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R00 

Agosto de 2020 

 

 

HORÁRIO 

 

• O CRDL está aberto das 7h45 às 19h, contudo, recomenda-se, tendo em conta o contexto de pandemia, 

que a permanência dos alunos na escola se cinja ao período da atividade letiva e/ou ao mínimo 

indispensável para apoiar as famílias no âmbito das suas necessidades. 

• O CRDL mantém os formatos de horário habituais, uma vez que a lotação do edifício o permite. 

• Alunos que almoçam no refeitório escolar: cada turma tem no seu horário a indicação da hora em que 

poderá usar o refeitório. Esta indicação é de cumprimento obrigatório, uma vez que as turmas foram 

distribuídas de forma a não concentrar vários alunos no mesmo espaço. 

• Os horários poderão sofrer alterações caso, por indicação expressa da Direção-Geral dos 

Estabelecimentos Escolares ou da Autoridade de Saúde Pública, se transite para o regime misto ou não 

presencial. 

 

FREQUÊNCIA DO CRDL 

 

 

• Os alunos com idade igual ou superior a 10 anos terão de usar máscara ou viseira em todo o recinto 

escolar, considerando-se, no entanto, que a máscara garante uma proteção maior do que a viseira. A 

máscara é colocada antes de chegar à portaria. Caso um aluno não tenha máscara, terá de aguardar 

fora da escola, para que um auxiliar lhe possa facultar uma. A máscara é retirada apenas quando o 

aluno regressar a casa, já fora do recinto escolar. Caso o aluno se desloque em transporte público, terá 

de assegurar o uso de máscara/viseira durante o percurso  

• Nenhum aluno poderá frequentar o Colégio com febre ou outros sintomas associados à Covid-19. 

Qualquer episódio de sintomas verificado fora da escola deve ser reportado ao diretor de turma. 

• Não será permitida a permanência de alunos com febre ou outros sintomas que possam estar 

associados à Covid-19. Nestas situações, o aluno irá para o isolamento com um colaborador. Será 

contactada a Linha SNS24 (808 242424) ou outras linhas telefónicas criadas especificamente para o 

efeito, e proceder de acordo com as indicações fornecidas. O encarregado de educação será contactado 

também. 

• A Autoridade de Saúde local será informada do caso suspeito, e serão fornecidos os dados (nome, data 

de nascimento, contato telefónico) das pessoas que integram o(s) respetivo(s) grupo(s) (alunos, pessoal 

docente e não docente) do caso suspeito, de forma a facilitar a aplicação de medidas de saúde pública 

aos contactos de alto risco. 
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• Ao longo do ano letivo poderá haver alunos que farão testes de despiste da Covid-19. Os encarregados 

de educação dos alunos da turma em questão serão avisados. Os alunos que forem submetidos ao teste 

apenas poderão voltar a frequentar as aulas depois da confirmação de resultado negativo. 

• Caso um aluno seja submetido ao teste à Covid-19, os irmãos que frequentam o CRDL terão, também, 

de ficar em casa até comunicação do resultado do teste. Caso um outro elemento do agregado familiar 

de um aluno (pai, mãe, avós…) seja sujeito ao teste, o encarregado de educação terá de avisar a escola 

e os alunos não poderão frequentar o Colégio até ser conhecido o resultado do teste. 

• A temperatura dos alunos será medida diariamente e/ou sempre que se justificar. Os alunos que 

apresentarem uma temperatura superior a 37.5 (infravermelhos) não poderão permanecer na escola. 

Também a temperatura dos professores e dos auxiliares será medida. 

 

INTERVALOS E HORAS DE ALMOÇO 

 

• Os intervalos (com ou sem saída da sala de aula) têm a duração de 5 a 15 minutos. 

• Estão proibidas deslocações para cafés/restaurantes e outros estabelecimentos nos intervalos. 

• Os alunos são aconselhados a trazer o lanche da manhã/tarde de casa. O uso do bar da escola, nos 

intervalos maiores, será dividido em duas partes: 10h25-10h35 – 2.º Ciclo e 3.º Ciclo; 10h37-10h47-

Ensino Secundário.  

• Os alunos não podem retirar a máscara/viseira no intervalo, excetuando quando quiserem comer. 

Neste caso, os alunos respeitam a distância de segurança em relação aos restantes colegas e colocam 

a máscara/viseira imediatamente após terem ingerido a refeição. 

• Nos intervalos de 15 minutos da manhã e da tarde apenas podem frequentar a zona da Papelaria os 

alunos que se desloquem ao bar ou que necessitem de fazer compras na Papelaria. 

• Os alunos devem privilegiar as zonas exteriores. No caso de chuva ou frio, os alunos são distribuídos 

por zonas: 

Ciclos Espaços 

2.º Ciclo Átrio biblioteca – r/c (Zona A) 

3.º ciclo Átrio biblioteca 1.º andar (Zona B) 

ES - CH Átrio secretaria R/C (Zona C) 

ES - EP Papelaria e corredor técnicas (Zona D) 

 

• No caso do exterior, é recomendada a seguinte distribuição. 

Ciclos Espaços 

2.º Ciclo Zona dos brinquedos e campo de jogos 

(Zonas A e B) 3.º ciclo 

ES - CH Esplanada nova/frente do edifício  

(Zonas C e D) ES - EP 
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• A frequência do refeitório obedece ao horário entregue aos alunos. Nenhum aluno pode usar o 

refeitório fora do horário estipulado para tal. 

• Os alunos desinfetam as mãos à entrada do refeitório e colocam-se em fila, com o devido 

distanciamento (ver marcas no chão). 

• Os alunos mantêm a máscara colocada até iniciarem a refeição e voltam a colocar a mesma 

imediatamente após terem almoçado. 

• No final da refeição, de modo a sinalizar que o espaço de refeição foi utilizado, os alunos colocam a 

cadeira virada ao contrário em cima da mesa. 

• Caso os alunos optem por almoçar fora da escola, deverão fazê-lo em casa. Estão desaconselhadas 

refeições em restaurantes/cafés e estabelecimentos similares. Salienta-se que, em estado de 

contingência, existe o dever cívico de confinamento. 

• Os alunos que optarem por almoçar no Bar terão de obedecer aos sinais de lotação colocados na janela 

(verde – pode entrar; vermelho – tem de aguardar na rua).  

• O Bar, enquanto zona de lazer, não poderá ser usado no período entre as 12h30 e as 14h20. 

 

ENTRADAS, SAÍDAS E CIRCULAÇÃO 

 

• Procurando evitar a concentração de alunos à entrada da escola no período das 8h30, estipulou-se a 

seguinte distribuição na entrada: 

- alunos que entram entre as 8h15 e as 8h40 

Portaria Hortas Urbanas Portaria Edifício Pré-Escolar 

10.º, 11.º e 12.º 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º 

 

• À saída da portaria, os alunos deverão manter o distanciamento social recomendado. 

• Dentro da escola, os alunos deverão circular pela direita e/ou obedecer aos circuitos estabelecidos. 

• Quando os professores vão buscar os alunos ou quando estão para sair da sala, deve ser feito um 

compasso de espera, para as turmas não entrarem/saírem em simultâneo. 

• Ao subir para as salas de aula, os alunos deverão deslocar-se em fila ordenada, com pelo menos 1,5 

metro de distanciamento.  

• No que diz respeito às entradas e saídas para o edifício, estipulou-se o seguinte esquema. 

- os 5.º, 6.º, 7.º anos entram e saem pelo átrio da Biblioteca. 

- o 8.º A e o  9.º A entram pelo átrio da Secretaria e saem pelo átrio da Biblioteca. 

- o 10.º A, 10.ºB (TD), o 11.º A, o 11.º C (TAE) e o 12.º A entram e saem pelo átrio da Secretaria. 

- o 10.º C (TAE), o 10.ºD (TCMRRP), o 11.º D (TCMRRP) , 12.º B (TD) e o 12.º C (TCMRRPP) entram e 

saem pelas escadas do campo de jogos. 

• Sempre que entrarem e saírem da sala de aula, os alunos e professores desinfetam as mãos.   
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• Os alunos deverão usar, preferencialmente o WC do corredor das suas salas de aulas. 

SALA DE AULA 

 

• O professor deverá manter a distância recomendada pela DGS. 

• Sempre que um aluno usar o apagador do quadro ou o marcador, os mesmos deverão ser desinfetados 

antes e depois da sua utilização. 

• As janelas são abertas no final de cada aula, de modo a promover o arejamento da sala. 

• Os alunos necessitam de ter, em cima das suas mesas, lenços descartáveis e um frasco de álcool gel. 

(ver Plano de Contingência relativamente a este ponto). 

• Os alunos não podem emprestar material escolar. 

• No final da aula de TIC ou de aulas de computadores dos Cursos Profissionais, cada aluno deverá 

desinfetar o teclado e o rato. No início da aula este procedimento deverá ser repetido. Cabe ao docente 

da turma supervisionar este procedimento. 

• Os computadores da biblioteca poderão ser usados para pesquisas e trabalhos, desde que esteja um 

docente/funcionário neste espaço. Cada aluno deverá desinfetar o teclado/rato no final da sessão. 

• Numa primeira fase (mês de setembro e outubro), as aulas de Música/EV/ET serão realizadas na sala 

de aula da turma. Quando as aulas voltarem a ser dadas nas salas técnicas, cada aluno deverá desinfetar 

a sua mesa. 

SERVIÇOS 

 

• O acesso ao Bar está condicionado à sua lotação. 

• Na papelaria e na Secretaria, os alunos e os pais/encarregados de educação terão de respeitar a 

distância de segurança indicada no chão. 

• Os pais/encarregados de educação não poderão dirigir-se à Secretaria/Papelaria em horários que 

correspondam a intervalos de aulas ou período de almoço dos alunos. Assim, o acesso está 

condicionado nos seguintes intervalos de tempo: 8h20-8h40; 10h25-10h50; 12h40-14h20. Privilegia-se, 

assim, o contacto via e-mail/telefónico. Caso haja necessidade de deslocação a estes serviços num 

destes períodos, deverá ser feita marcação ou, em casos urgentes, deverá ser feita articulação entre o 

funcionário da portaria e as funcionárias administrativas. 

 

REUNIÕES E ATIVIDADES 
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• Os diretores de turma terão uma hora de atendimento semanal, sendo que a forma privilegiada de contacto 

deverá ser a digital. Caso o pai/ee/dt sinta necessidade de reunir presencialmente, deverá ser feito 

agendamento, evitando, desta forma, concentrações. Assim, nenhum pai/ee poderá comparecer no horário de 

atendimento sem marcação prévia. 

• As atividades que envolvam vários alunos estão suspensas. 

 

ARTIGOS PESSOAIS 

 

• Os alunos não podem partilhar artigos pessoais. 

• Os alunos não podem trazer brinquedos do exterior (casa). 

• Os alunos deverão ter nos seus cubos/na sala de aula garrafas de água pequenas, evitando-se desta 

forma deslocações mais frequentes ao Bar. 

PROLONGAMENTO, ATIVIDADES DE COMPLEMENTO CURRICULAR (ACC), ACADEMIAS e ATIVIDADES 

LABORATORIAIS 

 

• Ainda que não arranquem na primeira semana de aulas, os encarregados de educação deverão 

inscrever os seus educandos nas ACC, prolongamento e academias de acordo com as intenções reais para o 1.º 

semestre letivo. Esta inscrição é importante para que, logisticamente, a escola possa ir adaptando a frequência 

das mesmas à evolução da pandemia, pois algumas ACC e as Academias implicam a junção de turmas. 

• O prolongamento de horário (17h – 19h) deverá ser usado apenas em caso de necessidade dos pais/ee. 

• Tendo em conta que o regresso de todas as escolas às atividades letivas presenciais implicará uma 

mudança significativa nas rotinas vividas de março a agosto, o CRDL considera prudente fazer um regresso 

gradual às atividades não letivas, avaliando de 15 em 15 dias a evolução da pandemia. 

Assim, durante o mês de setembro (até dia 2 de outubro) não haverá (FASE I): 

- prolongamento de horário na biblioteca escolar: os alunos que necessitem de ficar na escola deverão 

frequentar as zonas dos seus ciclos de ensino (ver quadro da página 2). 

- Atividades de Complemento Curricular (ACC), exceção para os apoios das disciplinas, sessões de 

Realização dos TPC, Recuperações +. 

- Academias. 

- Atividades laboratoriais nas salas técnicas. 

Verificando-se estabilidade na evolução da pandemia, as ACC serão retomadas da seguinte forma: 

Fase II - a partir de 6 de outubro: 

- 5.º ano: Ciências Experimentais – sem manipulação de objetos. 

- 7.º ano: Conversação de Inglês, Ciências Experimentais (sem manipulação de objetos), Programação. 

- 8.º ano: Conversação de Inglês. 

- 9.º ano: Conversação de Inglês. 
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FASE III – a partir de 19 de outubro – mantém-se a frequência semanal das atividades anunciadas na 

fase II e introduz-se a frequência quinzenal das restantes atividades, de acordo com o seguinte quadro: 

5.º ano 

Turma Semana Atividades 

5.ºA 19 a 23 de outubro 
Ciências Experimentais, Habla Español, 

Conversação de Inglês e Programação 

5.º B 26 a 30 de outubro 
Ciências Experimentais, Habla Español, 

Conversação de Inglês e Programação 

5.º A 2 a 6 de novembro 
Ciências Experimentais, Habla Español, 

Conversação de Inglês e Programação 

5.º B 9 a 13 de novembro 
Ciências Experimentais, Habla Español, 

Conversação de Inglês e Programação 

5.º A 16 a 20 de novembro 
Ciências Experimentais, Habla Español, 

Conversação de Inglês e Programação 

5.º B 23 a 27 de novembro 
Ciências Experimentais, Habla Español, 

Conversação de Inglês e Programação 

5.º A 30 de novembro a 4 de dez. 
Ciências Experimentais, Habla Español, 

Conversação de Inglês e Programação 

5.º B 7 a 11 de dezembro 
Ciências Experimentais, Habla Español, 

Conversação de Inglês e Programação 

5.º- A 14 a 18 de dezembro 
Ciências Experimentais, Habla Español, 

Conversação de Inglês e Programação 

Nota: caso os alunos estejam em casa (alunos da semana sem ACC), poderá ser dada a possibilidade de assistirem/participarem 

via MEET nas sessões de Inglês e de Espanhol. 

 

6.º ano 

Turma Semana Atividades 

6.ºA 19 a 23 de outubro 
Habla Español, Ciências Experimentais, 

Conversação de Inglês e Programação 

6.º B 26 a 30 de outubro 

Habla Español, Ciências Experimentais, 
Conversação de Inglês e Programação 

6.ºA 2 a 6 de novembro 

Habla Español, Ciências Experimentais, 
Conversação de Inglês e Programação 

6.º B 9 a 13 de novembro 

Habla Español, Ciências Experimentais, 
Conversação de Inglês e Programação 
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6.ºA 16 a 20 de novembro 

Habla Español, Ciências Experimentais, 
Conversação de Inglês e Programação 

6.º B 23 a 27 de novembro 

Habla Español, Ciências Experimentais, 
Conversação de Inglês e Programação 

6.ºA 30 de novembro a 4 de dez. 

Habla Español, Ciências Experimentais, 
Conversação de Inglês e Programação 

6.º B 7 a 11 de dezembro 

Habla Español, Ciências Experimentais, 
Conversação de Inglês e Programação 

6.ºA 14 a 18 de dezembro 

Habla Español, Ciências Experimentais, 
Conversação de Inglês e Programação 

Nota: caso os alunos estejam em casa (alunos da semana sem ACC), poderá ser dada a possibilidade de assistirem/participarem 

via MEET nas sessões de Inglês e de Espanhol. 

 

8.º e 9.º 

Turma Semana Atividades 

8.ºA 19 a 23 de outubro Programação e Ciências Experimentais 

9.º A 26 a 30 de outubro 

Programação e Ciências Experimentais 

8.ºA 2 a 6 de novembro 

Programação e Ciências Experimentais 

9.º A 9 a 13 de novembro 

Programação e Ciências Experimentais 

8.ºA 16 a 20 de novembro 

Programação e Ciências Experimentais 

9.º A 23 a 27 de novembro 

Programação e Ciências Experimentais 

8.ºA 30 de novembro a 4 de dez. 

Programação e Ciências Experimentais 

9.º A 7 a 11 de dezembro 

Programação e Ciências Experimentais 

8.ºA 14 a 18 de dezembro 

Programação e Ciências Experimentais 

 

ACADEMIAS 

FASE I 

- Como referido anteriormente, não haverá academias em setembro. 
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Fase II 

- A partir de 6 de outubro admite-se a possibilidade de abertura da Academia de Fotografia e de Criar com 

Tecidos, atendendo às suas especificidades. 

Fase III (sujeito a avaliação e após consulta da Autoridade de Saúde Pública Local) 

- Abertura das restantes academias, assegurando as normas de segurança. 

 

LIMPEZA 

 

 

•  Os WC, salas, maçanetas e outras superfícies são higienizadas várias vezes ao dia, cumprindo as normas 

enviadas para as escolas. 

 

 

Informação sobre o uso de máscaras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A Direção Pedagógica e a Equipa de Segurança 
 

 


