
 

 
 

Protocolo de confinamento no pré-
escolar      

 
 

Caros pais, 

Este documento tem como finalidade informar-vos das modalidades de apoio ao 
vosso educando em caso de confinamento individual ou de toda a turma.  

 

Num primeiro cenário: o vosso educando está em isolamento em casa ( porque 
testou positivo para o Covid-19 ou por contacto) 

Protocolo: 

1. A professora do vosso educando entrará em contacto, nas primeiras 24h, para  fazer 
um ponto de situação convosco. 
 

2. O Diretor da Primária enviar-vos-á o código pessoal de acesso ao “Pronote” para 
recuperarem os trabalhos de casa e documentos diretamente a partir do espaço 
“parents”, na respetiva parte da agenda do aluno. 
Uma cópia dos documentos será colocada na receção, junto da D. Fátima se assim 
o desejarem. 
 

3. Horários de videoconferências serão combinados com a professora de acordo com 
o seu tempo livre, dentro do horário escolar. Mme Laurence SIMON, professora 
substituta, poderá igualmente contactar os alunos durante outro tempo escolar. 
 

 

Num segundo cenário: Toda a turma do vosso educando está em casa de quarentena. 

Protocolo: 

1. O Diretor da Primária enviará a todos os pais o código pessoal de acesso ao 
“Pronote” para recuperarem os trabalhos de casa e documentos diretamente a 
partir do espaço “parents” na parte respetiva da agenda do aluno. 
Uma cópia dos documentos será colocada na receção, junto da D. Fátima se assim 
o desejarem. 
 

2. No dia seguinte à colocação da turma em quarentena, a professora estará em 
videoconferência de acordo com o seguinte horário: 

9h – Inicío do dia com os documentos que estarão no “Pronote” ou deixados 
na receção. 
Durante a manhã, a professora fará videoconferência com pequenos grupos. 
14h – Início das atividades da tarde. 



 

 
 
Durante a tarde, a professora fará videoconferência com pequenos grupos. 
16h - Videoconferência com toda a turma para fazerem leitura ou  
trabalharem uma música. 

 

Desta forma, todos os alunos terão uma visualização com o(a) professor(a) em pequenos 
grupos, durante o dia. 

 

De modo a conservar o ritmo de trabalho dos alunos, as aulas de português serão 
mantidas seguindo o horário habitual. O horário da professora de francês será ligeiramente 
modificado para dar lugar às aulas de português. 

 

Nota importante : 

Os documentos para os trabalhos serão colocados na agenda do(a) aluno(a) no “Pronote” 
e podem ser disponibilizados em papel na receção do LFIP. 

 

Olivier BRIET 

          Diretor Primária 

 

 

           


