, 8º B, 8º C, 
8º D, 8º E, 9º C, 

9º D, 9º H 

Portão 
pavilhão 

Vermelho 
Entrada junto ao 

OTL1/Unidade 

Corredor inferior 
- lado da 

secretaria 

Praça Escultor 
Pacheco 

CIRCUITO 
4 

Alunos do CAA 
Portão 
principal 

Amarelo Entrada exterior 
da cantina-

aguardam pelo 
AO/docente 

Gabinetes Praça Escultor 
Pacheco 

(intervalo 
desencontrado) 

CIRCUITO 
5 

Alunos 
 Sala Arco-íris 

Portão 
dos 
carros 

Roxo Sala Arco-íris 

 

TURNO DA TARDE 

CIRCUITO 
1 

Turmas 
Acesso 

ao 
edifício 

Percurso 
no chão 

Acesso as salas 
de aula 

Salas de Aula Recreio  

7ºA, 7ºB, 7ºD, 
7ºE 

Portão 
principal 

Verde 
escuro 

Escada lateral 
lado EB1 Caranda Corredor 

superior - lado 
da biblioteca 

Entre a EB2,3 e o 
Conservatório 

Bomfim 7ºF, 7ºG, 7ºH 
Verde 
claro 

Entrada 
principal/escadas 
lado da biblioteca 

CIRCUITO 
2 

8ºA, 8ºF, 8ºG, 
8ºH 

Portão 
lateral 

Rua 
André 
Soares 

Azul 
escuro 

Escadas Praça 
Escultor Pacheco 

Corredor 
superior – 
lado dos 

laboratórios 

Entre a EB 2,3 e a 
Rua André Soares 

CIRCUITO 
3 

9ºA, 9ºB, 9ºE, 
9ºF, 9ºG, 9ºI, 

9ºJ 

Portão 
pavilhão 

Vermelho 
Entrada junto ao 

OTL1/Unidade 

Corredor 
inferior - lado 
da secretaria 

Praça Escultor 
Pacheco 

CIRCUITO 
4 

Alunos do CAA 
Portão 

principal 
Amarelo 

Entrada exterior 
da cantina-

aguardam pelo 
AO/docente 

Gabinetes 

Praça Escultor 
Pacheco 

(intervalo 
desencontrado) 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  
ANDRÉ SOARES (150952) 



CONTRATURNOS 

MANHÃ 
Acesso ao 

edifício 
Percurso no 

chão 
Acesso as 

salas de aula 
Turmas 

Dias da 
semana 

Salas de Aula 

Circuito 
1 

Portão principal Verde escuro 
Escada lateral 

lado EB1 
Carandá 

7ºA, 7ºD 3ª, 4ª e 6ª 

Corredor 
superior - lado 
da biblioteca 

7ºB, 7ºH, 8ºG 6ª 

7ºE 2ª e 4ª 

7ºF 2ª e 3ª 

7ºG, 8ºH, 9ºF 5ª 

8ºA, 9ºI 3ª 

8ºF 4ª e 5ª 

Circuito 
2 

Portão junto à 
Cozinha 

Azul escuro 
Escadas Praça 

Escultor 
Pacheco 

8ºA 4ª 

Corredor 
superior – lado 

dos 
laboratórios 

8ºF 2ª 

8ºG, 8ºH 3ª e 4ª 

8ºH 5ª 

9ºA 3ª, 5ª e 6ª 

9ºB 2ª, 3ª e 5ª 

9ºE 2ª, 3ª e 6ª 

9ºF 2ª e 6ª 

Circuito 
3 

Portão pavilhão Vermelho 
Entrada junto 

ao 
OTL1/Unidade 

7ºB 3ª e 4ª 

Corredor 
inferior - lado 
da secretaria 

7ºE 6ª 

7ºF 4ª 

7ºG 4ª e 6ª 

7ºH, 9ºI 3ª, 4ª e 6ª 

8ºA 2ª e 3ª 

9ºG 2ª, 4ª e 5º 
 

 

 

TARDE 
Acesso ao 

edifício 
Percurso no 

chão 
Acesso as 

salas de aula 
Turmas 

Dias da 
semana 

Salas de Aula 

Circuito 
1 

Portão principal Verde escuro 
Escada lateral 

lado EB1 
Carandá 

7ºC 6ª 
Corredor 

superior - lado 
da biblioteca 

8ºB, 9ºH 4ª 

8ºE 2ª 

Circuito 
2 

Portão junto à 
Cozinha 

Azul escuro 
Escadas Praça 

Escultor 
Pacheco 

7ºC, 8ºB 2ª 

Corredor 
superior – 
lado dos 

laboratórios 

8ºC 2ª, 5ª e 6ª 

8ºD 2ª, 3ª e 6ª 

8ºE 5ª 

9ºC, 9ºD 2ª, 3ª, 5ª e 6ª 

9ºH 2ª e 3ª 

Circuito 
3 

Portão pavilhão Vermelho 
Entrada junto 

ao 
OTL1/Unidade 

8ºB, 8ºD (n/música) 5ª Corredor 
inferior - lado 
da secretaria 8ºE 3ª 



 O lugar dos alunos está provisoriamente sinalizado com uma etiqueta na cadeira (inicialmente só para os alunos 

de 5º e 6º anos), seguindo o número de ordem dos alunos. Só será colocada a etiqueta nas mesas quando 

estiver definida a planta da sala (até 24 de setembro). A planta da sala deve ser disponibilizada na pasta 

partilhada pela CDT. Atenção: no 3º Ciclo, nas aulas dos tempos em contraturno deve ser rigorosamente 

respeitada a disposição dos alunos na sala. 

 No dia 17, todos os alunos terão atividade letiva normal. 

 2- Informações importantes sobre procedimentos / funcionamento da escola 

 Inexistência de toques de campainha. 

 Obrigatoriedade de respeitar sempre o circuito definido. 

 Exigência do uso de máscara e devidamente colocada; será distribuído, na portaria, um kit com 3 máscaras 

reutilizáveis, por período, certificadas para 25 lavagens; o encarregado de educação assume a responsabilidade 

da lavagem diária da máscara. 

 Necessidade de respeitarem o distanciamento social (evitar cumprimentos que envolvam contacto físico). 

 Observância da etiqueta respiratória (cobrir o nariz e boca com o antebraço fletido em caso de tosse ou espirro). 

 Importância da lavagem / higienização das mãos à entrada da escola e, sempre que necessário, na sala. 

 Necessidade de serem pontuais (decorridos 10 minutos de tolerância, no primeiro tempo do turno, os alunos 

não poderão entrar na escola, salvo situações excecionais devidamente justificadas). 

 Recomendação para não partilharem objetos ou alimentos; todos devem trazer o material necessário. 

 Necessidade de trazerem lenços de papel (depois de usados devem ser imediatamente colocados no caixote do 

lixo). 

 Ao chegarem à escola, os alunos dirigem-se à sala de aula, ocupando o seu lugar definido na planta da sala e 

aguardam, ordeiramente e em silêncio, a chegada do professor. Os alunos têm de respeitar o lugar que lhes foi 

atribuído.  

 Intervalos (organização)  

Nos intervalos de 5 minutos, todas as turmas permanecem na sala. Haverá, em cada turno, dois intervalos de 15 

minutos: para evitar a concentração de alunos no recreio, o plano de contingência define as turmas que devem 

sair para o recreio e as que devem permanecer na sala. 

2
º 

C
IC

LO
 

Turno Intervalo Turmas que saem para o recreio Turmas que permanecem na sala 

Manhã 

1º (15 minutos) 
5ºA, 5ºD, 5ºE, 5ºG, 5ºI 

6ºB, 6ºC, 6ºF, 6ºG, 6ºI 

5ºB, 5ºC, 5ºF, 5ºH, 5ºJ, 5ºK 

6ºA, 6ºD, 6ºE, 6ºH, 6ºJ 

2º (15 minutos) 
5ºB, 5ºC, 5ºF, 5ºH, 5ºJ, 5ºK 

6ºA, 6ºD, 6ºE, 6ºH, 6ºJ 

5ºA, 5ºD, 5ºE, 5ºG, 5ºI 

6ºB, 6ºC, 6ºF, 6ºG, 6ºI 
 

 

3
º 

C
IC

LO
 

Turno Intervalo Turmas que saem para o recreio Turmas que permanecem na sala 

Manhã 
 

1º (5 minutos) --------------------------------------------- 
Todos os alunos permanecem  

na sala de aula. 

2º (10 minutos) 7ºC, 9ºC, 9ºD, 9ºH 8ºB, 8ºC, 8ºD, 8ºE 

3º (10 minutos) 8ºB, 8ºC, 8ºD, 8ºE 7ºC, 9ºC, 9ºD, 9ºH 

4º  (5 minutos) --------------------------------------------- 
Todos os alunos permanecem  

na sala de aula. 

Tarde 

1º (5 minutos) --------------------------------------------- 
Todos os alunos permanecem  

na sala de aula. 

2º (10 minutos) 
7ºA, 7ºE,7ºF; 8ºA, 8ºG;  

9ºB, 9ºF, 9ºI 
7ºB, 7ºD,7ºG,7ºH; 8ºF, 8ºH;  

9ºA, 9º E, 9ºG, 9ºJ 

3º (10 minutos) 
7ºB, 7ºD,7ºG,7ºH; 8ºF, 8ºH;  

9ºA, 9º E, 9ºG, 9ºJ 
7ºA, 7ºE,7ºF; 8ºA, 8ºG;  

9ºB, 9ºF, 9ºI 

4º  (5 minutos) --------------------------------------------- 
Todos os alunos permanecem  

na sala de aula. 



NOTA: Os alunos em contraturno permanecem na sala de aula. 

 Os alunos não podem jogar à bola no recinto escolar. 

 A sala será sempre que possível a mesma, excetuando-se os tempos em contraturno. 

 EF os alunos aguardam, na zona limite do recreio, em direção ao Pavilhão, orientações para seguirem para o 

balneário. Os docentes de Educação Física darão orientações específicas sobre o funcionamento da disciplina. Os 

alunos não precisam de trazer equipamento na primeira aula. 

 Os professores das disciplinas de EV e ET informarão, na primeira aula, sobre o material específico necessário 

para as aulas. 

 Sensibilização dos alunos para a preservação dos espaços escolares. 

 Caderneta escolar é substituída por registos / comunicações através do INOVAR / email 

 Cartão eletrónico: depois de atualizadas as fotos, será entregue a todos os alunos o cartão electrónico. No caso 

dos alunos em falta, estes deverão entregar uma fotografia ao DT o mais urgentemente possível, para que a 

situação seja resolvida. Este cartão é gratuito para todos os alunos, mas, caso seja pedida uma segunda via, 

implicará o custo de 5 euros sendo requisitado ao Diretor de Turma. 

 Carregamento de cartões – serão efetuados no quiosque-moedeiro. Os alunos deverão respeitar as regras de 

funcionamento (distanciamento, higienização das mãos / evitar tocar com as mãos no écran; devem inserir as 

moedas, uma a uma, cuidadosamente, para evitar avarias que condicionarão os carregamentos). Estamos a 

avaliar uma alternativa ao carregamento de cartões. Será comunicada caso se verifique a sua viabilidade. 

 Almoço na cantina – para as turmas de 2º Ciclo, as refeições serão servidas em regime de take away… Os 

alunos devem trazer um saco térmico para acondicionarem o almoço. 

 Todos os alunos devem marcar as senhas online, através do SIGE, e na véspera. De manhã, será impressa 

uma listagem por ordem alfabética com o nome dos alunos que têm senha marcada. Só será permitido o 

acesso à cantina aos alunos que constam nessa listagem. 

 Acesso ao SIGE: utilizador – nº processo do aluno sem o /a/ Ex: a9999 -> 9999; a password é 4321 (deve 

ser alterada, mas devem registar os dados para posteriores acessos). 

 Acesso ao INOVAR Consulta: utilizador – nº processo do aluno sem o /a/ Ex: a9999 -> 9999; a password é 

o número do cartão de cidadão do aluno, sem os 4 últimos dígitos de controlo. Os alunos que não 

possuem cartão de cidadão, têm por defeito a password: 999999999. 

CANTINA (Turmas com uma hora e pouco para almoço) 

SEGUNDA Horário TERÇA Horário QUARTA Horário QUINTA Horário SEXTA Horário 

7º E 12h00 7º A 12h00 7º D 12h00 8º F 12h00 7º B 12h00 

7º F 12h00 8º G 12h00 7º F 12h00 9º A 12h00 7º D 12h00 

8º F 12h00 8º H 12h00 7º H 12h00 8º B 13h00 7º G 12h00 

9º B 12h00 9º E 12h30 8º A 12h00 8º C 13h00 9º F 12h00 

9º E 12h30 9º I 12h30 8º F 12h00 8º D 13h00 9º E 12h30 

9º F 12h30 8º D 13h00 8º G 12h00 8º E 13h00 9º I 12h30 

7º C 13h00 8º E 13h00 8º H 12h00 9º C 13h00 9º J 12h30 

8º D 13h00 9º D 13h00 9º G 12h30 9º D 13h00 8º C 13h00 

8º E 13h00 9º H 13h15 9º J 12h30   8º D 13h00 

    9º H 13h00     
 

CANTINA (turmas com duas ou mais horas para almoço) 

SEGUNDA Horário TERÇA Horário QUARTA Horário QUINTA Horário SEXTA Horário 

8º A 11h30 7º B 11h30 7º B 11h30 7º G 11h30 7º E 11h30 

9º G 11h30 7º D 11h30 7º E 11h30 8º H 11h30 7º H 11h30 

9º J 12h00 7º F 11h30 7º G 11h30 9º B 11h30 8º G 11h30 

9º D 12h15 7º H 11h30 7º A 12h00 9º F 12h00 9º A 11h30 

8º B 13h00 9º A 11h30 9º I 12h00 9º G 12h00 7º A 12h00 

8º C 13h00 8º A 12h00 8º B 13h00 7º C 13h00 7º C 13h00 

9º C 13h15 9º B 12h00     9º D 13h00 

9º H 13h15 9º C 13h00     9º C 13h15 



NOTA: Preferencialmente, os alunos que só têm aulas no turno da tarde devem almoçar em casa antes 
de virem para a escola. Caso não seja possível, estes alunos só deverão entrar na escola pelas 13h00 e 
almoçarão no final de todas as outras turmas constantes nesta distribuição.  

 Atribuição de material escolar aos alunos com Escalão A e B: 

O DT informará oportunamente sobre a data e procedimentos para a entrega aos alunos do material escolar. 

 Manuais escolares 

 Os manuais escolares entregues no final do ano letivo 2019/2020 serão entregues após o início das aulas. O 
encarregado de educação enviará ao DT um requerimento simples (PDF editável disponível na página do 
Agrupamento), solicitando a entrega ao aluno dos manuais. Estes serão entregues ao aluno em data a 
acordar com o encarregado de educação. Na data combinada o aluno deve trazer um saco grande e 
resistente. 

 Os alunos devem garantir um bom estado de conservação dos manuais para posterior reutilização. 

 Transporte 

Os alunos que eventualmente não requereram transporte escolar devem entregar o passe; caso seja a primeira 
vez que solicita (ou o passe se encontra danificado) solicitar ao DT o respetivo formulário, que depois de 
preenchido pelo encarregado de educação, deverá ser entregue ao DT acompanhado de uma fotografia tipo 
passe. Esta requisição deve ser entregue pelo DT nos Serviços Administrativos (D. Alexandra). 
Quando estiverem disponíveis, os passes serão entregues na sala de aula. Se excecionalmente faltar algum cartão, 
o assunto será tratado diretamente no SASE, pelo DT.  
Durante o mês de setembro os alunos estão dispensados de apresentar o passe ao motorista caso ainda não o 
possua, circulando no autocarro com o cartão de estudante. 

 Cacifos 

No corrente ano escolar, não serão distribuídos cacifos, por medida de segurança. 

 Seguro Escolar 

As normas fundamentais do Seguro Escolar serão disponibilizadas na página do Agrupamento em formato PDF 
editável. Todos os encarregados de educação dos alunos que vão frequentar o Agrupamento pela primeira vez 
devem preencher o destacável e enviar via email ou em suporte de papel ao DT. 

 Atendimento aos encarregados de educação  

A comunicação deve ser efetuada através de meios digitais e telefonicamente. O atendimento presencial será 
excecional, através de marcação prévia e seguindo todas as regras de etiqueta respiratória e desinfeção. Neste 
caso, o local de atendimento na escola sede é a sala de reuniões (acesso pelo circuito 1). Os encarregados de 
educação terão acesso às instalações em momentos diferentes dos intervalos dos alunos, com marcações que 
respeitem um intervalo de 15 minutos entre reuniões. 

 Clubes e Projetos 

Clubes em desenvolvimento na EB 2,3 André Soares – durante este ano letivo, os clubes terão preferencialmente 
uma atividade online. Brevemente serão divulgados os moldes de funcionamento e horários. 

 Desporto escolar 

Dar-se-á continuidade às modalidades desenvolvidas no ano transato. Os alunos poderão obter mais 
informações junto do docente de Educação Física.  

 Biblioteca Escolar 

A biblioteca este ano irá funcionar sem a modalidade de utilização livre por parte dos alunos. Continuará a 
realizar atividades, em contexto grupo/ turma, em articulação com as disciplinas e desenvolverá um programa de 
literacias da informação e dos media para desenvolver nos alunos competências nestas áreas.  
Serão ainda desenvolvidos diversos projetos que serão apresentados em contexto de grupo disciplinar, para uma 
melhor articulação e operacionalização das iniciativas. 
Os equipamentos da biblioteca, computadores e tabletes estão disponíveis para serem utilizados em contexto de 
aula também; apenas terão de ser reservados com antecedência.  
Poderão contactar a biblioteca através do email: biblioteca@aeandresoares.pt 
 

Braga, 15 de setembro de 2020                                                                    A coordenação de diretores de turma 


