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PLANO DE ATUAÇÃO PE e 1.º CICLO 

            ANO LETIVO 2021-2022 

 
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. 
 
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. 
 

 
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 do Pré-Escolar é das 9h00 às 16h00. 
 
O horário das atividades/aulas do 1.º Ciclo é das 8h30 às 16h10. 
 
Às quartas-feiras, os alunos do PE podem sair entre o 12h30 e as 13h00. Os alunos 
do 1.º Ciclo saem às 13h10, de acordo com o horário. 
 
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. 
 
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.  
 
O horário de funcionamento do Colégio é das 8h00 às 18h30. A partir das 17h, os alunos 
saem todos pela porta da Rua de São Félix. 
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ENTRADA NO COLÉGIO 
 

O horário de entrada dos alunos mantém-se o mesmo, sendo que será efetuado por 
portas diferentes: 
 

• Pré-Escolar: Rua dos Remédios, entre as 8h00 e as 9h00; 
 

• 1.º Ciclo: Rua de São Félix, a partir das 8h00. 
 
Nota: Irmãos em ciclos diferentes terão de entrar e sair pelas respetivas portas. 
 
 
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. 
 
 

 
RECREIOS 

 
O Pré-Escolar terá o seu espaço de recreio. 
 
O recreio do 1.º Ciclo será dividido em 2 espaços, 1.º e 2.ºs anos e 3.º e 4.ºs anos. 
 

 
CASAS DE BANHO 

 
As casas de banho estão identificadas segundo as “bolhas”. 
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