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NORMAS DE FUNCIONAMENTO DA  

ESCOLA BÁSICA SOPHIA DE MELLO BREYNER 

PARA O ANO LETIVO 2020/2021 

 

As normas estabelecidas no presente documento constituem regulamentação específica no âmbito do 

retorno ao ensino em regime presencial, com as condicionantes impostas pela doença por COVID-19 e na 

observância das orientações dos Ministérios da Educação e da Saúde. 

Em todas as demais situações da vida escolar, aplicam-se as normas gerais do Regulamento Interno e do 

Estatuto do Aluno e da Ética Escolar, aprovado pela Lei n.º 51/2012, de 5 de Setembro. 

Decorrente da evolução pandémica e da avaliação das práticas implementadas, podem vir a ser 

incorporadas alterações ou acrescentos ao conteúdo deste documento. 

Para melhor entendimento das normas implementadas, deve ser feita a leitura do Plano de Ensino 

Presencial, bem ainda dos demais Planos e Documentos Internos e da Tutela publicitados à comunidade 

escolar. 

 

 ACESSO ÀS INSTALAÇÕES: 

 Portão principal: 

Acesso a:  Visitantes com marcação e fornecedores 

Pessoal docente e não docente 

Alunos do 6.º e 8.º anos e 7.º ano C e D 

Horário:  Ativo durante todo o período de funcionamento das atividades  

Abertura: Entrada de Pessoal docente – a partir das 7:40h 

Entrada de Alunos – a partir das 7:50h 

 Encerramento geral: 19:00h 
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Ordenamento da entrada: Os alunos formam fila de frente para o portão, ao longo do 

muro do gimnodesportivo, com a máscara colocada e respeitando a distância de 

segurança. 

Solicita-se aos Pais e Encarregados de Educação que não permaneçam junto da fila formada 

pelos seus educandos, nem do portão de entrada, desanuviando o espaço de acesso e 

preservando a saúde de crianças e adultos. 

Uso de máscara: Só é concedido o acesso às instalações a visitantes, fornecedores, pessoal 

docente e não docente e alunos portadores de máscara. 

Cartão do aluno: Os alunos passam o seu cartão no dispositivo magnético para 

comprovação da sua condição de alunos da escola e do ano e turma em que estão incluídos, 

para confirmação de utilização do correto portão de acesso. 

 

 Portão lateral: 

Acesso a:Alunos do 5.º e 9.º anos e 7.º ano A, B e E 

Horário: Estrito à entrada e saída dos alunos supramencionados; nas horas para 

além das abaixo mencionadas o portão estará encerrado. 

 Entrada do turno da manhã, 5.º ano –entre as 7:50h e as 8:10h 

            Saída turno da manhã, 5.º ano – entre as 12.50 h e as 13.05h ou entre as 

13.50h e as 14:05h, até 15 min após o toque de saída, cf horário do dia. 

 Entrada do turno da tarde, 9.º ano e 7.ºA, B e E – entre as12.55h e as 13.15h 

ou entre as 13.40h e as 14.00h, cf horário do dia. 

Ordenamento da entrada: Os alunos formam fila no sentido ascendente da rua, 

respeitando a distância de segurança. 

Solicita-se aos Pais e Encarregados de Educação que não permaneçam junto da fila 

formada pelos seus educandos, nem do portão de entrada, desanuviando o espaço 

de acesso e preservando a saúde de crianças e adultos. 

Uso de máscara: Só é concedido o acesso às instalações a alunos portadores de 

máscara. 

Cartão do aluno: Os alunos passam o seu cartão no dispositivo magnético para 

comprovação da sua condição de alunos da escola e do ano e turma em que estão 

incluídos, para confirmação de utilização do correto portão de acesso. 
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 CIRCULAÇÃO NO INTERIOR DA ESCOLA 

Após entrada nas instalações, os alunos dirigem-se de imediato à sua sala de aulas. 

Devem obedecer ao circuito de circulação marcado no chão e divulgado junto da 

comunidade escolar. 

Aguardam no espaço exterior demarcado para a sua turma, junto à porta exterior 

da sala de aula, que lhes seja facultado o acesso à sala. 

Os alunos não podem entrar no espaço destinado a outra turma, quer enquanto 

aguardam a entrada na sala quer durante os intervalos. 

Nesse tempo de espera para entrada na sala e durante os intervalos devem 

observar a norma de afastamento físico. 

A sala de aula e o espaço exterior que lhe está afeto constitui-se globalmente o local 

de permanência dos alunos, que só o podem abandonar para ocupação de outro 

espaço, em respeito pelo estabelecido nos respetivos horários ou decorrente de 

indicações dos professores. 

Na deslocação para outros espaços devem guiar-se pelos circuitos de circulação e 

obedecer às orientações do pessoal docente e não docente. 

 

 

 ENTRADA E PERMANÊNCIA NAS SALAS DE AULA 

Os alunos acedem às salas de aula sempre pela porta voltada para o exterior. 

Os professores entram nas salas de aula pela porta do terraço no interior do 

Pavilhão. 

As portas interiores de passagem estão barradas e não permitem circulação entre 

salas. 

Para entrada na sala de aula os alunos formam fila ordenando-se do último número 

para o primeiro. 

Ao entrar na sala de aula higienizam as mãos com solução desinfetante, manuseada 

pelo professor.  

Ocupam, por ordem e sob orientação do professor, as carteiras desde o fundo da 

sala até às da frente, da esquerda para a direita. 
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Cada aluno tem uma mesa individual e uma cadeira que passa a ocupar diariamente, 

durante todo o tempo de permanência na sala. 

Durante o turno de permanência do aluno na sala, a mesa de trabalho é higienizada 

no final de cada aula pelo próprio aluno, ou rotativamente entre os alunos, 

conforme estabelecido nas regras de funcionamento da Turma. 

Entre turnos a higienização é realizada por pessoal não docente afeto a esse fim. 

Os alunos devem permanecer sempre com máscara, voltados para a frente. 

Cada um tem de ser portador e utilizar o seu próprio material, não podendo haver 

partilha de bens entre colegas. 

As idas à casa de banho realizam-se durante as aulas e estão interditas durante os 

intervalos. 

Seguindo o circuito de circulação até ao átrio de entrada do Pavilhão, os alunos 

aguardam aí permissão de acesso às respetivas casas de banho, respeitando a 

distância de segurança e as orientações do funcionário responsável. 

As idas à casa de banho devem ser as estritamente necessárias e o tempo 

despendido deve ser o mais curto possível. 

Durante os intervalos os alunos saem das salas para o espaço exterior afeto à sua 

turma e aí têm de permanecer. 

A saída da sala é feita pela ordem inversa à da entrada, ou seja, da primeira fila para 

a última, da direita para a esquerda. 

Ao sair deve ser providenciado o arejamento da sala, mantendo as portas e janelas 

abertas, sob responsabilidade rotativa de grupos de alunos ou do Delegado e 

Subdelegado, conforme for estabelecido nas regras de funcionamento da turma. 

Durante as aulas as bandeiras das janelas devem ser mantidas abertas, para um 

arejamento contínuo. 

Na reentrada da sala de aula, após cada intervalo, os alunos desinfetam novamente 

as mãos com o desinfetante manipulado pelo professor. 

No final do seu turno de aulas, os alunos desinfetam mais uma vez as mãos e deixam 

as salas com celeridade, para permitir a desinfeção do espaço para o turno seguinte 

pelos funcionários responsáveis e dirigem-se pelos circuitos de circulação ao portão 

indicado para saída das instalações. 
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No espaço fora da escola todas as cautelas de prevenção de contágio têm de 

continuar a ser tomadas para evitar trazer para o interior da escola a doença que se 

está a todo o custo querer evitar. 

 

 

 

 

 DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

 Bufete: 

No decurso do presente ano letivo o bufete não está em funcionamento para 

pessoal docente, não docente ou alunos. 

Os alunos trazem os seus lanches de casa, e como têm uma sala dedicada, não têm 

de os transportar de sítio para sítio. 

Consomem os seus lanches nos intervalos, no espaço exterior junto às salas, ou na 

própria sala se estiver a chover. 

 

 Refeitório: 

Atenta a organização interna para o corrente ano letivo, conclui-se que 

genericamente os alunos têm oportunidade de almoçar em casa. 

Aconselha-se essa opção para dar continuidade às medidas internamente 

implementadas de redução de contactos entre alunos de turmas e de anos de 

escolaridade diferentes, de forma a conter a disseminação da doença. 

O espaço de refeitório é pequeno e a ocupação de lugares segue as normas 

impostas pela DGS. 

Assim têm acento no refeitório poucos alunos de cada vez, o que obriga à 

contenção de acesso de alunos ao serviço, reservando-o para situações 

estritamente indispensáveis. 

Os alunos de 2.º ciclo, 5.º e 6.ºanos, concluem habitualmente as suas atividades 

escolares às 12:50h, o que lhes permite chegar a casa para almoçar a horas 

razoáveis. 



8 
 

É disponibilizado um serviço de takeaway para os alunos cujos Pais o requisitem, 

indicando os dias pretendidos. 

As crianças recolhem a refeição no espaço do bufete da escola e levam-na para 

consumo em casa. 

Nos dias em que saem às 13.50h podem usar o serviço de refeitório. 

A marcação de refeições é feita como de costume com o cartão do aluno, quer para 

o serviço de takeaway quer para o de consumo na cantina, mas unicamente de 

véspera. 

Os alunos de 3.º ciclo, 7.º , 8.º e 9.º anos, iniciam as suas atividades habitualmente 

pelas 13.05h, o que igualmente lhes permite almoçar em casa, antes de se dirigirem 

à Escola para dar início às atividades escolares. 

É disponibilizado o serviço de refeitório para os alunos cujos Pais o requisitem, 

justificando o motivo, porque não podem providenciar o almoço em casa para os 

seus educandos. 

Nos dias em que entram pelas 13:50h não têm acesso ao serviço de refeitório. 

 

 

 Reprografia/Papelaria 

Os serviços fornecidos neste espaço compreendem a venda de produtos de 

papelaria, a impressão e cópia de documentos e o carregamento de verbas no 

cartão do aluno. 

No corrente ano letivo não há disponibilização de artigos de papelaria. 

O serviço de impressão e cópia de documentos ou materiais didáticos continua a 

ser disponibilizado aos docentes, que remetem a sua requisição para esses serviços 

online. 

Depois de efetuado o trabalho, os funcionários responsáveis procedem à sua 

entrega na sala de professores, com a devida separação por destinatários. 

Os trabalhos de cópia e impressão solicitados por alunos terão de chegar aos 

serviços por via do professor envolvido nos trabalhos em questão. 
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O carregamento no cartão do aluno de verbas, que este ano se destinam 

basicamente ao pagamento do consumo de refeições, deixa de ser efetuado na 

reprografia e passa a ser feito através da aplicação GIAE online. 

Será disponibilizado aos Pais, na Página da Escola, um tutorial com explicações 

relativas a este procedimento, que também será explicado nas aulas de TIC aos 

alunos. 

 

 Serviços Administrativos  

Seguindo a norma de que devem manter-se ao longo do seu turno de permanência 

na escola no espaço afeto à sua turma, os alunos não devem deslocar-se por 

iniciativa própria para outros espaços da escola. 

Esta norma aplica-se também aos Serviços Administrativos. 

Sendo os alunos menores, os assuntos administrativos incumbem aos seus Pais e 

Encarregados de Educação. 

Para qualquer assunto administrativo que necessitem de tratar, os Pais colocam as 

suas questões: ou para o email sadministrativos@aesophiambreyner.org, ou para o 

número de telefone 7622443. 

Consoante o caso, receberão resposta igualmente por email ou por contacto 

telefónico. 

Se for considerado necessário, será agendada uma reunião presencial com a Técnica 

Administrativa responsável. 

 

 Serviço de Psicologia e orientação 

O Serviço de Psicologia e Orientação funciona no mesmo local e com o horário 

habitual. 

Sempre que um aluno queira recorrer ao serviço, deve utilizar o email 

spsicologia@aesophiambreyner.org ou solicitar a ligação com a Psicóloga pelo 

telefone 7622443, que agilizará a marcação de um encontro. 

O aluno pode ainda dirigir-se ao seu Diretor de Turma ou a qualquer professor a 

transmitir a necessidade de ajuda ou apoio e este, se achar necessário, solicita a 

intervenção da Psicóloga, que chamará o aluno ao seu gabinete. 
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Sempre que quiserem recorrer a este Serviço, os Pais e Encarregados de Educação 

utilizam o mesmo email spsicologia@aesophiambreyner.org e o mesmo número de 

telefone 7622443 indicado para os alunos, e solicitam um contacto com a Psicóloga. 

Se for considerado necessário, a Psicóloga agendará uma entrevista/reunião 

presencial com os Pais ou Encarregados de Educação. 

 

 Disciplinas com espaços específicos 

As disciplinas com espaços específicos, como seja o caso de Educação Física, 

elaboram e divulgam as regras respeitantes à circulação no e para o espaço e à 

manipulação e higienização dos materiais necessários à prática das aulas. 

As regras específicas de uma disciplina destinam-se a reger aspetos particulares da 

prática dessa disciplina, não podendo sobrepor-se ou contradizer as regras gerais 

do funcionamento da escola definidas no presente documento, no seu articulado 

ou nos seus princípios. 

 

 

 

 

 


