
 
Colégio de Santa Maria 
Ano Letivo 2020 / 2021 

 

Colégio de Santa Maria   |   R. das Praças, 17 1200 - 765 Lisboa    |   R. São Félix, 2A 1200 - 840 Lisboa - 213 929 240   |   www.santamaria.edu.pt             1 

 

 

PLANO DE ATUAÇÃO PE e 1.º CICLO 

            ANO LETIVO 2020-2021 

 
No panorama em que vivemos atualmente, queremos continuar a acolher os nossos 
alunos da forma pessoal e afetiva que nos caracteriza, respeitando todas as normas de 
segurança e as orientações recebidas para tentar garantir a saúde de todos os alunos, 
famílias e funcionários do CSM. 
 
Este plano de atuação complementa o plano de contingência que contém as normas e 
os procedimentos gerais do Colégio. 
 
Na nossa organização, tivemos o cuidado de não misturar diferentes anos escolares, 
respeitando ao máximo as indicações que nos foram dadas. 
 
Nesta fase, pedimos aos pais que evitem entrar no Colégio. 
 
Nos primeiros dias de aulas, os alunos receberão as instruções relativas a todos os 
procedimentos, aos cuidados de utilização dos diferentes materiais e espaços e aos 
cuidados de etiqueta respiratória. 
 

ADAPTAÇÃO AO COLÉGIO 
 

Para que a adaptação das nossas crianças ao Colégio decorra de forma tranquila será 
permitida a entrada dos pais no Colégio, em tempos e espaços definidos. 
  

● Os alunos novos no Colégio terão a oportunidade de vir com os pais conhecer a 
educadora/professora, a sala e o Colégio, na semana de 7 a 11 de setembro, 
mediante marcação (Doodle – a enviar por email pela respetiva 
educadora/professora). 

 
● No dia 14 de setembro, início do PE e 1.º Ano, os pais poderão entrar no Colégio 

e entregar pessoalmente os seus filhos à respetiva educadora/professora, 
respeitando as indicações que se seguem. 

 

Ano Horário Porta Acolhimento 

3 Anos 9h00-10h00 R. Remédios Recreio dos pequeninos 

4 Anos 9h00-9h45 R. Garcia Orta Campo de futebol 

5 Anos 9h00-9h45 R. Remédios Recreio do escorrega 

1.º Ano 8h30-9h15 R. São Félix Pátio da entrada 
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● Na primeira semana de aulas será permitida a entrada a um dos pais dos alunos 

dos 3 anos, para entregarem pessoalmente o seu filho à educadora ou auxiliar 
de sala. 

 
 

HORÁRIO | AULAS 
 

De acordo com as indicações recebidas, o início do ano letivo será presencial para todos. 
O ensino misto ou à distância será acionado caso seja necessário, sempre perante 
indicação das entidades competentes. Nestas circunstâncias, relembramos que todos os 
alunos têm de ter acesso a um dispositivo (computador ou tablet) com câmara, 
microfone e acesso à internet. 
 
O horário das atividades/aulas manter-se-á o mesmo, apenas com a alteração do horário 
de saída dos alunos do 1.º Ciclo (16h10) e do desfasamento dos horários de almoço. 
 
As atividades/aulas decorrerão todas nas respetivas salas de aula, à exceção das aulas 
de Ed. Física que serão no ginásio e/ou no exterior. Deste modo, reduzimos 
significativamente a partilha de espaços e materiais comuns. Sempre que seja possível 
e pertinente realizaremos atividades/aulas nos espaços exteriores do Colégio. 
 
Todas as salas terão disponível solução antisséptica de base alcoólica (SABA) para 
desinfetar as mãos e os materiais. 
 
Na maior parte do tempo e sempre que possível, as atividades/aulas decorrerão com as 
portas e janelas abertas, de modo a assegurar o máximo de circulação de ar e 
arejamento dos espaços. 
 
Às quartas-feiras, os alunos do PE podem sair entre o 12h45 e as 13h00. Os alunos 
do 1.º Ciclo saem às 13h10, de acordo com o horário. 
 
As salas de estudo mantêm-se em funcionamento no mesmo horário - das 15h às 16h - 
para dar resposta às famílias que têm necessidade deste apoio. Os alunos estarão 
organizados em salas, por ano. 
 
A elaboração deste plano de atuação exigiu um esforço no reforço de funcionários 
durante o período letivo. Deste modo, pedimos que, dentro do possível, os alunos não 
permaneçam no Colégio após o período letivo, pois a partir das 17h (prolongamento) 
não nos é possível assegurar a divisão dos alunos pelos espaços atribuídos. A partir desta 
hora, os alunos saem todos pela porta da Rua de São Félix. 
Nesta fase, o prolongamento termina às 18h30. 
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ENTRADA NO COLÉGIO 
 

O horário de entrada dos alunos mantém-se o mesmo, sendo que será efetuado por 
portas diferentes, de acordo com as tabelas que se seguem. 
Nota: Irmãos em anos diferentes terão de entrar e sair pelas respetivas portas. 
 

PE - ENTRADA NO COLÉGIO 

Ano Horário Porta Percurso Recreio 

3 Anos 
8h00-9h00 
A porta fecha  

às 9h.* 
R. Remédios direto para o recreio Recreio dos pequeninos 

4 Anos 
8h00-9h00 
A porta fecha  

às 9h.* 
R. Garcia Orta 

entram pelo lado 
direito do portão e 

seguem junto à sebe 
Recreio do escorrega 

5 Anos 
8h00-9h00 
A porta fecha  

às 9h.* 
R. Remédios 

entram pelo lado 
direito do portão 

diretamente para o 
recreio 

Recreio do toldo 

 

1.º CICLO - ENTRADA NO COLÉGIO 

Ano Horário Porta Percurso Recreio 

1.º Ano 8h-8h30 S. Félix 
Entram diretamente 

para o pátio de entrada Pátio da entrada 

2.º Ano 8h-8h30 S. Félix 

Entram pela portaria, 
atravessam o corredor 
da sala de Sta. Rafaela, 
viram à direita para o 
campo de basquete 

Campo de Basquete 

3.º Ano 
8h-8h30 

A porta fecha  
às 8h45.* 

R. Garcia da 
Orta 

Entram pelo lado 
esquerdo do portão, 

viram à esquerda para 
as mesas de pedra. 

Mesas de Pedra 

4.º Ano 
8h-8h30 

A porta fecha  
às 8h45.* 

R. Garcia da 
Orta 

Entram pelo lado 
esquerdo do portão 
diretamente para o 
campo de futebol 

Campo de futebol 

 
* A partir desta hora todas as crianças entram pela Rua de São Félix. 
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Nos dias de chuva, os alunos entram diretamente para as salas de aula, após a entrada 
no Colégio, não permanecendo nos diferentes espaços de recreio.  
 
Procedimentos de entrada no Colégio: 
 

● Desinfeção dos sapatos no Tapete Gel; 
● Desinfeção das mãos com solução antisséptica de base alcoólica (SABA);  
● Medição da temperatura; 
● Uso obrigatório de máscara para alunos a partir do 5.º Ano e para todos os 

adultos. 
 
As mochilas, lancheiras, casacos e outros objetos pessoais, permanecem com os alunos 
até à entrada nas salas. Todos estes itens terão de permanecer sempre na sala de aula, 
ficando os corredores, o hall das lancheiras e espaços de recreio livres de objetos 
pessoais dos alunos. Reforçamos que os alunos não poderão trazer brinquedos para o 
Colégio. 
 
Em cada espaço de recreio definido, haverá zonas específicas (pontos de 
encontro/comboio/fila) para cada grupo/turma. Os alunos só sairão destes pontos de 
encontro para as aulas acompanhados por uma educadora/professor. Estes farão a 
gestão de percursos e tempos diferenciados de entrada nas salas. 
 

 
RECREIOS 

 
Os tempos de recreio vão manter-se os mesmos, os alunos vão continuar a ter o recreio 
da manhã e o recreio da hora do almoço, ao ar livre, podendo estar e brincar com os 
alunos do mesmo ano. 
 
Nestes recreios, os alunos estarão organizados por anos / espaços: 
 

● PE: cada ano utilizará rotativamente um dos três espaços distintos - o recreio 
dos pequeninos, o recreio do toldo e o recreio do escorrega. 

● 1.º Ciclo: cada ano utilizará rotativamente um dos quatro espaços distintos - o 
pátio de cima, o campo de basquete, o campo de futebol e o recreio das mesas 
de pedra.  
 

A rotatividade destes espaços permitirá que todos tenham a oportunidade de brincar nos 
vários ambientes. 
 
Nos dias/momentos de chuva, excecionalmente, os alunos permanecem nas salas de 
aula durante os recreios, acompanhados pelos professores, não se fazendo uso dos 
espaços de recreio exterior. Rotativamente, utilizarão os espaços cobertos/interiores que 
temos disponíveis. 
 

 
 



 
Colégio de Santa Maria 
Ano Letivo 2020 / 2021 

 

Colégio de Santa Maria   |   R. das Praças, 17 1200 - 765 Lisboa    |   R. São Félix, 2A 1200 - 840 Lisboa - 213 929 240   |   www.santamaria.edu.pt             5 

 

 
 

 
 

CASAS DE BANHO 
 

Os diferentes anos utilizarão casas de banho diferentes, tanto em tempo de 
atividades/aulas como em tempo de recreio. Os professores farão uma gestão da 
utilização das casas de banho por parte dos alunos durante as aulas, se assim for 
necessário, para que se evitem aglomerados de pessoas nos intervalos. A limpeza e 
desinfeção das casas de banho será reforçada. 
 
 

LANCHES | MANHÃ E TARDE 
 
Os lanches / fruta da manhã devem vir na lancheira do almoço ou na mochila 
(devidamente acondicionado) para o efeito para os alunos que almoçam do Colégio. 
 
 

ALMOÇOS 
 

Mantêm-se as duas modalidades de almoço: almoço de Colégio e de cesto. 
 
O refeitório estará organizado por zonas (uma zona para cada ano), com lugares 
marcados e com percursos de circulação diferentes. 
 
Os alunos terão a mesa já pronta a ser utilizada, nos locais onde se vão sentar. Não será 
permitido partilhar qualquer tipo de alimentos e bebidas. 
 
No caso dos alunos que almoçam do Colégio, serão os professores e os auxiliares os 
responsáveis por servir as refeições e por levantar as mesas, no final.  
 
Sugerimos que os alunos que almoçam de cesto tragam o almoço já aquecido, num 
termos adequado para o efeito, ou como alternativa tragam um almoço frio, de forma a 
reduzir a utilização dos micro-ondas do Colégio e a desinfeção dos materiais comuns. 
 
Os horários de almoço foram desfasados: 
 

● PE - 11h30 às 12h15; 
● 1.º e 2.º Anos - 12h30 às 14h30;   
● 3.º e 4.º Anos das 13h10 às 14h30. 

 
Estarão mais funcionárias destacadas para a limpeza e desinfeção dos espaços e 
materiais, na mudança de turnos. 
 
O Bar estará encerrado por tempo indeterminado. 
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SAÍDA DO COLÉGIO 

 
Até às 17h, a saída do Colégio será feita pela mesma porta de entrada (consultar tabela 
no cap. Entrada no Colégio). Relembramos que irmãos em anos diferentes terão de 
entrar e sair pelas respetivas portas. 
 
Entre as 17h00 e as 18h30, a saída de todos os alunos será feita pela porta da Rua de 
São Félix. Relembramos que, nesta fase, o prolongamento termina às 18h30. 
 
Às quartas-feiras, os alunos saem pelas respetivas portas.  
 
Nos dias de chuva, os alunos permanecem na sala de aula até à saída do Colégio. 
Rotativamente, utilizarão os espaços cobertos/interiores que temos disponíveis. 
 
Os pais deverão aguardar no exterior do Colégio, junto à respetiva porta, manter o 
distanciamento recomendado e utilizar máscara. 
 
 
Procedimentos de saída do Colégio: 
 
Os alunos: 

● deverão fazer-se acompanhar de todos os seus objetos pessoais; 
● aguardam a chamada no respetivo recreio/sala;  
● para aceder à sua porta de saída fazem o mesmo percurso de entrada. 

 
 
Este plano está sujeito a alterações, consoante o evoluir da situação e/ou as indicações 
das entidades competentes. 
 


