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REGIME PRESENCIAL 

 

Processo de ensino e aprendizagem desenvolvido num contexto em que alunos e docentes estão em contacto direto, 

encontrando-se fisicamente no mesmo local. 

 

Entrada e Saída no Recinto Escolar 

 

a) Entrada pelo portão lateral para identificação e desinfeção das mãos; 

b) Saída pelo portão central. 

 

Circulação 

 

A Circulação nos corredores dentro dos pavilhões será de acordo com as indicações existentes no chão. 

 

Acessos à sala de aula 

 

Acesso às salas de aula: 

a) Edifício CA1 (bloco onde está a Biblioteca e a Secretaria): 

Entrada: Porta A 

 Colocação de informação nas portas de vidro à entrada do bloco (Piso 0); 

 Piso 0- Marcação dos circuitos de deslocação no chão; 

 Piso 1- As escadas que permitem o acesso às salas do Piso 1 serão utilizadas para subir e descer 

devendo ser respeitadas as indicações.  

Saída: Porta B 

 

 

Circulação no piso 0 de acordo com as 

marcações existentes no chão. 

Salas do Piso 0: 

• EM1;  

• EM2; 

• Serviço Médico; 

• Biblioteca. 

Acesso às salas do piso 1 

Escada do lado da 

Secretaria: 

Salas 18, 19, 20, 21, 22, 

SPG4, Informática 1 e 2 

Escada do lado da 

Biblioteca: 

Salas 12, 13, 14, 15, 16, 

17, SPG4 

 

b) Edifício CA2 (bloco onde estão os laboratórios): 

Entrada: Porta C 

 Colocação de informação nas portas de vidro à entrada do bloco (Piso 0); 

 Piso 0- Marcação dos circuitos de deslocação no chão; 



 Piso 1- As escadas que permitem o acesso às salas do Piso 1 serão utilizadas para subir e descer  

devendo ser respeitadas as indicações.  

Saída:  Porta D

Circulação no piso 0 de acordo com as 

marcações existentes no chão. 

Salas do Piso 0: 

• Frente à entrada- Sala 1 

• À esquerda- Laboratórios 1, 2, 3,4 

• À direita- Laboratórios 5,6 

• Sala de Educação Visual e Tecnológica 

1 e 2 

Acesso às salas do piso 1 

Escada à esquerda  

Salas 2, 3, 9, 10. 11 

Escada à direita 

Salas 5, 6, 7, 8, SPG3, 

Educação Visual, 

Educação tecnológica 

 

Acessos  

Procedimentos de circulação no Espaço de Educação Física: 

 Encontra-se em anexo (Anexo 1) o referencial para a circulação e ocupação do espaço para as aulas de Educação 

Física. 

 

 

Casas de banho: 

• Piso 0 - CA1 – Wc junto ao refeitório com lotação para 3 alunos (as); 

• Piso 0 - CA2 - Wc junto aos laboratórios com lotação para 2 alunos (as); 

• Piso 1 – CA2 - Wc junto às salas 10/11 com lotação para 3 alunos (as); 

• Bloco A - Wc junto à sala 23 com lotação para 3 alunos (as). 

 

 

Acesso à Papelaria 

Entrada: Porta A 

• Atendimento apenas a 1 pessoa, de cada vez, respeitando as distâncias. 

Saída: Saída: Porta B 

 

Bufete  

Entrada: Porta A 

• Capacidade limitada a 25 pessoas; 

• Atendimento apenas a 1 pessoa, de cada vez, respeitando as distâncias; 

• Entrada pela porta interior e saída pela porta exterior; 

• Atendimento encerrado entre as 12 e as 14 horas; 

• A sala de refeições da (as) docente limitada a 2. 

Saída: Porta E 

 

Refeitório 

Entrada: Porta A 

• Entrada pela porta interior e saída pela porta exterior; 

• Serviço de refeições nas horas estipuladas para cada turma (documento em anexo). 

Saída: Porta F 

 

http://aepjm.pt/AEPJM2020_2021/CirculacaoEduFisica.pdf


Sala de refeições das Assistentes Operacionais 

• Capacidade limitada a 4 pessoas; 

• Desinfeção das lancheiras antes de serem colocadas no frigorífico. 

 

Serviços administrativos 

Entrada: Porta C 

• Atendimento apenas a 1 pessoa, de cada vez, respeitando as distâncias. 

Saída:  Porta D

Sala de Professores (as) 

• Capacidade limitada a 25 pessoas; 

• Desinfeção das lancheiras antes de serem colocadas no frigorífico. 

 

Sala do (a) aluno (a) 

• Apenas em casos excecionais os (as) alunos (as) devem ser encaminhados para esta sala; 

• Lotação de 4 alunos ; 

 

Sala de Diretores (as) de Turma 

• Capacidade limitada a 4 pessoas. 

 

Reprografia  

• Capacidade limitada a 2 pessoas. 

 

 

Sala de atendimento a Encarregados de Educação 

• Só serão efetuados atendimentos presenciais em casos excecionais; 

• A sua lotação é limitada a 1 encarregado (a) de educação. 

 

 

Aprovado em Conselho Pedagógico de 08/09/2020 

 

 

Alverca, 8 de setembro de 2020 

 

 

 


