SUPLEMENTO
DO PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA O INÍCIO DAS ATIVIDADES DO
ANO LETIVO 2020/2021

Fazendo votos para que o ano letivo 20/21 seja um bom ano académico para todos,
de modo de dar alguma previsibilidade ao início do mesmo, aqui resumimos um conjunto
de informações constantes do Plano de Contingência, porém, reforçando-as, dada a
situação de pandemia que se vive.
De acordo com as orientações da DGS e da DGE, iniciaremos o ano letivo, a 14
de setembro, em regime presencial.
O ensino misto, e não presencial, só será aplicado sempre que a situação assim o
justifique.
Em relação às salas de aula e aos espaços do ELCSVP, reafirmamos o total
cumprimento das orientações que nos chegaram e possam surgir por parte das
autoridades de saúde e, consequentemente agilizaremos as mudanças que se
impuserem na prática e ambiente de aprendizagem.

 HORÁRIOS
Apesar dos HORÁRIOS de abertura e de encerramento do ELCSVP, da Creche ao 9º
ano, se manterem das 8:00h às 19:00h. Os Pais/EE ou familiar, que puderem, deverão
trazer os (as) filhos(as) o mais próximo possível do início das respetivas aulas e vir
busca-los(as), sempre que possível, perto das 18:00h. (A DGS recomenda o menos
tempo possível na escola)
 Início das aulas do 1º ciclo – Os 1ºs e 2ºs anos entram às 9:00h; os 3ºs e 4ºs anos
entram às 8:45h;
 Início das aulas 2º e 3º ciclos – 8:30h

 ENTRADAS E SAÍDAS DO ELCSVP
A entrada e saída das crianças da Creche, cujos pais se desloquem a pé, deverá ser feita
pelo portão das Murtas ou pelo portão do ATL, mantendo a distância social recomendada.
Os pais devem seguir o circuito indicado e não podem permanecer no recreio, é
expressamente proibido.

Não é permitida a entrada, nas instalações do ELCSVP, do pai, da mãe ou do familiar do
aluno que o vem trazer ou buscar ao Externato, exceção feita para os pais do 1º ano,
durante o 1º dia.
Os alunos do Pré-Escolar e 1º ciclo, entram pela portaria junto do ATL.
Os alunos da Creche, 2º e 3º ciclo entram pelo Portão das Murtas.
Caso o acesso ao Externato seja mais fácil pela portaria junto do ATL, qualquer aluno
poderá utilizar esta entrada dirigindo-se, de imediato, para as zonas que lhes estão
reservadas e devidamente identificadas no Externato.
Todos os alunos deverão apresentar o seu cartão do Externato a quem estiver nas
portarias.
As saídas da Creche são feitas pelo Portão das Murtas. Todos os outros alunos poderão
sair pelo portão do ATL, sempre com a apresentação do respetivo cartão de aluno.
Todos os alunos com mais de 10 anos terão, obrigatoriamente, de entrar no Externato já
com máscara descartável ou comunitária. Os alunos deverão trazer mais uma máscara
suplente para alguma eventualidade.
Os Pais/EE ou familiar, que vierem buscar os alunos, não poderão entrar nas instalações
do ELCSVP, pelo que devem solicitar o(a) seu(sua) filho(a) à auxiliar ou ao segurança
que estiver no Portão do ATL ou das Murtas, a partir das 16:00h.
 SALAS DE AULA/MATERIAL ESCOLAR
As salas de aula estão organizadas de acordo com a legislação em vigor.
No Pré-Escolar a equipa docente e não docente tentará cumprir o distanciamento físico,
conscientes de que são crianças e que por vezes se torna difícil manter as regras à letra.
No 1º ciclo o material escolar ficará na carteira do aluno. Para casa apenas será levado o
caderno de atividades, sempre que o professor assim o entenda.
- Os cacifos serão trancados;
- Os alunos deverão trazer o seu material escolar, na primeira semana, que ficará guardado
nas salas e não deverão trazer a mochila. À sexta-feira, levarão os TPC para casa, dentro
de uma pastinha de elásticos.
- Os lanches serão tomados nas salas;
- Os alunos deverão trazer uma garrafa de água e beberem, em intervalos de uma hora,
pelo menos;
- Os alunos que tragam almoço de casa devem trazer a lancheira devidamente identificada
e entrega-la à funcionária responsável por este serviço;

No 2º e 3º ciclos o material escolar não deverá ficar nas salas, devendo acompanhar o
aluno na sua mochila, ou ficar nos cacifos, (exceção feita ao material de EV que,
quando na sala, é desinfetado e arrumado pelos alunos)
As salas de aula são ventiladas e arejadas. Os alunos não poderão trocar de carteira e
deverão manter o seu material junto da sua mesa não podendo partilhar o seu material
com outro colega.

 REFEITÓRIOS
Os horários de almoço estão escalonados e separados por turnos e por espaços.
Os alunos com alimentação trazida de casa tomarão a sua refeição na Cripta e no
Refeitório Pequeno. Solicita-se que os alimentos quentes sejam transportados em
marmitas térmicas.
Os alunos com refeição do Externato tomarão a sua refeição no Refeitório Grande,
mediante escalonamento por turnos:
1º ciclo – 1º e 2º anos - às 12:00h
3º e 4º anos – às 12:30h
2º ciclo- 5º e 6º anos – às 13:15h
3º ciclo – 7º, 8º e 9º anos - às 13:30h
O objetivo prende-se com a redução dos alunos no espaço de refeição de acordo com as
regras legais em vigor.
Após a utilização de cada turno, as cadeiras e as mesas serão alvo de desinfeção.
Os alunos que trazem o almoço de casa comem, nos mesmos turnos, porém, na Cripta e
no Refeitório “do Sr. Rui”.
O bar do Externato estará encerrado, pelo que os alunos terão de trazer de casa os seus
lanchinhos.
Não serão permitidos bolos de aniversário.
Não será permitida a entrega de take away no Externato.

 BALNEÁRIOS – EDUCAÇÃO FÍSICA
Os alunos que tiverem aulas de EF ao primeiro tempo da manhã, deverão trazer já
vestido o seu equipamento (não esquecer as sapatilhas para as aulas no ginásio e no
pavilhão).
No ginásio e pavilhão não será permitido calçado utilizado no exterior.
Nos balneários não poderão usar os duches, mas apenas trocar de roupa.
A pratica de EF será adequada à situação de pandemia, evitando o contacto físico e a
partilha do material.

 RECREIOS
Os espaços no Recreio estarão divididos do seguinte modo:
Pré-Escolar – no recreio habitual
1º ciclo – parte lateral esquerda do campo de basquete, corredor em frente ao portão
verde e corredor vertical até ao portão das Murtas.
2º ciclo – parte lateral direita do campo de basquete
3º ciclo – campo de futebol e áreas circundantes

 CASAS DE BANHO
As casas de banho terão a sua lotação limitada ao respetivo tamanho e supervisionada
pelas respetivas auxiliares.
A desinfeção será reforçada e sempre realizada após os intervalos.

 VISITAS DE ESTUDO
Este ano letivo as visitas de estudos estarão muito limitadas, devendo-se ao facto da
restrição dos lugares nos autocarros e do aumento muito significativo do seu custo.

 REFORÇO/ESTUDO
As condições de utilização das salas de reforço/estudo serão em tudo semelhantes às da
utilização das salas de aula.

 UNIFORMES
Os uniformes podem ser adquiridos nos seguintes locais:

- Jané – Alvalade, R. Marquesa de Alorna, 23B, 1700-300 Lisboa (Alvalade), telef.
218463079; 918105116
- Dutil Child Uniformes – Lg de Santa Bárbara, 7-F, Lisboa, telf. 213571366
- ATL, a partir das 19h, ao cuidado da Associação de Pais (a partir do dia 1 de
setembro, a partir das 19h)
- Gabinete de Assistente Social, Drª. Marta Araújo, ELCSVP, telef. 217521430

 BIBLIOTECA
Estará aberta.

