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GUIA DE UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ESCOLARES  
NO ÂMBITO DA PANDEMIA COVID 19 

ESCOLA| JI LOUREIRO  

NÍVEIS DE ENSINO: PRÉ-ESCOLAR  

 

1. ORGANIZAÇÃO DOS HORÁRIOS 

 

 Os horários são elaborados de acordo com a legislação em vigor, sendo asseguradas as Atividades Letiva 

e Atividades de Animação e de Apoio à Família (AAAF), entre as 08.30h às 19.00h; 

 

2.  ENTRADA E SAÍDA DA ESCOLA 

 
 Os pais/encarregados de educação não entram no espaço escolar;  

 Na entrada, uma assistente operacional acolhe as crianças, procede à higienização das mãos e 
encaminha-as para a zona de desinfeção do calçado;  

 As crianças depois de entrarem no edifício, trocam de calçado no espaço próximo da sala de aula e 
fazem nova higienização; 

 Os docentes e não docentes seguem as orientações descritas acima (desinfeção das mãos e do calçado); 

 Entrada e Saída pela porta principal. 

 

3. PERCURSOS NO INTERIOR DA ESCOLA 
 JI Loureiro – Os alunos dirigem-se à sala. 

 

4. ACESSO ÀS CASAS DE BANHO 

 
 Durante as atividades vai um aluno de cada vez ao wc, sendo acompanhado por uma assistente 

operacional.  

 

5. REGRAS NA SALA DE AULA 

 
 Será maximizado o distanciamento físico entre as crianças quando estão em mesas, sem comprometer o 

normal funcionamento das atividades pedagógicas; 

 No final do dia, as mesas deverão ficar livres de qualquer material para uma higienização adequada; 

 O pessoal docente e não docente usará obrigatoriamente máscara; 

 Os equipamentos devem ser higienizados após a utilização por cada criança; 

 As crianças não deverão levar de casa brinquedos ou outros objetos não necessários; 
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 Cada criança terá um kit individual do material necessário, evitando-se a partilha de materiais; 

 Sempre que possível, deverão ser privilegiadas atividades ao ar livre. 

 

6. UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS/SALAS ESPECÍFICAS 

 

6.1. REFEITÓRIO 

 
Tal como habitualmente, o Pré-Escolar utilizará o refeitório para os lanches da manhã e da tarde. 

 Horário do lanche da manhã – entre as 10h e as 10:30h; 

 Os lanches das crianças devem vir em lancheiras laváveis;  

 JI Loureiro – Hora de almoço: a partir das 12h; 

 Antes e depois das refeições, as crianças devem lavar as mãos, acompanhadas por um adulto, para que 
o façam de forma correta; 

 Os lugares à mesa estarão marcados, sendo ocupados de forma alternada, com as crianças voltadas 
todas na mesma direção, assegurando-se o máximo de distanciamento físico possível, sendo realizada a 
limpeza e desinfeção das superfícies utilizadas. 
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