Início ano letivo 2020-21 Pré-Escolar e 1.º Ciclo
Caros pais e encarregados de educação,
O colégio, no âmbito do seu plano de contingência e de reação à pandemia pela
COVID-19, tem seguido as recomendações do Governo e da Direção Geral de Saúde
que, considerando a necessidade de proteger toda a comunidade educativa, e depois
de iniciar gradualmente o levantamento das medidas de confinamento durante o mês
de julho e agosto elaborar um plano de regresso ao novo ano letivo que garanta a
segurança de todos, prossupondo as condições gerais de funcionamento abaixo
mencionadas:
Medidas a adotar para a receção/entrega dos alunos:

. O Horário geral do colégio volta à normalidade (07h00- 19h00), sendo que, os alunos só
devem permanecer nas instalações o tempo estritamente necessário. A entradas dos alunos
deve ser feita até às 09h30 no Pré-Escolar, no 1.º ciclo será de acordo com horário
letivo.


Os pais/encarregados de educação não podem entrar nas instalações, devendo
a entrega dos alunos ser feita na entrada principal do colégio (escadas).



Os pais/encarregados de educação devem manter o distanciamento social
obrigatório, usar máscara e demorar apenas o tempo estritamente necessário,
quer no ato da entrega quer na receção do aluno ao final do dia.



As crianças não podem entrar no colégio com nenhum objeto, brinquedos ou
mochila, o casaco da rua será devolvido. Evitar acessórios de joelharia, entre
outros e se possível as meninas trazerem o cabelo apanhado.



O uso de máscara não é obrigatório no 1.º ciclo, mas aconselhamos que seja
utilizada por todos os alunos.



Na entrada será medida a temperatura ao aluno, durante o dia o procedimento
será repetido (não será feito registo escrito da medição da temperatura), não
será permitida a entrada no colégio se a temperatura corporal for superior a
38ºC.



Será feita a limpeza de sapatos no tapete de desinfeção, e será aplicado gel
desinfetante nas mãos a todos os alunos.

Medidas a adotar nas instalações:



Todas os colaboradores estarão devidamente protegidos com máscara, vestuário e
sapatos de uso exclusivo para dentro das instalações.


Existe uma sala de isolamento para os casos suspeitos de Covid-19, onde a
equipa responsável do plano de contingência tomará as medidas recomendardes
pelas DGS, ligando para a linha de saúde 24 e autoridades de saúde locais.



Existirá um dispensador de gel desinfetante por sala e na entrada/receção e em
todos os espaços que se considere necessário.



Encerramento de espaços não utilizados



Estão definidos circuitos e procedimentos no interior do colégio para promover
o distanciamento físico e evitar o cruzamento de pessoas.



Arejamento dos espaços com abertura de portas e janelas.



Desenvolver as atividades preferencialmente ao ar livre.



Rigor na higiene de todos os espaços, com reforço de ações de limpeza e
descontaminação, incluindo limpeza de mesas e cadeiras entre turnos no
refeitório e casa de banho de acordo com a orientação 014/2020 da DGS e
DEGstE sobre “limpeza e desinfeção de superfícies em ambiente escolar, no
contexto de pandemia COVID-19”



Distanciamento entre os alunos na sala de atividades e espaços de refeição
(serão formados turnos para ir às casas de banho, parque exterior e refeitório).



Desinfeção de todos os brinquedos e estruturas lúdicas após a sua utilização.



Na sala de atividade as mesas de trabalho vão estar orientadas no mesmo
sentido, com lugares marcados mantendo distanciamento social e evitando que
o material didático seja partilhado, proceder regularmente à desinfeção de todo
o material e espaço.



No refeitório manteremos lugares marcados e distanciamento social, serão
feitos turnos caso seja necessário.
Para os alunos do 1.º ciclo será brevemente enviada informação mais
pormenorizada sobre o funcionamento e rotinas a adotar durante o período
letivo.

Monitorização de sintomas COVID-19



Será acionaremos o plano de contingência do colégio, enviado em março em
caso de aparecimento de sintomas suspeitos em crianças e adultos



Dever dos encarregados de educação de comunicar imediatamente o colégio
geral@piaomagico.pt , caso o aluno tenha estado em contato com alguém
infetado por COVID-19.
As orientações do presente documento poderão ser alteradas no sentido da
inclusão de quaisquer novas indicações da DGS ou qualquer outra entidade com
autoridade, quando necessário.
Aproveitamos para desejar a todos um bom regresso!!

A direção
Maria José Antunes

