AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOÃO DE MEIRA
Atualizado a 14/09/2020

Ano Letivo 2020/21
EB2,3 João de Meira
RECREIOS
Os recreios estão identificados da seguinte forma:

Plano de Contingência do Agrupamento João de Meira
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Recreios 3 e 4

Corredores 1, 2, 3 e 4

Recreios 1, 2, 3 e 4

9º Ano

6º Ano

9º Ano
Recreios 1 e 2

5º ano

7º Ano

Recreios 1 e 2

8º Ano

Recreios 3 e 4

Turno da Tarde

Nota: quando as condições meteorológicas forem adversas os alunos permanecerão na sua sala durante
os intervalos.

PERCURSOS
Serão definidos, identificados e percorridos com os alunos acompanhados pelo Diretor de
Turma na receção, os circuitos e procedimentos no interior da escola, que promovam o
distanciamento físico, nomeadamente no percurso:
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a) Entrada e Saída da escola
 Entrada na escola até à sala de aula dos alunos do 5º Ano (Manhã) e 7º Ano (Tarde)

 Saída da sala de aula para o exterior dos alunos do 5º Ano
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 Saída da sala de aula para o exterior dos alunos do 7º Ano

 Entrada do 6º Ano (Manhã) e 8º Ano (Tarde)
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 Saída do 6º Ano (13h20) e 8º Ano (18h50)

 Entrada e Saída dos alunos do 9º ano
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b) Percurso Sala- Reprografia/GAA/Equipa Mais/SPO

ANO

PERCURSO
Os alunos percorrem o corredor A2 e de seguida o corredor B2, descendo pelas

5.º e 7.º

escadas próximas da sala 22 e da biblioteca, caminhando em direção à
reprografia/GAA/Sala Equipa Mais e SPO.
Salas corredor C2 - Os alunos percorrem o corredor, descem as escadas ao
fundo do mesmo, saem para o exterior, entrando pela porta junto às casas de
banho do piso 0 em direção à reprografia ou ao GAA.

6.º e 8.º
Salas corredor B2 - Os alunos percorrem o corredor B2, descem as escadas
junto à sala 22 e dirigem-se para a reprografia ou para o GAA.
Salas piso 0 - Os alunos percorrem os corredores A 1 e B1 em direção à
reprografia ou ao GAA.
9.º
Salas piso 1 - Os alunos percorrem o corredor B2, descem as escadas junto à
sala 22 e dirigem-se para a reprografia ou para o GAA.

c) Pavilhão Gimnodesportivo e Cantina

ANO

PERCURSO
 Os alunos descem do corredor A2, pelas escadas que se encontram junto ao PBX, e
deslocam-se, pela porta de trás da entrada principal, em direção ao pavilhão, se não
estiver a chover.
 Caso chova, os alunos percorrem os corredores A2 e B2, descem as escadas mais próximas
da sala 22 e da Biblioteca, saindo para o pavilhão pela porta junto às casas de banho anexas
à reprografia.

5.º

 Quando tiverem novamente aulas na sua sala, e sempre que não chover, os alunos
deslocam-se pelo exterior entrando pela porta de trás da entrada principal (junto aos
laboratórios) e sobem pelas escadas que se encontram à direita até ao corredor A2.
 Se chover, os alunos entram pela porta que dá acesso às casas de banho do 9º ano (ao
lado da reprografia), sobem as escadas que estão em frente e percorrem os corredores B2
e A2 até à respetiva sala.
 Caso almocem na escola, o percurso até à cantina deverá ser efetuado da mesma forma
que a deslocação até ao pavilhão. Pelo exterior, quando não chover, entrando pela porta
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da sala do aluno e pelos corredores A2 e B2, descendo as escadas junto à sala 22 e virando
à esquerda em direção à cantina, sempre que chover.
 Se os alunos optarem pelo takeaway, farão o percurso anteriormente referido, saindo pela
porta do fundo da cantina para o acesso ao portão da Rua Almirante Gago Coutinho.
 Os alunos descem do corredor C2, pelas escadas que se encontram junto ao campo de
jogos (por trás da cantina) e deslocam-se para o pavilhão.
 Quando tiverem novamente aulas na sua sala, os alunos deslocam-se pelo exterior

6.º

entrando pela mesma porta.
 Caso almocem na escola, o percurso até à cantina deverá ser efetuado da mesma forma
que a deslocação até ao pavilhão. Pelo exterior, entrando pela porta da sala do aluno.
 Se os alunos optarem pelo takeaway, farão o percurso anteriormente referido, saindo no
final pela porta ao fundo da cantina para o acesso à Rua Almirante Gago Coutinho.
 Os alunos descem as escadas que se encontram à direita da portaria e deslocam-se em
direção ao pavilhão, não necessitando de entrar no edifício principal, uma vez que têm
aulas no seu turno complementar.
 Caso almocem na escola, o percurso até à cantina deverá ser efetuado pelas escadas mais

7.º

próximas do pavilhão gimnodesportivo.
 Quando começarem as aulas, e sempre que não chover, os alunos deslocam-se pelo
exterior entrando pela porta de trás da entrada principal (junto aos laboratórios).
 Se chover, os alunos percorrerão os corredores C1 e B1, subindo pelas escadas junto ao
PBX para o corredor A2.
 Os alunos descem as escadas que se encontram à direita da portaria e deslocam-se em
direção ao pavilhão, não necessitando de entrar no edifício principal, uma vez que têm
aulas no seu turno complementar.
 Caso almocem na escola, o percurso até à cantina deverá ser efetuado pelas escadas mais

8.º

próximas do pavilhão gimnodesportivo. Quando começarem as aulas, e sempre que não
chover, os alunos deslocam-se pelo exterior entrando pela porta de trás da cantina (junto
ao campo de jogos).
 Se chover, os alunos percorrerão os corredores C1 e B1, subindo pelas escadas junto à
reprografia para os corredores B2 e C2.
 Caso os alunos almocem em casa, descem as escadas que se encontram à direita da
portaria e deslocam-se em direção ao pavilhão, não necessitando de entrar no edifício

9.º

principal, uma vez que têm aulas no seu turno complementar.
 Caso almocem na escola, o percurso até à cantina deverá ser efetuado da seguinte forma:
 Sempre que não chover- do corredor A1, a saída far-se-á pela porta de trás da entrada
principal; do corredor B1, pela saída junto às casas de banho do piso 0 e do corredor B2,
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pelas escadas junto à sala 22 e saída pela porta junto às casas de banho anteriormente
referidas;
 Sempre que chover- dos corredores A1 e B1, a saída far-se-á pela saída junto às casas de
banho do piso 0 e do corredor B2, pelas escadas junto à sala 22 e saída pela porta junto às
casas de banho anteriormente referidas;
 Se optarem pelo takeaway, os alunos que têm aulas no corredor B2 descem as escadas
junto à sala 22 em direção à cantina e os que têm aulas nas salas dos corredores A 1 e B1
deslocam-se percorrendo esses corredores, fazendo posteriormente o trajeto inverso,
saindo pela portaria.

d) Casas de Banho
As casas de banho serão para uso exclusivo das turmas do mesmo ano de manhã e/ou de
tarde.
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ANO

PERCURSO

5.º / 7.º

Os alunos percorrem o corredor A2. As raparigas até ao início do mesmo e os
rapazes até ao final.

6.º / 8.º

Os alunos percorrem o corredor C2.

9.º ano

Os alunos percorrem o corredor A 1 e B1 até à casa de banho. Os alunos cujas salas
se encontram no corredor B2 terão de descer as escadas junto à sala 22.
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