Lycée Alioune Blondin Beye
Luanda - Angola

CENÁRIO DE RECOMEÇO DAS AULAS NO LICEU ABB : INÍCIO DO ANO LECTIVO 2020
O Liceu francês Alioune Blondin Beye de Luanda determinou um cenário para a abertura do
Estabelecimento para o início do Ano lectivo em Setembro de 2020, tendo em conta as condições
sanitárias apresentadas no Conselho Pedagógico a 25 de Junho de 2020.
Ficou acordado que se as condições regulamentares e legais angolanas o permitirem, as aulas
presenciais serão retomadas a 2 de Setembro.
Este cenário baseia-se nas “ Regras de funcionamento dos Serviços Públicos e Privados com
vista à prevenção e mitigação da Covid-19 a que se refere o artigo 2° do Decreto Presidencial n.° de
26 de Maio de 2020 – Artigo 3° – Estabelecimentos de Ensino.”
Tendo em conta este decreto, não será possível o recomeço das aulas presenciais para crianças do
Pré-Escolar.
O início das aulas a 2 de Setembro diz respeito, portanto, às turmas do ensino básico e secundário
do Estabelecimento de acordo com o seguinte calendário :
- segunda-feira 17 /08/20 : apresentação ao trabalho do pessoal de serviço
- terça-feira 25/08/20 : abertura dos serviços administrativos
- terça-feira 01/09/20 : apresentação do corpo docente
- quarta-feira 02/09/20 : apresentação dos alunos
1 ) Calendário do início do Ano Lectivo
A fim de preservar as regras de distanciamento, a nossa organização prevê um início escalonado
do Ano lectivo alternando entre o ensino presencial (os alunos são recebidos nas salas de aula) e o ensino
à distância (será proposto um princípio reduzido de ensino à distância) até quarta-feira, 16 de Setembro
inclusive.
A recepção aos alunos será feita em meias turmas de acordo com os seguintes horários e
modalidades. A divisão dos alunos por grupo, tal como indicado nos quadros abaixo, será comunicada às
famílias no final do mês de Agosto.

No ensino Básico (Primária) :
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Datas

Horários

Básico (Primária)

7h30 – 9h40

1/2 turma (grupo 1)

10h15 - 12h40

1/2 turma (grupo 2)

Quinta-feira 3/09

7h30 - 12h40

1/2 turma (grupo 1)

Sexta-feira 4/09

7h30 - 12h40

1/2 turma (grupo 2)

Segunda-feira 7/09

7h30 - 12h40

1/2 turma (grupo 1)

Terça-feira 8/09

7h30 - 12h40

1/2 turma (grupo 2)

Quarta-feira 9/09

7h30 - 12h40

1/2 turma (grupo 1)

Quinta-feira 10/09

7h30 - 12h40

1/2 turma (grupo 2)

Sexta-feira 11/09

7h30 - 12h40

1/2 turma (grupo 1)

Segunda-feira 14/09

7h30 - 12h40

1/2 turma (grupo 2)

Terça-feira 15/09

7h30 - 12h40

1/2 turma (grupo 1)

Quarta-feira 16/09

7h30 - 12h40

1/2 turma (grupo 2)

Horários

Colégio e Liceu

7h30 – 10h

1/2 turma (grupo 1)

10h30 - 13h

1/2 turma (grupo 2)

Quinta-feira 3/09

EDT

(grupo 1)7h30-12H (grupo 2) 12h-fim das aulas

Sexta-feira 4/09

EDT

(grupo 1)7h30-12H (grupo 2) 12h-fim das aulas

Segunda-feira 7/09

EDT

(grupo 1)7h30-12H (grupo 2) 12h-fim das aulas

Terça-feira 8/09

EDT

(grupo 1)7h30-12H (grupo 2) 12h-fim das aulas

Quarta-feira 9/09

EDT

(grupo 1)7h30-12H (grupo 2) 12h-fim das aulas

Quinta-feira 10/09

EDT

(grupo 2)7h30-12h(grupo 1)12h-fim das aulas

Sexta-feira 11/09

EDT

(grupo 2)7h30-12h(grupo 1)12h- fim das aulas

Segunda-feira 14/09

EDT

(grupo 2)7h30-12h(grupo 1)12h- fim das aulas

Terça-feira 15/09

EDT

(grupo 2)7h30-12h(grupo 1)12h- fim das aulas

Quarta-feira 16/09

EDT

(grupo 2)7h30-12h(grupo 1)12h- fim das aulas

Quarta-feira 2/09

No secundário :
Datas
Quarta-feira 2/09

O Pré-Escolar : na hipótese de um novo decreto que permita o acesso à escola a crianças menores de 5
anos no iício do Ano lectivo a 2 de Setembro, a recepção será feita segundo o mesmo princípio usado
para o ensino Básico e Secundário.
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Caso contrário, os alunos não serão admitidos na escola.
Datas

Horários

Pré-Escolar

7h30 – 9h40

1/2 turma (grupo 1)

10h15 - 12h40

1/2 turma (grupo 2)

Quinta-feira 3/09

7h30 - 12h40

1/2 turma (grupo 1)

Sexta-feira 4/09

7h30 - 12h40

1/2 turma (grupo 2)

Segunda-feira 7/09

7h30 - 12h40

1/2 turma (grupo 1)

Terça-feira 8/09

7h30 - 12h40

1/2 turma (grupo 2)

Quarta-feira 9/09

7h30 - 12h40

1/2 turma (grupo 1)

Quinta-feira 10/09

7h30 - 12h40

1/2 turma (grupo 2)

Sexta-feira 11/09

7h30 - 12h40

1/2 turma (grupo 1)

Segunda-feira 14/09

7h30 - 12h40

1/2 turma (grupo 2)

Terça-feira 15/09

7h30 - 12h40

1/2 turma (grupo 1)

Quarta-feira 16/09

7h30 - 12h40

1/2 turma (grupo 2)

Quarta-feira 2/09

2 ) As condições sanitárias
Foram submetidas ao CHSCT e votadas no Conselho Pedagógico realizado a 25 de Junho. Serão
submetidas ao posto diplomático e à AEFE para aprovação e seguirão as recomendações do Ministério da
Educação angolano.
3) O acesso ao Estabelecimento
O acesso ao Estabelecimento será regulamentado. Será possível nos três pontos de entrada que
estarão sinalizados para limitar possíveis congestionamentos à chegada e à saída.
- O primeiro acesso através do portão do parque de estacionamento será utilizado por todo o pessoal
autorizado.
- O segundo acesso através do portão central será reservado aos alunos do ensino secundário (alunos do
Pré-Escolar ao CM2).
- O terceiro acesso através do portão do Colégio será reservado aos alunos do secundário (alunos da 6ème
à Terminale).
As entradas e saídas dos alunos serão feitas sob a vigilância das ASE e dos Assistentes de Educação.
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Além disso, o acesso será regulamentado para os encarregados de educação para os actos administrativos,
pagamento das propinas, ir buscar um aluno doente ou no final das aulas às 12h40 para o ensino Básico.
Terão acesso aos diferentes secretariados, mas apenas uma pessoa poserá ser recebida no mesmo gabinete
e as pessoas que aguardam deverão permanecer no exterior, respeitando a distância social.
O uso do cartão de identificação (o mesmo do Ano lectivo 2019-2020 até à produção dos novos
cartões) para os encarregados de educação e todo o pessoal do Estabelecimento será obrigatório para
entrar no recinto escolar.
Todas as pessoas que entrarem no Estabelecimento serão obrigadas a usar uma máscara e a mantêla durante a sua permanência neste local.
Os alunos deverão vir com a sua própria máscara. As viseiras não são permitidas.
O Estabelecimento poderá fornecer máscaras ao pessoal.
Todas as pessoas que entrarem na Escola serão obrigadas a desinfectar-se com gel.
3 postos de desinfecção serão instalados nas três entradas do Liceu : parque de estacionamento, entrada
principal e entrada secundária.
- O gel será distribuído por um pessoal de serviço no parque de estacionamento, três assistente de
educação para a entrada do secundário, três ASE para a entrada das classes do Pré-Escolar e três ASE
para a entrada das classes primárias.
- A temperatura também será verificada com um termómetro de infravermelhos nessa altura. Qualquer
pessoa com uma temperatura excessiva não terá acesso ao Liceu.
A desinfecção das mãos deverá ser sistemática à entrada de qualquer sala, escritório ou
secretariado. Uma garrafa de gel estará disponível em cada sala que possa receber pessoas.
Uma garrafa de gel estará também disponível nas entradas da sala dos professores e outra junto
dos equipamentos colectivos (fotocopiadoras).

4) As condições sanitárias no Estabelecimento
Fora da sala de aula, todas as instalações sanitárias do Estabelecimento serão regularmente
limpas e desinfectadas pelo pessoal de limpeza da Sociedade de prestação de Serviços, 25 dos quais
estarão em serviço permanente.
Na escola, durante os intervalos, as actividades desportivas (futebol, corrida, saltar à corda ou
jogos de bola) não serão autorizadas.
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No Pré-escolar, não será permitido o uso de bicicletas, de carrinhos e o escorrega.
Na escola, a fim de respeitar a distância nas casas de banho e de garantir que as mãos são lavadas, os
alunos serão acompanhados sistemáticamente pelos professores.
O horário de recreio da escola primária será modificado :
Primeiro recreio:
- das 8:50h às 9:05h para a CP e CE1
- das 9:10 às 9:25 para CE2, CM1 e CM2
Segundo recreio:
- das 11:20 às 11:35 para os alunos do primeiro e segundo anos.
- das 11:40 às 11:55 para CE2, CM1 e CM2
A utilização das instalações sanitárias será marcada da seguinte forma :
- sanitários do secretariado reservados às classes da CPA, CPB e CPC (1° recreio) depois CE2A, CE2B e
CE2C (2° recreio);
- sanitários da BCD reservados às classes da CPD, CP-CE1 e CE1A (1° recreio) depois CM1A, CM1B e
CM1C (2°recreio)
- sanitários da sala de Artes plásticas reservados às classes de CE1B, CE1C e CE1D (1° recreio) depois
CM1-CM2, CM2A e CM2B (2° recreio).
No Pré-Escolar, a ida às casas de banho, meia turma depois meia turma, será organizada para que nunca
haja dois grupos ao mesmo tempo nas casas de banho com uma agilização pelo professor e pela na
entrada e saída.
Esta organização exigirá uma ordem de passagem das turmas, bem como mais tempopara o recreio.
No Pré-escolar, durante os recreios, as ASE que não estiverem de serviço lavarão as mesas, cadeiras e
objectos utilizados durante os diferentes ateliers. A organização fornecerá uma ASE por turma.
Em cada sala de aula, estará disponível uma garrafa de gel e será pedida uma lavagem de mãos
em cada entrada na sala.
Os alunos manterão sempre o mesmo lugar na sua sala de aula.
As salas de aula serão organizadas de modo a aumentar significativamente o espaço entre as mesas dos
alunos. Cada segundo lugar será providenciado.
No Pré-Escolar, o número de alunos por grupo será reduzido para um máximo de 4 para 6 lugares.
Lugares e grupos serão sempre os mesmos.
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Os gestos barreira serão sistematicamente lembrados todos os dias aos alunos quando entram na sala
de aula e também antes de saírem para o recreio.
O CDI e a BCD não receberão que metade de uma classe de cada vez.

5) A organização do ensino
A fim de limitar as possibilidades de contacto entre os alunos, o regresso às aulas será feita em
meias turmas, alternando de acordo com a tabela acima apresentada. Haverá, portanto, um máximo de 15
alunos em cada meia turma.
Os professores utilizarão um Padlet na escola e o espaço de trabalho digital Pronote no secundário para
entregar o trabalho a ser feito presencial aos alunos no ensino à distância.
As aulas de EPS terão lugar no mais estrito respeito pelo distanciamento social sob a responsabilidade
do professor de EPS.
Não serão programadas saídas para a piscina ou para o ténis durante este período.
As horas de recepção dos alunos permanecerão inalteradas. Os portões estarão abertos a partir das
7:10h para alunos que estarão sob a supervisão dos Assistentes de Educação na escola secundária, dois
Assistentes de Educação das 7.10h às 7.20h na escola, até à chegada dos professores em serviço.
Na primária, a saída será à hora habitual, às 12.40. Os encarregados de educação serão autorizados a ir
buscar o seu educando como habitualmente (respeitando as condições de acesso acima indicadas).
- Os responsáveis dos alunos do Pré-Escolar irão apanhá-los na sala de aula e sairão pelo portão principal.
- Os responsáveis dos alunos da CP irão apanhá-los no pátio do Pré-Escolar e sairão pelo portão principal.
- Os responsáveis dos alunos do CE e CM irão apanhá-los no alpendre central e sairão pela porta principal

Os horários dos recreios serão mantidos com uma supervisão acrescida. Todos os Assistentes de
Educação do Colégio/Liceu serão mobilizados para um número reduzido de alunos no secundário e 5
professores em serviço assegurarão a supervisão no primário.
6) Instruções ao pessoal de limpeza
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Será criada uma ficha de trabalho reforçada para o pessoal de limpeza da empresa de
prestação de serviços : desinfecção várias vezes ao dia com a realização de uma ficha de registo de
passagem: maçanetas das portas, desinfecção diária das mesas dos alunos, chão, mesas de cantinas,
torneiras das casas de banho, lavatórios, fontes de água, sanitários, corrimões de escadas, interruptores,
comandos à distância , teclados e ratos de computador.
7) Casos de suspeita
Todo o aluno que esteja doente, com febre ou com sintomas de COVID 19 não será autorizado a
entrar no Estabelecimento.
Todo o funcionário, nas mesmas condições, não será autorizado a entrar no Estabelecimento e justificará
esta ausência administrativa com um certificado médico.
Qualquer aluno ou funcionário presente no Estabelecimento e que apresente subitamente
sintomas de COVID 19 será colocado em isolamento na enfermaria enquanto espera ajuda, na presença
de um funcionário da Escola (CPE, AED, director, secretária, professor ou ASE), estas pessoas devem
usar uma máscara disponível na secretaria. Os contactos serão proibidos.
8) Lugar da restauração
Para o secundário, a venda será feita num espaço aberto, será pedido à empresa Delícias de Paris
que crie uma organização de distanciamento social durante a venda de bebidas e refeições.
Os Assistentes Eduacativos assegurarão que as regras de distanciamento social sejam respeitadas durante
as refeições.
Para o ensino primário, não será permiitida a venda de alimentos e bebidas numa área fechada que
gere um grande fluxo de alunos. O serviço de restauração estará, por conseguinte, encerrado para estes
alunos.

9) A sala de convívio dos alunos do ensino secundário estará encerrada
10) O seguimento da organização
Serão nomeadas três pessoas referenciadas para supervisionar e verificar diariamente se o
sistema sanitário é respeitado :
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A Senhora JUPITER VIEIRA – CPE/Adjunta do Provisor (secundário)
O Senhor GERMANO CARREIRA – Director (primária)
O Senhor PEUCHET Nicolas – Responsável técnico
Um relatório de acompanhamento sobre o respeito das instruções e disposições sanitárias será
preparado pelo provisor a 16 de Setembro e será levado ao conhecimento do Conselho de Administração,
do CHSCT e dos representantes dos pais.
O Director
Jean Michel BLETTERY
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