
 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA 
 

 

Informação à comunidade escolar  

 

Procedimentos a implementar na reabertura da Educação Pré-Escolar em regime 

presencial. 

 

 

I – Organização escolar 

 

 O horário de entrada das crianças ocorre entre as 9:00h e as 10:30h. 

 As atividades decorrem nas salas de aula do 1º ciclo. 

 Serão privilegiadas atividades no exterior, sempre que possível.  

 O grupo/turma será dividido quando o número de crianças que o pretendem 

frequentar o justifique. 

 

II – Assiduidade nas atividades presenciais.  

 

 A assiduidade das crianças é registada.  

 As crianças que não frequentem as atividades presenciais, por manifesta 

opção dos encarregados de educação, têm as suas faltas justificadas, não 

estando a Escola obrigada a disponibilizar o ensino à distância.  

 

III - Organização dos espaços escolares 

 

 Distribuição das crianças por sala:  

o As crianças ocupam sempre a mesma sala e o mesmo lugar. 

o O AEPAP disponibilizará, para cada criança, material de apoio para a 

realização das atividades, que não será partilhado. 

 Será garantido o distanciamento físico entre as crianças, sem comprometer o 

normal funcionamento das atividades pedagógicas. 

 

IV – Entrada das crianças na escola e acesso às salas de aula. 

 

 A entrada no recinto escolar é feita pelo portão principal (habitualmente 

utilizado pelos alunos do 1º Ciclo). 

 São recebidas e entregues, à vez, pelas Assistentes Operacionais. Os 

encarregados de educação mantêm entre si a distância de segurança, 

enquanto aguardam a vez. 

 Não podem trazer brinquedos para a escola.  

 Devem entrar com o vestuário indispensável e facilitador da sua autonomia.  

 Desinfetam as mãos sempre que necessário, sob a supervisão de um adulto, 

nomeadamente à entrada e saída do recinto escolar, antes e após as 

refeições, antes e após a ida à casa de banho, sempre que as crianças 

regressem do espaço exterior. 



 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA 
 

 A entrada no edifício trocam o calçado do exterior pelo destinado ao uso no 

interior, que permanecerá na escola e será higienizado após a utilização 

diária. 

 O acesso ao interior da escola é exclusivo para crianças e profissionais que 

nela trabalham. 

 

V- Higienização dos espaços. 

 

 A higienização de todos os espaços é feita após a sua utilização, cumprindo-se 

a checklist, que inclui o registo da hora e do responsável pelo procedimento. 

 

VI – Funcionamento do refeitório. 

 

 O refeitório funciona entre as 12:00h e as 13:00 h 

 Poderão ser organizados turnos para o almoço, em função da lotação do 

espaço. 

 

VII – Outras orientações 

 

 No dia da reabertura da Educação Pré-Escolar os encarregados de educação 

devem trazer para uso exclusivo na escola: 

o Calçado confortável com sola lavável (tipo crocs). 

o Uma muda de roupa. 

o Chapéu/boné. 
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