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Plano de Contingência  

 

Plano de Prevenção e Atuação Face ao Coronavírus COVID-19 

 

ENQUADRAMENTO 
 

O Plano de Contingência aqui apresentado sustenta-se no regime jurídico da promoção 

da segurança e saúde no trabalho e assume-se como plano de contingência para uma 

situação de grave risco para a saúde pública, procedendo a vigilância da saúde e do nível 

sanitário dos serviços e equipamentos deste Agrupamento de Escolas.  

  

Este Plano permite que a Escola (pessoal docente, não docente e alunos) esteja 

preparada para enfrentar, de modo adequado, as possíveis consequências de uma 

epidemia em articulação com as famílias, os serviços de saúde e outras estruturas 

pertinentes da comunidade educativa. 

 

 O objetivo deste Plano de Contingência é manter a atividade da instituição escolar, face 

aos possíveis efeitos da epidemia e respetivas repercussões nas atividades escolares e no 

ambiente familiar e social de toda a comunidade educativa.  

 

Surgindo no âmbito da infeção do novo coronavírus COVID-19, estabelece os 

procedimentos a adotar perante o individuo com sintomas desta infeção e as medidas 

preventivas para o controlo da mesma.  

 

Tem em consideração as instruções divulgadas pela Direção Geral de Saúde e as 

orientações emanadas pela DGEstE.  
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As diretrizes constantes deste plano podem ser atualizadas a qualquer momento tendo 

em conta o quadro epidemiológico, sendo as situações que ocorram fora do previsto ser 

avaliadas caso a caso. 

 

As indicações expressas são válidas para visitantes, alunos, funcionários e docentes e 

constituem normas obrigatórias que devem ser respeitadas e seguidas por todos. Para uma 

melhor leitura optou-se por apresentar numa primeira parte as linhas comuns do plano de 

contingência global do Agrupamento e depois os planos por Escola/Jardim e respetivos 

planos específicos quando existam.  

 

No âmbito do Plano de Contingência para o COVID-19 e, ainda como Medidas de Prevenção 

decidimos: 

 Todas as Visitas de Estudo e Atividades de Desporto Escolar estão suspensas até 

novas informações. 

 A utilização externa do pavilhão gimnodesportivo obedece ao cumprimento de um 

plano de higienização e limpeza partilhado sendo excluída a presença de público. 

  Limitação das reuniões que impliquem presenças de entidades externas à vida 

diária das escolas. 

O presente documento consiste num conjunto de medidas e ações que deverão ser 

aplicadas, de modo articulado em todas as escolas e jardins de Infância do Agrupamento 

em cada fase da evolução da epidemia do COVID-19. 

As medidas necessárias, bem como as responsabilidades de cada um dentro da 

organização devem ser ajustadas aos diferentes cenários de evolução da epidemia, a fim 

de assegurar que cada um saiba o que fazer em situação de crise e o que esperar das 

ações desenvolvidas por si e pelos outros. 
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-CAPITULO I: INFORMAÇÕES GERAIS 
 

1. SOBRE O CORONAVÍRUS 
Os Indivíduos cuja sintomatologia de Coronavírus COVID-19 surja fora do espaço escolar, 

devem adotar os seguintes procedimentos:  

i. Contactar a LINHA SAÚDE 24: 808 24 24 24 e seguir as indicações/instruções;  

ii. Ficarem onde se encontram. Só se devem apresentar ao serviço ou nas aulas se 

receberem indicações para tal do Serviço Nacional de Saúde;  

iii. Logo que possível, informe o coordenador de estabelecimento/coordenação 

central do agrupamento. 

 

1.1 Formas de Transmissão 

Considera-se que a COVID-19 pode transmitir-se:  

 Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra);  

 Pelo contacto direto com secreções infeciosas; 

 Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1 

mícron).  

O atual conhecimento sobre a transmissão do SARS-CoV-2 é suportado no conhecimento 

sobre os primeiros casos de COVID-19 e sobre outros coronavírus do mesmo subgénero. 

A transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que esta ocorre durante 

uma exposição próxima a pessoa com COVID-19, através da disseminação de gotículas 

respiratórias produzidas quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, as quais 

podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas. O 

contacto das mãos com uma superfície ou objeto com o novo coronavírus e, em seguida, 

o contacto com a mucosa oral, nasal ou ocular (boca, nariz ou olhos), pode conduzir à 

transmissão da infeção. Até à data não existe vacina ou tratamento específico para esta 

infeção. As medidas preventivas no âmbito da COVID-19 a instituir, deverão ter em conta 

as vias de transmissão direta (via aérea e por contacto) e as vias de transmissão indireta 

(superfícies/objetos contaminados). 
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1.2 Período de Vigilância Ativa  

Como medida de precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14 

dias desde a data da última exposição a caso confirmado. As medidas preventivas no 

âmbito do COVID-19 têm em conta as vias de transmissão direta (via aérea e por 

contacto) e as vias de transmissão indireta (superfícies/objetos contaminados).  

 

1.3 Principais Sintomas  

Os sintomas são semelhantes a uma gripe, como por exemplo:  

• febre  

• tosse  

• falta de ar (dificuldade respiratória)  

• dores musculares 

• cansaço 

 

2. OBJETIVOS DO PLANO 
a) Minimizar o impacto de uma possível infeção dos estudantes, funcionários, 

docentes da escola e outros utentes;  

b) Possibilitar a monotorização diária da situação em todos os estabelecimentos do 

agrupamento; 

c) Assegurar canais de recolha e comunicação de informação; 

d) Garantir os recursos necessários para a implementação das medidas 

nomeadamente equipamentos e produtos; 

e) Assegurar o regular funcionamento da organização. 

f) Criação de um grupo de coordenação com definição de responsabilidades; 

g) Estabelecimento de áreas /salas de isolamento e respetivos circuitos; 

h) Identificação das linhas e serviços indicados pela DGS para acompanhamento dos 

casos; 

i) Providenciar esclarecimentos a todos os envolvidos; 

j) Divulgação do Plano e das medidas nele previsto. 
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3. IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO 

3.1 Grupo de Coordenação Central  

 

Escola sede EB 2,3 Soeiro Pereira Gomes – Telefone: 219 518 210 

          - Isabel Faustino (adjunta da direcção ) 

          - Cristina Caldeira (subdiretora) 

          - Coordenadora do PES 

 

 

 

 

Coordenações Setoriais: 

Estabelecimento de ensino Responsável Contacto 

JI e EB1 nº1 de Alhandra  Madalena Cirilo 219 503 250 

EB1 nº2 de Alhandra Madalena Abrantes 219 511 112 

EB1 Cotovios Lina Oliveira 219 512 184 

JI e EB1 Sobralinho Paula Magalhães 219 503 197 

JI Cotovios Ana Isabel Soares 219 503 138 

EB1 À-dos-Loucos Filomena Pimenta 219 501 570 

 

Autoridade de Saúde Local: 

 Delegada de saúde Dra. Liliana Ciobanu: 219 535 204/5. 

 

3.2  Procedimentos Gerais 

a) Afixação de cartazes da Direção Geral de Saúde e outras informações relacionadas; 

b) Reforço do plano de higienização dos espaços;  

c) Reforço das instruções relativas a: 

i. Utilização obrigatória de máscara (cumprindo as instruções de colocação 

correta da mesma); 

ii. Procedimentos básicos para higienização das mãos (ex. lavar as mãos com 

água e sabão durante pelo menos 20 segundos; se estes não estiverem 

disponíveis utilize um desinfetante para as mãos que tenha pelo menos 70% de 

álcool, cobrindo todas as superfícies das mãos e esfregando-as até ficarem 
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secas; sabão e água devem ser usados preferencialmente se as mãos estiverem 

visivelmente sujas);  

iii. Procedimentos de etiqueta respiratória (ex. evitar tossir ou espirrar para as 

mãos; tossir ou espirrar para o antebraço ou manga, com o antebraço fletido 

ou usar lenço de papel; higienizar as mãos após o contacto com secreções 

respiratórias);  

iv. Procedimentos de conduta social (ex. alterar a frequência e/ou a forma de 

contacto entre os trabalhadores e entre estes e os clientes - evitar o aperto de 

mão, as reuniões presenciais, os postos de trabalho partilhados, mantendo 

sempre o devido distanciamento social).  

d) Criação de um manual de orientações genéricas. 

e) Restrições organizacionais: 

i. Perante o cenário de elevado absentismo, que ponha em causa o normal 

funcionamento do estabelecimento do ensino por motivos de segurança podemos 

reduzir o número de serviços prestados; 

ii. Todos os assuntos administrativos devem ser tratados preferencialmente por via 

eletrónica ou telefónica, e-mail: escolasoeiropgomes@gmail.com e Telefone: 

219518210, 

iii. O acesso às instalações das escolas fica restrito a alunos pessoal docente e não 

docente, apenas sendo permitida a entrada a fornecedores, e a pessoas (incluindo 

encarregados de educação) que tenham marcação confirmada com os órgãos da 

escola incluindo diretores de turma e professores do primeiro ciclo e educadoras; 

 

3.3 Procedimentos Específicos para Caso Suspeito 

i. Deve ser implementado o protocolo de acompanhamento do caso suspeito 

ii. Para Indivíduos com sintomatologia de Coronavírus COVID-19, no AEASSJM, Infeção 

respiratória aguda (febre, tosse, dor de garganta e dificuldade respiratória) são de 

adotar os seguintes procedimentos:  

a) Comunicar ao Coordenador geral ou sectorial; 

b) Encaminhar para o isolamento (sala identificada e preparada para o efeito no 

respetivo estabelecimento de ensino); 
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c) No circuito de acesso à área/sala de isolamento deve ser assegurada, sempre que 

possível a distância de segurança;  

d) Contatar Encarregado de Educação (E.E.) para tomada de conhecimento e 

acompanhar a situação;  

e)  Já na área de isolamento, deve ser contatada a Linha de Saúde 24: 808 24 24 24 

ou INEM (112); esta linha pode ser accionada pelo E.E. 

f) Seguir indicações da Linha de Saúde 24;  

g) Estabelecer um processo interno de registo de contactos com o caso suspeito. 

Estabelecimento de Ensino Sala de Isolamento 

Escola EB2,3 Soeiro Pereira Gomes 
Sala do PES – Bloco A, 1º Piso 

Bloco A piso zero 

JI e nº1 de Alhandra  
Gabinete de Primeiros Cuidados 

EB1 Gabinete de Apoio  

EB1 nº2 de Alhandra 
Gabinete da Coordenação 

Biblioteca 

EB1 Cotovios Gabinete Multiusos 

JI e EB1 Sobralinho 
Gabinete de Primeiros Cuidados 

Sala 8 

JI Cotovios Sala de Apoio 

EB1 À-dos-Loucos 
Sala de Comunicações 

Gabinete anexo à sala multiusos 

 

3.4 Caso Suspeito Não validado 

A situação não validada pelo SNS 24, conduz ao encerramento do caso suspeito para 

efeitos de infeção por COVID-19, devendo-se encaminhar a situação para o médico 

assistente do doente. 

 

3.5 Caso Suspeito Validado 

a) No caso de validação de caso suspeito esta deve ser objeto de informação urgente 

à coordenação central do agrupamento; 
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b) Doente deverá permanecer na área de “isolamento” ou no domicílio do E.E. (com 

máscara cirúrgica, desde que a sua condição clínica o permita), até à chegada da 

equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), ativada pela DGS, que 

assegura o transporte para o Hospital de referência, onde serão colhidas as 

amostras biológicas para testes laboratoriais;  

c) O acesso de outras pessoas à área de “isolamento” fica interditado (exceto queles 

designados para prestar assistência); 

d) Após a retirada do doente das instalações da escola deve ser implementado um 

plano de limpeza e desinfeção da área de isolamento com particular incidência nas 

superfícies frequentemente manuseadas e mais utilizadas pelo doente confirmado 

e com maior probabilidade de estarem contaminadas. Dar especial atenção à 

limpeza e desinfeção dos locais que o doente possa ter utilizado com maior 

frequência; 

e) Armazenar os resíduos do Caso Confirmado em saco de plástico que, após ser 

fechado de forma hermética, deve ser segregado e enviado para operador 

licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com risco biológico.  

 

4. RASTREAMENTO DOS NÍVEIS DE RISCO DE EXPOSIÇÃO  
a) Alto risco de exposição  

i. Pessoal Docente, Pessoal Não Docente e Alunos que estiveram face-a-face com o 

Caso Confirmado ou que estiveram com este em espaço fechado;  

ii. Pessoal Docente, Pessoal Não Docente e Alunos que partilharam com o Caso 

confirmado loiça (pratos, copos, talheres), toalhas ou outros objetos ou 

equipamentos de um mesmo estabelecimento de ensino que possam estar 

contaminados com expetoração, sangue, gotículas respiratórias.  

b) Baixo risco de exposição 

i. Pessoal Docente, Pessoal Não Docente e Alunos e possíveis visitantes com 

contacto esporádico (momentâneo) com o Caso Confirmado (ex. em 

movimento/circulação durante o qual houve exposição a gotículas/secreções 

respiratórias através de conversa face-a-face superior a 15 minutos, tosse ou 

espirro); 
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ii. Pessoa(l) que prestou assistência ao Caso Confirmado, desde que tenha(m) 

seguido as medidas de prevenção (ex. utilização adequada da máscara e luvas; 

etiqueta respiratória; higiene das mãos). 

 

5. COMPACTO DAS PRINCIPAIS DIRETRIZES 
Os estabelecimentos de educação ou ensino são locais de aprendizagem, convívio e 

partilha, onde importa estabelecer medidas de saúde pública, em alinhamento com as 

medidas implementadas a nível comunitário. Assim sendo, apresenta-se de forma 

compactada as principais normas a ter em conta. 

 

5.1 Medidas de Prevenção e Controlo da Infeção  

A escola garante as condições sanitárias necessárias para a promoção da higienização das 

mãos com água, sabão ou sabonete líquido. Na escola deve ser feita a higienização das 

mãos com grande frequência, com maior incidência nos seguintes casos:  

a) Quando chegamos à escola, vindos da rua; 

b) Antes e após as refeições;  

c) Após irmos à casa de banho;  

d) Após tossirmos ou espirrarmos;  

e) Após manusearmos lenços com secreções; 

f) Após tocarmos em superfícies muito manuseadas como por exemplo tampos das 

mesas, manípulos de portas, corrimões, etc. 

 

5.2 Medidas de Distanciamento Social  

a) Prescindir de cumprimentos por beijos e abraços, 

b) Evitar o contacto com outras pessoas quando se tem algum sintoma de possível 

infeção;  

c) Manter, no mínimo, uma distância de 1 metro;  

d) Não partilhar material escolar (canetas, réguas, etc.); 

e) Não partilhar alimentos e não utilizar os mesmos recipientes (copos, talheres, etc).  

f) Não partilhar objetos pessoais. 
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5.3 Acesso à Escola e Organização do Espaço Escolar 

- Os alunos, bem como o pessoal docente e não docente com sinais ou sintomas 

sugestivos de COVID-19 não devem apresentar-se na escola. 

 

- Todos os elementos externos que necessitem de entrar no espaço escolar são sujeitos a 

controlo de temperatura. 

 

- Poderá haver lugar à detecção aleatória de sintomas febris na entrada da escola. Os 

alunos que acusarem esse tipo de sintomas, serão conduzidos ao espaço de isolamento e 

será solicitado ao E.E. a sua vinda célere à escola para retirar o aluno do espaço escolar e 

encetar os procedimentos junto do SNS 24, se for caso suspeito. 

 

- No primeiro dia de aulas são distribuídas 3 máscaras comunitárias (laváveis até 25 vezes) 

a cada aluno (2º e 3º ciclos) professor e funcionários. Recomenda-se a utilização de uma 

bolsa para guardar a máscara, uma garrafa de água individual e um toalhete refrescante 

para utilizar após a prática da atividade física. 

 

- Todos os elementos dentro do espaço escolar devem: 

 a) Utilizar sempre e corretamente a máscara;  

 b) Utilizar desinfetante na entrada da escola e sempre que se toquem em novos objetos 

ou se entre em novos espaços; 

 c) Manter o distanciamento social, mesmo quando se está com máscara, a qual deve 

estar corretamente colocada. 

 

 - Não é permitida a entrada nas escolas sem a respetiva máscara, devidamente colocada, 

pelo que, o seu esquecimento implica: 

a) O regresso a casa para a sua recuperação; 

b) A aquisição de uma máscara na portaria. 

 

- Recomenda-se o uso de máscara durante o percurso casa/escola, caso circule 

acompanhado, sendo obrigatório quando utilizados os transportes públicos.  
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- O pessoal docente e não docente e os alunos devem respeitar as regras de segurança e 

de distanciamento físico de pelo menos 1 metro, sempre que possível. 

 

 - Os alunos devem ser portadores do próprio material e evitar tocar em superfícies de 

áreas comuns, maçanetas, corrimãos, interruptores, portas, janelas, etc.  

 

- Cada turma ocupa uma só sala no seu turno, à exceção de educação física, das 

tecnologias com salas próprias e em caso de desdobramento da turma nas aulas práticas 

no 3º ciclo (C.N. e F.Q.) 

  

- Os alunos devem respeitar os percursos definidos bem como as direções de circulação e 

avisos presentes no espaço da escola. 

 

- Não são permitidos jogos com bola nos campos exteriores, jogos de equipa ou que 

impliquem contactos físicos de proximidade. 

 

 -Deve ser privilegiada a realização de atividades ao ar livre, sempre que as condições 

climatéricas o permitirem, bem como a utilização dos espaços exteriores, quando os 

alunos não se encontrarem em atividade letiva. 

 

 - Na portaria e à entrada de cada edifício e/ ou bloco, encontra-se disponível gel 

desinfetante que deve ser utilizado à entrada e à saída das aulas. Em todas as salas de 

aula será disponibilizado um kit desinfetante de recurso e o material necessário à 

higienização regular do espaço. 

 

 - A cada turma é atribuída uma sala residente durante o seu turno, sentando-se os alunos 

sempre no mesmo lugar, que se encontra previamente identificado de acordo com a 

planta de sala de aula. 

 

 - As mesas estão dispostas com a mesma orientação, evitando uma disposição que 

implique alunos virados de frente uns para os outros. 
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CAPITULO II: PLANOS DE CONTINGÊNCIA POR CICLOS/ESCOLAS 
 

 1 - ESCOLA SEDE - E.B. 2º E 3º CICLO SOEIRO PEREIRA GOMES  
 

1.1. Organização e Funcionamento  

▪ No Bloco D, serão identificadas as portas de saída e entrada na sala de alunos, onde 

estes deverão manter o distanciamento social, particularmente, quando estiverem a 

comer e sem máscara. Poderão vir a ser escalonados intervalos por turma para poderem 

aceder ao pequeno-almoço ou lanche. No bufete de alunos serão definidos dois pontos 

de atendimento de forma a assegurar um maior distanciamento social. 

 

▪ No turno da tarde, os intervalos serão maioritariamente desfasados entre 2º e 3º ciclo. 

 

▪ Durante o período de almoço as saídas do turno da manhã às 13:10, far-se-ão pelo 

portão lateral junto ao pavilhão pedindo-se aos E. E. para recolherem os educandos fora 

do parque de estacionamento, podendo utilizar o espaço livre junto à estrada nacional 

um pouco mais à frente da escola, por forma a evitar aglomerações junto ao portão da 

escola e permitir a passagem de transportes escolares. Os alunos no turno da tarde fazem 

a sua entrada e saída pelo portão principal. 

 

▪ As entradas passarão sempre pelo portão principal, onde funcionará um sistema de 

controlo de entradas. Para os alunos que falharem o controlo inicial (na entrada) será 

permitida uma segunda oportunidade para efetuarem o mesmo.  

 

▪ O funcionamento do 2º e 3º ciclo, efetuar-se-á por turnos. O 2º ciclo estará quase todo 

acomodado no turno da tarde e o terceiro ciclo quase integralmente de manhã. 

  

▪ Os alunos não deverão permanecer na escola fora do seu horário letivo se não tiverem 

atividades agendadas. 
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1.2. Organização dos Espaços 

- O pátio central será dividido em dois sectores: 

Um para utilização das turmas residentes do bloco B e outra área para utilização das 

turmas residentes dos blocos C e A. Serão acautelados dois corredores de circulação 

para ligação entre os diferentes espaços e serviços. 

- Os espaços comuns cobertos vão ter lotações máximas: 38 alunos na sala de 

convívio, 4 alunos nos WC (poderão utilizar em tempo de aulas) 20 alunos sala D, 30 

alunos na Biblioteca.   

 

1.3 Protocolo de Higienização em Sala de Aula  

- A cada turma é atribuída uma sala, sentando-se os alunos sempre no mesmo 

lugar, que se encontra previamente identificado de acordo com a planta de sala de 

aula.  

- Os alunos serão colaboradores ativos nos planos de higienização da sala de aula 

que vão ocupar no início de cada turno ou quando desdobrem nas componentes 

práticas. Para tal, recebem um toalhete e, antes de se sentarem, higienizam a sua 

área de trabalho, após o professor pulverizar a área a limpar recolhendo depois os 

toalhetes. 

- Nas salas nas quais se utilizem dispositivos informáticos os alunos higienizarão 

teclados ratos e monitores antes da sua utilização. 

- Em todas as salas de aula será disponibilizado um kit desinfetante suplementar 

para higienização das mãos. 

- Deve garantir-se a maximização do espaçamento entre alunos e alunos/docentes, 

e o respeito pelas regras de segurança e de distanciamento físico, mantendo-se a 

distância mínima de 1 metro (se possível).  

- As secretárias devem ser dispostas o mais possível junto das paredes e janelas, de 

acordo com a estrutura física das salas de aula, evitando disposições em “U” ou 

outras que impliquem alunos virados de frente uns para os outros; os alunos devem 

estar sentados de forma a ocupar as extremidades das suas mesas de trabalho.  
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- Dever-se-á assegurar e privilegiar a ventilação e renovação frequente de ar, por 

exemplo, através da abertura de portas e janelas, de forma a permitir o arejamento 

dos espaços. 

- Os alunos devem ser portadores do seu próprio material e evitar tocar em 

superfícies de áreas comuns, maçanetas, corrimãos, interruptores, portas, janelas, 

etc.  

 

1.4 Ativação do Plano de Contingência em Caso Suspeito 

- Perante a detecção de uma situação de um caso com sintomas compatíveis com 

COVID-19, devem ser imediatamente ativados todos os procedimentos constantes 

no Plano de Contingência, a saber: 

                       a)- É acompanhado por um funcionário que se dirigirá com o mesmo ao 

bloco “A “ no qual, após análise da situação pela direção, poderá 

eventualmente ser encaminhado para uma das duas áreas de isolamento no 

mesmo Bloco (sempre que se trate de um adulto, dirige-se sozinho para a 

área de isolamento).  

           b)- Caso se trate de um aluno, é contatado de imediato o respetivo 

encarregado de educação, de modo a ser informado sobre o estado de saúde 

do menor. Após o contato, O encarregado de educação deve dirigir-se de 

imediato ao estabelecimento de educação ou ensino, preferencialmente em 

veículo próprio para recolher o seu educando e efetuar o contato com o SNS 

24 ou outras linhas criadas para o efeito, deixando uma declaração de 

compromisso referente à realização desse contato. 

 

1.5 Acesso a Serviços 

- O atendimento nos serviços de administração escolar e atendimento de E.E. é feito 

com marcação prévia, via email ou através do telefone 219518210. 

1.5.1- Bufete 

Por serem espaços de utilização comum e com superfícies de contacto frequente, nos 

bares/bufetes será aumentada a frequência de limpeza e higienização após utilização 
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(balcões, mesas, cadeiras) e serão observadas as seguintes normas de funcionamento que 

deves respeitar: 

 O acesso à área reservada do bufete/sala de alunos será restrito durante os 

intervalos aos alunos que necessitam de adquirir produtos do bufete; 

 Durante o período de aulas a lotação máxima do espaço correspondente à sala de 

alunos será de 38 alunos; 

 A sala D comportará ainda 20 alunos, sala onde os alunos também poderão 

realizar o seu lanche; 

 É obrigatória a utilização de máscara para acesso e permanência no bufete exceto 

quando há lugar a ingestão de alimentos; 

 É obrigatória a higienização das mãos à entrada; 

 Os alunos devem circular seguindo os circuitos e zonas definidas; 

 A entrada no bufete é feita pela porta principal do Bloco D e a saída pela porta 

lateral do bloco D; 

 A aquisição de produtos no bufete deverá ser o mais célere possível, respeitando 

as regras; 

 Só é permitida a permanência de 2 alunos em simultâneo junto aos postos de 

atendimento no bufete. Os restantes alunos aguardam em fila nos espaços 

destinados para tal respeitando o distanciamento social;  

  O atendimento será feito de acordo com as características do espaço, através da 

formação de fila nas devidas marcações e respeitando o distanciamento físico;  

 Sempre que possível a apresentação do cartão para pagamento será feita pelo 

próprio, pelo que os leitores de cartões serão colocados em local acessível; 

 Os alunos durante a ingestão de alimentos deverão permanecer em silêncio. 

 1.5.2- Bar  

 O acesso à área reservada do bar de professores será restrito durante os 

intervalos aos docentes que necessitam de adquirir produtos no bar; 

 Só é permitida a permanência de 2 docentes em simultâneo junto ao balcão de 

atendimento no bar. Os restantes docentes aguardam nos espaços destinados 

para tal respeitando o distanciamento social;  

 Os professores e funcionários promoverão a higienização do espaço a utilizar; 
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 Durante os intervalos e hora de almoço (entre as 12:30h e as 13:45h) os espaços 

correspondentes à mesa grande da sala de professores e sala do golfinho ficaram 

reservados a quem pretenda realizar um lanche/ingerir alimentos/bebidas; 

 Durante os intervalos e hora do almoço as mesas devem estar libertas de 

materiais de trabalho (computadores, livros…); 

 É obrigatória a utilização de máscara para acesso e permanência no bar exceto 

quando há lugar a ingestão de alimentos; 

 É obrigatória a higienização das mãos à entrada; 

 A aquisição de produtos no bufete deverá ser o mais célere possível, respeitando 

as regras; 

 Sempre que possível a apresentação do cartão para pagamento será feita pelo 

próprio, pelo que os leitores de cartões serão colocados em local acessível; 

  Durante a ingestão de alimentos em que estão sem máscara, os utentes do 

serviço deverão permanecer em silêncio; 

1.5.2- Refeitório 

O Refeitório da escola sede EB 2,3 Soeiro Pereira Gomes será sujeito a regras próprias de 

utilização, indo funcionar a partir de 18 de setembro, em regime de fornecimento de 

refeições no espaço do refeitório.  

Os alunos que pretendam usufruir do serviço de almoço devem marcar as refeições 

através da plataforma SIGE, disponível na página do Agrupamento e carregar o seu cartão 

na Payshop do Agrupamento, de acordo com as instruções da CMVFX. 

 O cartão escolar pode ser carregado na EB 2, 3, na Papelaria para efeitos de aquisições 

no bufete, papelaria e reprografia. 

 

 É obrigatória a utilização de máscara para acesso ao refeitório exceto no período 

de refeição; 

 O horário de funcionamento do refeitório será entre as 12:00h e as 14.00h; 

 O refeitório funcionará em três turnos:  

 1º turno – das 12:00h às 12:45h (alunos do 3ºciclo com aulas à tarde e 

alunos que venham almoçar à escola); 

 2º turno – 12:45h às 13:10h (alunos do 2º ciclo do Sobralinho   que 

queiram almoçar na escola); 
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 3º turno – 13:10h às 14:00h (alunos do 3º ciclo com e sem aulas à tarde e 

alunos do articulado); 

 Deve proceder-se à lavagem/desinfeção das mãos antes e após o consumo da 

refeição por parte de qualquer utente;  

  A utilização da máscara é obrigatória exceto enquanto é consumida a refeição; 

 Será realizada a higienização e desinfeção de mesas e cadeiras, após cada 

utilização; 

 Deverão ser respeitados os circuitos de entrada e saída que se encontram 

assinalados; 

 Os alunos deverão efetuar a refeição permanecendo em silêncio; 

 Cada mesa comportará apenas dois alunos de acordo com a sinalização. 

 Os alunos portadores da sua refeição poderão consumi-la no espaço anexo ao 

refeitório, fazendo a entrada pelo acesso da sala D. 

1.5.3- Papelaria 

 É obrigatória a utilização de máscara para acesso à papelaria; 

 Sempre que possível a apresentação do cartão para pagamento será feita pelo 

próprio, pelo que o leitor de cartões será colocado em local acessível; 

 A fila de espera deve ser feita no percurso definido;  

 Deve ser respeitada a linha de segurança mantendo o distanciamento social; 

1.5.4- Reprografia 

 É obrigatória a utilização de máscara para acesso à reprografia. 

 Não serão aconselhadas Pen drives e as impressões devem ser solicitadas através 

de e-mail. 

 Apenas será atendida uma pessoa de cada vez, aguardando as restantes à porta 

do Bloco A. 

 Sempre que possível a apresentação do cartão para pagamento será feita pelo 

próprio, pelo que o leitor de cartões será colocado em local acessível. 

1.5.6- Serviço Educativo: Biblioteca Escolar – (SPG) 

Com base nas orientações emanadas pela Rede de Bibliotecas Escolares e de acordo com 

as recomendações de Boas Práticas emanadas pela Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, 

em vigor na BMVFX, definiram-se algumas normas de caráter excecional enquanto 



 

20 
 

 

Agrupamento de Escolas de Alhandra, Sobralinho e S. João dos Montes 
Escola Sede: EB 2.3 Ciclos Soeiro Pereira Gomes - Código 170793 

 

medidas de prevenção da doença COVID19, procurando garantir condições de segurança 

e higiene nas bibliotecas escolares. 

As propostas aqui delineadas são perspetivadas, tendo em conta os dois cenários 

possíveis para o regime de ensino do próximo ano letivo – Presencial e Misto 

PROCEDIMENTOS GERAIS: 

Organização do espaço e serviços da BE. 

 Preparar o espaço com as marcações físicas de distanciamento social e sinalética 

de aviso. 

 Garantir o arejamento frequente dos espaços e equipamentos 

 Revestir com película sofás, teclados, ratos e outros apetrechos tocados pelos 

utilizadores   

 Higienizar o espaço previamente à utilização de cada utilizador.  

 Antes de entrar na BE, desinfetar as mãos com o desinfetante aí colocado para o 

efeito. 

 Uso obrigatório de máscara por todos os utilizadores da BE. 

 Assegurar o cumprimento das normas de higienização e segurança, inspirando um 

clima de bem-estar. 

 Reorganizar o mobiliário. 

 Retirar de circulação em livre acesso jornais, revistas e jogos. 

 Restringir o livre acesso às estantes / documentos a todos os utilizadores, sendo 

este feito exclusivamente pela professora bibliotecária, professores colaboradores 

ou a assistente operacional. 

 Limitar a lotação no máximo até 30 alunos. 

 Os alunos ao dirigirem-se a cada zona deverão somente ocupar os lugares 

assinalados e não sair do lugar sem autorização. 

 Em regime presencial apenas é permitido a consulta de livros, visionamento de 

filmes e utilização de computadores. 

 Depois de lidos e/ou consultados, os livros deverão ser colocados em local 

próprio. 

 No caso do empréstimo domiciliário, a devolução dos documentos exige a sua 

colocação em quarentena, por um período de cinco dias fechados num saco ou 

outro recipiente com data de início e reabertura por fora.  

 Será definido um espaço o mais isolado possível para acondicionar os documentos 

em quarentena, nunca se encontrando em contacto com os outros documentos 

da BE. 

  para serem higienizados (capa e contracapa), antes de serem arrumados pela 

PB/assistente operacional. 

 Em caso algum, os utilizadores podem colocar os livros/documentos nas estantes. 
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 Limitação máxima de tempo de permanência pelos utilizadores no espaço BE de 1 

hora, podendo-se alargar no caso da BE não estar na sua capacidade máxima. 

 O utilizador deve usar o seu próprio material (canetas, lápis, régua, borracha, 

auscultadores ou outro material). 

 O empréstimo autónomo de livros é realizado por ordem de chegada ou 

marcação. 

 Os livros para o empréstimo para a sala de aula (PNL/EL) devem ser solicitados na 

BE com cinco dias de antecedência. A sua utilização é permitida apenas por uma 

turma por um período de um mês, podendo haver alargamento de prazo, quando 

possível. Estes livros não poderão ser utilizados por outras turmas em simultâneo, 

devido à pandemia COVID19 e permanecerão dentro da sala de aula durante o 

período de empréstimo. 

 Dar, quando possível, prioridade aos utilizadores que não têm acesso à Internet 

em casa, para as suas pesquisas e realização de trabalhos. 

 Os docentes poderão requisitar o espaço das BE para trabalho com a respetiva 

turma, comprometendo-se a respeitar as regras criadas. 

 

Salvo as medidas acima elencadas, serão mantidas as outras normas do Regimento das 

Bibliotecas Escolares do Agrupamento. Todas as situações omissas serão resolvidas pelas 

professoras bibliotecárias do Agrupamento e/ou pela Direção. 

 

1.6 Planos de Contingência das Disciplinas Teórico-Práticas 

1.6.1 Regulamento de Procedimentos Específicos nas Aulas Práticas de Educação Física 

 

Este Documento foi elaborado tendo em conta as Orientações para a Realização em 

Regime Presencial das Aulas Práticas de Educação Física, da Direção-Geral da Educação 

(baseado nas orientações da Direção-Geral da Saúde, Sociedade Portuguesa de Educação 

Física e Conselho Nacional de Associações de Profissionais de Educação Física e 

Desporto). 

Esta proposta integra um conjunto de recomendações para uma prática segura e 

responsável, considerando a “nova normalidade”. Está orientada para o “Regime 

Presencial” que garante para todos os alunos, um currículo planeado, sequencial, 

organizado em Aprendizagens Essenciais e direcionado para um conjunto de finalidades 

orientadas para a promoção do desenvolvimento multilateral dos alunos, através de 

atividades físicas significativas, ecléticas e inclusivas.  
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Lembramos que, mesmo na possibilidade da adoção de um “Regime Misto”, para reduzir 

o número de alunos em simultâneo em cada escola, propõe-se que para a disciplina de 

Educação Física, pela sua característica eminentemente prática, sejam privilegiadas as 

atividades presenciais.  

As “Regras” a seguir enumeradas, pressupõe que, se possível, os alunos deverão vir 

Equipados de Casa, para a prática da Aula de Educação Física (calções, calças de fato de 

treino, leggins, t-shirt, sweatshirt, roupa adequada e evitar trazer brincos, pulseiras... e 

outros adereços), excepto o calçado que deve ser específico para o respetivo espaço de 

aula. 

- Nos cacifos apenas pode ficar o calçado de pavilhão e os valores durante as aulas. 

-Aconselhamos que os Alunos devem ser portadores de 1 Kit de Equipamento de 

Proteção Individual (Máscara e álcool gel) e 1 Recipiente com Água, que deve 

acompanhar sempre o aluno. 

1- Entradas no Pavilhão:  

As turmas devem esperar à entrada do Pavilhão.  

- Só entram quando autorizadas pela Assistente Operacional, usando o percurso 

assinalado no chão. 

- As turmas entram desfasadas, entre elas (consoante a informação dada às 

mesmas). 

- Os alunos deverão desinfetar as mãos com a SABA antes de entrar, usando o 

dispensador que se encontra à entrada do Pavilhão. 

- Todos os alunos deverão esfregar os pés no tapete que se encontra à entrada do 

pavilhão. 

- Os alunos que chegarem atrasados à aula, não terão acesso ao Vestuário, tendo 

de se deslocar diretamente ao seu espaço de aula (descalçando o calçado que 

trazem do exterior). 

- É proibida a entrada no pavilhão a quem não está a ter aula. 

2- Vestuários:  

- Estarão definidos por turma, só para trocar de calçado e deixar os 

casacos/mochilas. Após este procedimento o vestiário será fechado à chave, pela 

Assistente Operacional, até ao final da aula. 
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- É fundamental que o aluno ao deixar o seu vestuário, venha munido de todo o 

material necessário à aula, nomeadamente o calçado específico, de 

exterior/interior, caso tenha de trocar de espaço entre Interior/Exterior.  

3- Deslocação nos Espaços do Pavilhão: 

- Entrar e circular sempre pela direita, de acordo com a sinalética existente.  

- Entrada no Balneário de acesso ao Vestuário por uma porta e saída pela outra.  

- Entrada no Espaço de Aula, pela abertura em frente ao local da aula, passando 

pelo tapete higienizador.  

- Sempre que a turma termina a sua aula, deverá circular pelo percurso 

assinalado, cumprindo todas as normas em relação à passagem pelos tapetes 

higienizadores. 

4- Espaços de Aula: 

- Os alunos apenas deverão retirar as máscaras à ordem do professor. 

- A entrada faz-se pela abertura em correspondente à aula, passando pelos 

tapetes higienizadores e desinfetando as mãos com a SABA, usando os 

dispensadores que aí se encontram. 

- Os Espaços de Aulas estarão definidos no Mapa de Rotação onde serão 

privilegiados as Aulas no Exterior, havendo a possibilidade de utilização de locais 

não específicos para a Educação Física. 

- Caso que as condições climatéricas não permitam, todas as aulas terão de se 

realizar no pavilhão. 

- Na troca de espaço de aula, os alunos deverão seguir as indicações do professor 

e circular de acordo com a sinalética existente.  

5- Abordagem das Matérias: 

- Promover o respeito pelo Distanciamento Físico. 

- A cada espaço de aula será atribuído um número definido de materiais devendo 

os mesmos ser desinfetados (pelo aluno) no início e no final da sua utilização.  

- No final da aula o material utilizado será arrumado num local específico para 

posterior limpeza.   

- Numa primeira fase realizar as aulas evitando deslocamentos descontrolados e 

privilegiando aulas de estilo diretivo. Com o passar do tempo evoluir para grupos 

maiores até 5 alunos que não devem ser alterados durante o período. 
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- Privilegiar as Aula por Estações ou Circuito em pequeno grupo.  

- Condicionar os Conteúdos Programáticos que impliquem desportos de invasão. 

- Adicionar, se possível, Matérias Alternativas que permitam o cumprimento das 

regras de distanciamento recomendado. 

 

6- Higienização das Espaços e Materiais 

- Limpeza do espaço no final de cada aula. 

- Os materiais móveis de pequena dimensão (bolas, raquetes, cordas, pesos, 

volantes, testemunhos, vórtices e pesos) deverão ser limpos com borrifadores 

pelos alunos após a sua utilização na aula e antes de mudarem de 

estação/exercício. 

- Os materiais móveis de maior dimensão de toque casual: barreiras, postes (salto 

em altura e badminton), balizas e redes, devem ser higienizados no final de cada 

aula. 

- Os materiais móveis de maior dimensão de toque sistemático: minitrampolim, 

reuther, plinto, boque, bancos suecos e colchões (privilegiar os laváveis), deverão 

ser limpos com borrifadores antes da alteração do grupo que os irá utilizar. 

7- Saída da Aula 

- Tal como as entradas, serão desfasadas, de acordo com a informação dada às 

mesmas. 

 

1.6.2 Regulamento de Procedimentos Específicos nas Aulas de Ciências Físico Naturais: 

Componente de Ciências Naturais e Componente de Físico-Química 

 

- Dada a necessidade de prevenção e controlo da pandemia provocada pelo novo 

Coronavírus (SARS-CoV-2), haverá algumas restrições ao nível das aulas práticas/ 

experimentais de Ciências Físico Naturais, nas suas componentes de Ciências Naturais e 

Físico-Química. 

Assim, e em termos gerais, num tempo semanal os alunos:  

 São divididos em 2 turnos, um turno permanece na sala de aula atribuída à turma 

com um professor de CN ou FQ e o outro desloca-se para a sala B4 de CN ou B6 de 

FQ acompanhado de um professor de CN ou FQ; 
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 Na sala B4 de CN ou B6 de FQ, devem higienizar o espaço que vão ocupar com 

álcool gel e papel, o professor deverá recolher o papel e borrifar as mãos de cada 

aluno; 

 Devem permanecer sentados, nos seus lugares, durante estas aulas; 

 Estão proibidos de manusear, de forma autónoma, todo e qualquer tipo de 

material laboratorial. 

Cabe ao professor: 

 Transportar para a sala de aula todo o material e equipamento necessário à 

atividade que irá realizar; 

 Projetar o protocolo da atividade prático/experimental que vai efetuar; 

 Projetar vídeos elucidativos da atividade, se os houver; 

 Verificar que todos os alunos estão posicionados de modo a ver bem a atividade 

que se vai realizar; 

 Efetuar todos os procedimentos das experiências/atividades práticas; 

 Arrumar, no final da aula, todo o material. 

Nas aulas em que a atividade inclui uma observação microscópica, o professor deve, 

se for possível, projetar essa observação. 

 

1.6.3 Regulamento de Procedimentos Específicos à Disciplina de EVT e EV (2º e 3º Ciclo)  

Estes procedimentos deverão ser aplicados, em simultâneo, com as orientações gerais 

implementadas na escola: 

➔  É absolutamente proibida a circulação na sala de aula, sem autorização expressa 

do professor; 

➔ As janelas e os estores só podem ser manuseados pelo professor. As portas e 

janelas das salas de aula devem estar abertas, sempre que possível. 

➔ Os alunos não podem deixar os materiais nem os trabalhos na escola, pelo que 

deverão fazer-se acompanhar dos mesmos em todas as aulas; 

➔ Cada aluno deverá ter o seu próprio material indicado para a disciplina; 

➔ Não é permitido utilizar qualquer tipo de material que não seja o seu; 

➔ O professor não pode emprestar qualquer tipo de material; 

➔ Deve ser evitada a recolha de trabalhos em papel privilegiando a recolha de 

evidências, em formato digital; 
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➔ O aluno deverá manter a sua zona de trabalho devidamente limpa e arrumada, 

antes de sair da sala; 

➔ Em situação de partilha de sala, os alunos e professor procedem, no início da aula, 

à higienização prévia do espaço individual de trabalho ( o professor pulveriza as 

superfícies com desinfetante; o aluno limpa a sua área com uma folha de papel 

fornecida pelo professor e em seguida o professor recolhe os papéis usados, 

usando o caixote de lixo para o efeito); 

➔ Quando um aluno se apresenta, em aula, sem os materiais específicos, o professor 

deverá propor uma tarefa alternativa, passível de ser realizada, com os materiais 

que o aluno dispõe. O professor, apenas, poderá fornecer folhas de papel; 

➔ Será permitido aos alunos o uso de um kit pessoal de gel/desinfetante, se assim o 

entenderem.  

 

1.6.4 Regulamento de Procedimentos Específicos nas Aulas Teórico/Práticas de 

Educação Musical 

Dada a necessidade de prevenção e controlo da pandemia provocada pelo novo 

Coronavírus (SARS-CoV-2), haverá algumas restrições ao nível das aulas Teórico/Práticas 

de Educação Musical. 

Os procedimentos específicos da disciplina deverão ser aplicados, em simultâneo com as 

orientações gerais implementadas na escola, que passamos a apresentar: 

❖ Entrar no espaço de aula sempre com máscara; 

❖ É absolutamente proibida a circulação na sala de aula, sem autorização expressa 

do professor; 

❖ As janelas e os estores só podem ser manuseados pelo professor. As portas e 

janelas das salas de aula devem estar abertas, sempre que possível. 

❖ Os alunos não podem deixar os materiais na escola, pelo que deverão fazer-se 

acompanhar dos mesmos em todas as aulas; 

❖ Cada aluno deverá ter o seu próprio material indicado para a disciplina; 

❖ Não é permitido aos alunos utilizar qualquer tipo de material que não seja o seu; 

❖ O professor não pode emprestar qualquer tipo de material; 
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❖ O aluno deverá deixar a secretária devidamente limpa e arrumada, antes de sair 

da sala; 

❖ Em situação de partilha de sala, os alunos e professor procedem, no início da aula, 

à higienização prévia do espaço individual de trabalho (o professor pulveriza as 

superfícies com desinfetante e o aluno limpa a sua área com uma folha de papel 

fornecida pelo professor, em seguida os alunos que estiverem na escala do programa de 

manutenção, recolhem os papéis usados, usando um caixote próprio para o efeito); 

❖ Quando um aluno se apresenta, em aula, sem os materiais específicos, o professor 

deverá propor uma tarefa alternativa. O professor, não poderá fornecer qualquer tipo de 

material; 

❖ Será permitido aos alunos o uso de um kit pessoal de gel/desinfetante, se assim o 

entenderem. 

- Considerações gerais 

❖ Desinfetar as mãos após os alunos estarem sentados nos respetivos lugares. 

❖ As atividades musicais podem recorrer a plataformas, software e aplicações 

dedicadas à disciplina; 

❖ Algumas atividades de performance musical podem ser gravadas pelos alunos, em 

sua casa, para partilha em sala de aula e/ou enviadas ao professor; 

❖ Recorrer ao espaço exterior da escola – recreios - para promover a atividade de 

aprendizagem da flauta de bisel. 

- Prática instrumental 

❖ Ter sempre disponível um pano e desinfetante para higienizar os instrumentos 

musicais e outros acessórios acústicos ou eletrónicos, por exemplo estantes, pequena 

percussão, baquetas, teclados, microfones, etc., cada vez que são utilizados; 

-Nunca partilhar instrumentos musicais e respetivos acessórios. 

❖ No caso específico do uso dos instrumentos de percussão de altura definida, 

concretamente xilofones, metalofones e jogos de sinos, os alunos apenas devem mexer 

nas baquetas, que lhe serão entregues já desinfetadas, procedimento a repetir depois da 

utilização. 
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❖ No caso específico do uso dos instrumentos de percussão de altura indefinida, 

estes serão entregues ao aluno previamente higienizados, procedimento a repetir depois 

da utilização. 

-No caso específico da flauta de bisel, o processo ensino/aprendizagem vai ser realizado 

recorrendo a várias estratégias: 

❖  Serão ainda disponibilizados via Classroom e Moodle vídeos tutoriais para que os 

alunos, em sua casa, possam estudar e praticar, ouvindo o exemplo fornecido pelo 

Professor. 

-Prática vocal 

❖ O exercício da prática vocal, deve ser sempre efetuado com máscara, devendo ter-

se em atenção que, o uso da mesma condiciona o normal funcionamento do aparelho 

respiratório. 

Prática Pedagógica 

❖ Algumas atividades de aprendizagem devem ser autónomas (realizadas em casa) 

de modo a facilitar a gestão do grupo e a realização de atividades diferenciadas em 

pequenos grupos; 

❖ Os instrumentos de avaliação serão adaptados às práticas pedagógicas adotadas e 

a avaliação deve, também, ser formativa; 

❖ Mantém-se a utilização do manual escolar em papel e a utilização do manual 

digital; 

❖ As janelas / portas devem manter-se abertas, sempre que possível. 

 

1.6.5 Plano de Contingência em Tecnologias da Informação e Comunicação e 

Tecnologias de Imagem – Arte Digital 

Neste documento são apresentadas as orientações a seguir, elaboradas pelo grupo de 

Informática, com base nas recomendações emanadas da Associação Nacional de 

Professores de Informática (ANPRI), sobre a higienização e limpeza de dispositivos 

tecnológicos de uso coletivo, nos quais incluímos – computadores e acessórios de 

computador, das salas de informática. 

http://www.anpri.pt/
http://www.anpri.pt/
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Estas orientações e regras a cumprir pelos professores que lecionem nas salas de 

informática, deverão ser utilizadas, em simultâneo, com as indicações gerais 

implementadas na escola, como o distanciamento social mínimo, uso de máscara, 

etiqueta respiratória, a lavagem frequente das mãos e ou/desinfeção das mãos à entrada 

e saída do bloco de aulas com álcool gel e portas e janelas abertas, sempre que possível. 

Medidas a Implementar: 

-Proteger teclados e ratos com película aderente. 

-Higienizar os espaços e equipamentos de trabalho em cada utilização. 

-Utilizar individualmente os equipamentos, sem manuseamento partilhado. 

-Separar o grupo turma em salas distintas com equipamento individual. 

Orientações/Regras: 

1. O professor procede à implementação do protocolo da escola de higienização do 

espaço de trabalho: 

a. Os alunos e o professor procedem, no início da aula, à higienização prévia 

do espaço individual de trabalho, no qual poderá incluir também o 

equipamento informático (teclado, rato e o botão de ligar/desligar o 

computador):  

i. o aluno ao entrar na sala retira um toalhete de papel que se 

encontra em recipiente próprio, dentro da sala; 

ii. o aluno dirige-se para o seu local de trabalho, sem se sentar e tocar 

em superfícies; 

iii. o professor pulveriza as superfícies com desinfetante;  

iv. o aluno limpa a sua área de trabalho com o toalhete de papel 

mencionada no ponto i; 

v. o professor recolhe os papéis usados, usando um recipiente para o 

efeito. 

b. Higienização dos equipamentos na sala com computadores 

portáteis/tablets:  

i. O professor titular e/ou professor da parceria pedagógica higieniza 

os equipamentos utilizando produtos adequados. 
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ii. A entrega e a recolha dos equipamentos (tablets; híbridos e 

outros…) é feita exclusivamente pelo professor titular e/ou 

professor da parceria pedagógica. 

 

2. Em aulas teóricas de lecionação de conteúdos e/ou apresentação da atividade 

pelo professor titular, deve proceder-se do seguinte modo: 

a. Toda a turma permanece na sala respeitando o protocolo de higienização; 

b. Na mudança, com o professor titular e/ou professor da parceria 

pedagógica, para a segunda sala, o turno repete todo o procedimento 

referido no ponto 1 deste plano de contingência.  

3. O aluno não pode tocar no monitor (exceção dos tablets e híbridos); 

4. O aluno não pode, em momento algum, tocar no equipamento do seu colega; 

5. O aluno não poderá usar headphones sem a autorização expressa do professor; 

6. O aluno só deverá utilizar uma pendrive pessoal, caso seja solicitada para a 

disciplina; 

7. Não é permitido utilizar qualquer tipo de material que não seja o seu; 

8. É absolutamente proibida a circulação na sala de aula, sem autorização expressa 

do professor; 

9. O aluno deverá deixar a sua zona de trabalho devidamente limpa e arrumada, 

antes de sair da sala. 

10. O professor deve evitar tocar nos computadores dos alunos; 

11. As janelas e os estores só podem ser manuseados pelo professor. 

12. Será permitido aos alunos o uso de um kit pessoal de gel/desinfetante, se assim o 

entenderem, para uso pessoal. 
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2. PLANO CONTINGÊNCIA – 1º CICLO 
 

 O Plano de Contingência aqui apresentado sustenta-se no regime jurídico da promoção 

da segurança e saúde no trabalho e assume-se ainda como plano de contingência para 

uma situação de grave risco para a saúde pública procedendo a vigilância da saúde e do 

nível sanitário dos serviços e equipamentos deste Agrupamento de Escolas servindo o 

presente plano para regular procedimentos relativos ao funcionamento das escolas do 1º 

Ciclo no Agrupamento.  

 

Pese, embora, a recomendação atual de distanciamento físico, não podemos perder de 

vista a importância das aprendizagens e do desenvolvimento das crianças, bem como a 

garantia do seu bem-estar e direito de brincar. É também essencial considerar que as 

interações e as relações que as crianças estabelecem com os adultos e com as outras 

crianças são a base para a sua aprendizagem e desenvolvimento.  

 

Considera-se que a COVID-19 pode transmitir-se: 

 - Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra); 

 - Pelo contacto direto com secreções infeciosas;  

- Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1 mícron). 

 

 O atual conhecimento sobre a transmissão do SARS-CoV-2 é suportado no conhecimento 

sobre os primeiros casos de COVID-19 e sobre outros coronavírus do mesmo subgénero. 

A transmissão de pessoa para pessoa está confirmada e julga-se que esta ocorre durante 

uma exposição próxima a pessoa com COVID-19, através da disseminação de gotículas 

respiratórias produzidas quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, as quais 

podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas. 

 

 O contacto das mãos com uma superfície ou objeto com o novo coronavírus e, em 

seguida, o contacto com a mucosa oral, nasal ou ocular (boca, nariz ou olhos), pode 

conduzir à transmissão da infeção. Até à data não existe vacina ou tratamento específico 

para esta infeção. As medidas preventivas no âmbito da COVID-19 a instituir, deverão ter 
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em conta as vias de transmissão direta (via aérea e por contacto) e as vias de transmissão 

indireta (superfícies/objetos contaminados). 

 

As orientações constantes deste plano podem ser atualizadas a qualquer momento tendo 

em conta o quadro epidemiológico, sendo as situações que ocorram fora do previsto ser 

avaliadas caso a caso. 

 

 As indicações expressas são válidas para visitantes, alunos, funcionários e docentes e 

devem ser respeitadas e seguidas por todos. 

 

Quando fora do espaço escolar, devem estar atentos à seguinte sintomatologia: 

 • Febre • tosse • falta de ar- dificuldade respiratória • cansaço, devendo adotar os 

procedimentos que de enunciam: 

i. Contactar a LINHA SAÚDE 24: 808 24 24 24 e seguir as indicações/instruções;  

ii.  Ficarem onde se encontram. Só se devem apresentar ao serviço ou nas aulas se 

receberem indicações para tal do Serviço Nacional de Saúde; 

iii.  Logo que possível, informar o coordenador de estabelecimento/coordenação 

central  

iv. É extremamente importante que em caso de terem alguns dos sintomas 

enunciados procurem apoio médico e não atenuem os sintomas com automedicação. 

Este Plano de Contingência tem em consideração as instruções divulgadas pela Direção 

Geral de Saúde e as orientações emanadas pela DGEstE podendo ser atualizado sempre 

que necessário. Em cada escola haverá um plano complementar a este, com as 

características específicas de cada estabelecimento. 

   

 2.1. Objetivos do Plano de Contingência: 

 a) Minimizar o impacto de uma possível infeção dos estudantes, funcionários, docentes 

da escola e outros utentes;   

b) Possibilitar a monitorização diária da situação em todas as escolas do 1º Ciclo do 

Agrupamento; 

 c) Estabelecer um plano, de higienização e limpeza diário; 
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 d) Garantir os recursos necessários para a implementação das medidas nomeadamente: 

recursos humanos, equipamentos de proteção individual e produtos de limpeza e 

desinfeção; 

e) Assegurar o regular funcionamento das escolas; 

f) Criar um protocolo de procedimentos para todas as áreas das escolas, contemplando 

circuitos e boas práticas; 

g) Criar um grupo de coordenação com definição de responsabilidades;  

h) Estabelecer áreas /salas de isolamento e respetivos circuitos;  

i) Identificar das linhas e serviços indicados pela DGS para acompanhamento dos casos; 

 j) Providenciar esclarecimentos a todos os envolvidos; 

 l) Divulgar o Plano e as medidas nele previstas.  

 

2.2.Implementação do Plano de Contingência: 

 

- Grupo de Coordenação - 

 Coordenação Central:  

 Escola sede EB 2,3 Soeiro Pereira Gomes  

          - Isabel Faustino (adjunta da direcção ) 

          - Cristina Caldeira (subdiretora) 

          - Coordenadora do PES 

 

Contacto: 219 518 210 

Coordenações setoriais: 

 EB1 nº1 de Alhandra – Responsável: Professora Madalena Cirilo /Contacto: 219 503 250 

EB1 nº2 de Alhandra – Responsável: Professora Madalena Abrantes/Contacto: 219511112 

 EB1 do Sobralinho – Responsável: Professora Ana Paula Magalhães/ Contacto: 219 503 

197 

EB1 dos Cotovios- Responsável-: Professora Lina Oliveira/Contacto: 219 512184 

EB1 de Á-dos-Loucos – Responsável: Professora Josefina Carvalho/Contacto: 219501570 

 

Outros contactos de referência: 
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Autoridade de Saúde Local: - União das Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e 

Calhandriz – Delegada de saúde- Dra. Liliana Ciobanu  219 535 204/5.  

 

2.3 Procedimentos Gerais 

 a) Afixação de cartazes da Direção Geral de Saúde e outras informações relacionadas; 

 b) Reforço do plano de higienização dos espaços; 

 c) Reforço das instruções relativas a:  

i. Procedimentos básicos para higienização das mãos 

- Lavar as mãos, preferencialmente, com água e sabão durante pelo menos 20 segundos; 

se estes não estiverem disponíveis utilize um desinfetante para as mãos que tenha pelo 

menos 70% de álcool, cobrindo todas as superfícies das mãos e esfregando-as até ficarem 

secas. 

 ii. Procedimentos de etiqueta respiratória  

- Evitar tossir ou espirrar para as mãos, fazendo-o para o antebraço ou manga, usando 

lenços de papel que devem ser descartados em local próprio; 

- Lavar as mãos após o contacto com secreções respiratórias. 

 

  iii. Procedimentos de conduta social 

 - Utilização obrigatória de máscara (para maiores de 10 anos); 

- Promoção do distanciamento social; 

- Não partilhar objetos e outros materiais sem a devida higienização. 

 

d) Atendimento administrativo preferencialmente realizado por via eletrónica ou 

telefónica. Correio electrónico: escolasoeiropgomes@gmail.com / Telefone: 219518210   

e) Atendimento presencial ao público, na escola sede, apenas através de marcação prévia 

entre as 9: 30 e as 15:00 horas. 

 

2.4 Procedimentos Específicos 

I. O acesso às instalações das escolas/ jardins fica restrito a alunos, pessoal docente 

e não docente, apenas sendo permitida a entrada a fornecedores que cumpram as 
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normas de proteção e segurança emanadas da DGS, nomeadamente com o uso 

obrigatório de máscara de proteção; 

II. Todo o correio ou encomendas recepcionadas deverão ser imediatamente 

higienizadas; 

III. Todos os funcionários docentes e não docentes, deverão utilizar máscara de 

proteção no desempenho das suas funções; 

IV. Os pais, E.E. ou quem acompanhe os alunos, no processo de entrega dos mesmos 

e contactos verbais com as funcionárias das escolas, uma vez que se irão encontrar em 

situação de grande proximidade física, devem ser portadores de máscara de proteção; 

V. Todas as crianças e funcionários deverão desinfetar as mãos logo na área do 

portão de entrada na escola, repetindo este processo ao abandonar a escola; 

VI. Em caso de chuva a desinfeção das mãos poderá ocorrer numa área protegida; 

VII. Neste processo de entrega dos alunos nas escolas devem ser reportadas eventuais 

situações de saúde que possam estar a ocorrer; 

VIII. Não deve ser trazido para o interior da escola nenhum brinquedo pessoal; 

IX. A receção aos alunos é feita por uma assistente operacional e higienizam as mãos.  

X. As crianças dirigem-se ao interior da escola onde serão encaminhados para as 

respetivas salas de aula; 

XI. Deve ser, na medida do possível, acautelada uma excessiva proximidade entre 

crianças; 

XII. Deverá evitar-se a partilha de materiais devendo cada aluno fazer-se acompanhar 

do seu material devidamente identificado; 

XIII. Todo o material que, impreterivelmente, tenha que ser partilhado deverá ser 

desinfetado a cada utilização; 

XIV. Deve ser promovida frequente e eficazmente, a lavagem das mãos (de acordo com 

o procedimento aconselhado pela DGS) quer por funcionários e docentes quer pelos 

alunos. 

XV. Em caso de falta de docentes ou técnicos das AEC’s, iremos evitar a distribuição 

dos alunos, sempre que possível, para que não haja aglomerados de alunos. 

XVI. Os alunos do 4º ano deverão colaborar na higienização dos equipamentos 

informáticos, antes de os utilizarem, uma vez que são partilhados com outros colegas da 

mesma escola. 
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2.5 Horários e Circuitos 

a) Os horários de funcionamento são idênticos aos que existiam antes da interrupção das 

atividades presenciais podendo existir desfasamento de horários de entrada e saída de 

alunos, intervalos e almoço.  

b) Será assegurada a Escola a Tempo Inteiro (ETI) quando o número de alunos inscritos o 

justificar, e as Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC`s), nos mesmos termos e 

horários em que existiam antes da interrupção das atividades presenciais. 

c) Estas atividades deverão cumprir este mesmo Plano de Contingência. 

d) Serão garantidos circuitos diferenciados por grupos de saída e entrada nas salas de 

atividade, recreios e refeitório, sempre que se justificar.  

e) Sempre que possível, as turmas deverão planear os momentos de pausa 

desencontrados de modo a que estejam o mínimo de alunos possível, ao mesmo tempo, 

num mesmo espaço. 

 

2.6 Limpeza, Organização e Desinfeção dos Espaços 

 

- Limpeza, bidiária de todos os espaços de circulação.  

- Limpeza, 4 vezes ao dia de casas de banho e espaços de apoio. 

- Limpeza contínua dos espaços e superfícies onde se desenvolvem atividades com 

osalunos, pelo menos 4 vezes ao dia. 

- Limpeza bidiária dos espaços exteriores frequentados pelos alunos. 

- Em todos os processos de limpeza prestar especial atenção aos espaços e objetos com 

maior utilização e que, por isso, devem ser alvo de uma intervenção tão frequente quanto 

possível. 

- Deve ser assegurada uma permanente ventilação e renovação do ar nos espaços 

frequentados abrindo portas e janelas. 

- As portas de acesso devem permanecer abertas para evitar o seu sucessivo 

manuseamento. 

- Os espaços para o desenvolvimento de atividades pedagógicas deverão estar 

organizados por forma a maximizar a distância entre alunos. 
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- Devem ser desenvolvidas, sempre que possível, atividades ao ar livre. 

- Durante o período de refeição deve-se também procurar alguma distância entre os 

alunos, realizando uma dispersão por mais mesas. 

- Deverá existir recipiente próprio e adequado para depósito de máscaras, lenços, 

guardanapos, luvas e outro material, eventualmente qualificável como de risco.  

 

2.7 Aprovisionamento 

- Devem ser providenciados dispensadores de solução à base de álcool na entrada da 

escola, nas salas de aula/atividades e refeitório. 

- Deve ser assegurado o aprovisionamento de máscaras de proteção para todos os 

profissionais envolvidos no funcionamento das escolas. 

- Deve ser assegurada uma solução de sabão para lavagem frequente das mãos. 

- Deve ser assegurado um fornecimento contínuo de luvas para efetuar os procedimentos 

de limpeza em segurança 

 

2.8 Procedimentos em Casos Suspeitos de Infeção 

- A sala de isolamento, para onde a pessoa ou criança suspeita é conduzida, funcionará no 

gabinete de isolamento onde a criança ou adulto, acompanhado por uma assistente 

operacional será posto em contato com a Linha de Saúde 24: 808 24 24 24 ou INEM (112. 

- Qualquer situação suspeita deve ser comunicada ao Coordenador Geral do plano ou ao 

responsável do jardim em funções. 

- A criança deverá ser mantida com conforto, com recursos alimentares ligeiros e acesso à 

casa de banho. 

- Qualquer situação suspeita deve ser também comunicada à família. 

- Deve ser feito o registo da situação nos documentos existentes para o efeito. 

- A sala de isolamento deverá estar apetrechada com luvas, máscaras e desinfetante. 

  

2.9 Organização do Espaço e Serviços da Biblioteca Escolar 

Com base nas orientações emanadas pela Rede de Bibliotecas Escolares e de acordo com 

as recomendações de Boas Práticas emanadas pela Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, 

em vigor na BMVFX, definiram-se algumas normas de caráter excecional, enquanto 
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medidas de prevenção da doença COVID-19, procurando garantir condições de segurança 

e higiene nas bibliotecas escolares. 

As propostas aqui delineadas são perspetivadas tendo em conta os 2 cenários possíveis 

para o regime de ensino do próximo ano letivo – presencial e misto. 

 

-Procedimentos Gerais/Organização do espaço e serviços da BE 

- Preparar o espaço com as marcações físicas de distanciamento social e sinalética de 

aviso/orientação do percurso. 

 Higienizar sempre o espaço previamente à sua utilização e garantir o arejamento 

contínuo do espaço. 

 Reorganizar o mobiliário, dando cumprimento às regras de distanciamento e 

atendendo a que os utilizadores não são obrigados a usar máscara. 

  Retirar de circulação em livre acesso revistas, jogos, fantoches e caixas de álbuns. 

 Restringir o livre acesso às estantes/documentos a todos os utilizadores, sendo 

este feito exclusivamente pela professora bibliotecária ou assistente operacional. 

 Revestir com película sofás, teclados e ratos. 

 Limitar a lotação no máximo até 10 alunos. 

 Assegurar o cumprimento das normas de higienização e segurança, inspirando um 

clima de bem-estar. 

 Definir os circuitos do utilizador e dos documentos (em regime presencial: apenas 

é permitida a consulta de livros, visionamento de filmes e utilização de Pcs). 

 Depois de lidas e/ou consultadas, os livros deverão ser assinalados e colocados em 

local próprio, para serem higienizadas (capa e contracapa) antes de serem 

arrumados pela PB/Assistente operacional. Em caso algum, os utilizadores podem 

colocar os livros/documentos nas estantes. 

 Caso os utilizadores pretendam realizar pesquisa de informação, deverão ser 

portadores do seu próprio material. 

 No caso do empréstimo domiciliário, efetuado no balcão de atendimento pela 

professora bibliotecária/assistente operacional, será também usada viseira por 

estas, dada a necessidade de utilização do módulo de empréstimo KOHA, e 

atendendo a que os utilizadores não são obrigados a usar máscara. 
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 No caso do empréstimo domiciliário, a devolução dos documentos, por turma, 

exige a sua colocação em quarentena por um período de 5 dias, fechados num 

saco ou outro recipiente com data de início e de reabertura por fora. 

 Será definido o espaço (o mais isolado possível) para acondicionar os documentos 

em quarentena, nunca em contacto com outros documentos da biblioteca. 

 Ao retirar os livros de quarentena devem ser limpos com álcool (com luvas) e só 

após esta limpeza é que se devolvem no sistema – módulo de empréstimo KOHA. 

 Nas bibliotecas que servem o pré-escolar/1.º ciclo, os registos de assiduidade 

serão feitos pela professora bibliotecária/assistente operacional, indicando as 

tarefas que os alunos irão desenvolver. 

 Os alunos ao dirigirem-se a cada zona deverão somente ocupar os lugares 

assinalados. 

 Os circuitos de entradas e saídas das bibliotecas escolares far-se-ão de acordo com 

as especificidades de cada estabelecimento de ensino. 

-Atividades Propostas pela Biblioteca Escolar 

- Serão privilegiadas atividades online que abranjam as literacias da leitura, da 

informação e dos média. 

 Limitar-se-á a um grupo/turma por dia no acesso às iniciativas presenciais na 

biblioteca escolar, salvo situações em que seja assegurada a higienização do 

espaço, por parte de assistentes operacionais, entre diferentes grupos/turmas. 

 A professora bibliotecária poderá privilegiar e dinamizar as iniciativas da 

biblioteca escolar nas salas de atividades/aula de cada grupo/turma ou ar livre, 

sempre que possível. 

 Não havendo atividades programadas para a biblioteca, os docentes poderão 

requisitar o espaço das BE para trabalho com a respetiva turma, comprometendo-

se a respeitar as regras criadas. 

- Salvo as medidas acima elencadas, serão mantidas as outras normas do Regimento 

das Bibliotecas Escolares do Agrupamento. Todas as situações omissas serão 

resolvidas pelas professoras bibliotecárias do Agrupamento e/ou pela Direção. 
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2.10 Protocolos Específicos das Escolas do 1º Ciclo 

 

2.10.1 EB1 Nº1 de Alhandra 

 Turmas: 

A1 (1ºano) – 20 alunos 

A2 (2ºano) – 23 alunos 

A3 (3ºano) – 24 alunos 

A4 (3º e 4º ano) – 22 alunos 

 

 

 Docentes:  

Quatro professoras titulares de turma. 

Uma professora de Apoio Educativo. 

Uma professora de Educação Especial. 

 

 Não Docentes:  

Três Assistentes Operacionais com o horário desfasado. 

 

 Entradas e saídas:  

-Local – Portão pequeno;  

-Horários   

Entrada da manhã: 9h:15 

1ª saída para almoço (A1 e A4): 12h:15 

2ª saída para almoço (A2 e A3): 12h:45 

1ª entrada depois do almoço: 13h:45 

2ª entrada depois do almoço: 14h:15 

1º saída da tarde (alunos que não frequentam AECS): 15h:45 

2ª saída da tarde (quem frequenta AECS): 17h 

3º saída da tarde (quem frequenta AECS): 17h:15 
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Assim que os alunos entram no portão devem dirigir-se ao telheiro para formação de fila 

e desinfeção das mãos, com a supervisão da professora titular de turma. 

Ainda que sejam sinalizados, no pavimento interior, os percursos de entrada e saída, a 

porta será a mesma, para as duas situações, devido à tipologia do edifício que não 

permite estabelecer circuitos diferenciados A entrada/saída por este local possibilita a 

separação entre as crianças do Pré-escolar e os alunos do 1º ciclo, que têm outro local 

para este efeito. 

Sempre que o aluno entrar no edifício deverá proceder à desinfeção das mãos. 

 

 Intervalos:  

Os alunos não poderão participar em jogos de equipa nem partilhar qualquer tipo de 

material desportivo e/ou brinquedo.  

 

Os primeiros 10 minutos do intervalo serão destinados ao lanche da manhã, dentro da 

sala de aula. 

 

Os horários dos intervalos, no exterior, das quatro turmas encontram-se desfasados em 

metade do tempo utilizado por cada turma, nomeadamente: 

A1 - 10h:40 – 11h 

A2 - 10h:50 – 11h:10 

A3 - 11h:00 – 11h:20 

A4 - 10h:30 – 10h:50 

 

Almoços:  

A1 e A4 - 12h.15 às 13h:45 

A2 e A3 - 12h.45 às 14h:15  

 

Recomenda-se a ida às instalações sanitárias durante o período das aulas, sempre que 

possível, obedecendo ao semáforo que se encontra visível, perto das mesmas. 
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Os alunos que almoçam na escola serão acompanhados pela professora titular de turma 

até aos respetivos lugares fixos, no refeitório. Os que almoçam no exterior serão 

conduzidos, pela assistente operacional, até ao portão. 

 

Não é permitida a deslocação às instalações sanitárias durante a permanência no 

refeitório. 

 

Os lugares nas mesas encontram-se dispostos de modo alternado, de forma a rentabilizar 

o espaço e permitir o maior distanciamento possível. 

 Festas de anos: não serão permitidas. 

 

AECS:  

Nas Atividades de Enriquecimento Curricular não poderão utilizar bolas em jogos de 

equipa nem partilhar quaisquer materiais.   

 

Estas atividades decorrerão das 16h:00 às 17h:00 para as turmas A1 e A4 e das 16h:15 às 

17h:15 para as turmas A2 e A3. 

 

2.10.2 EB1 Nº 2 de Alhandra 

 

Turmas do turno da manhã (A5, A7, A8) 

- Entrada às 8h pelo portão da frente da escola 

Os professores deverão estar impreterivelmente a horas na escola para receber, 

organizar, higienizar e encaminhar os alunos para as respetivas salas. 

- Os alunos entram na escola (um de cada vez). Seguem as setas vermelhas para a direita 

do edifício e perfilam-se no local indicado respeitando o distanciamento debaixo do 

telheiro.  

- Os professores estarão à espera no local demarcado a azul para cada turma conforme 

ordem estipulada de entrada para as salas (A8, A7, A5).  

- Os alunos desinfetam as mãos debaixo do telheiro e dirigem-se para as salas com os 

professores, seguindo os pezinhos vermelhos. Entram para o edifício pela porta que se 

encontra debaixo do telheiro. 
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- Saída às 13h pelo portão grande das traseiras da escola 

- As turmas saem das salas (uma de cada vez). Seguem os pezinhos amarelos na ordem 

estipulada (A5, A8, A7).   

- As turmas saem do edifício pela porta da frente com intervalo de alguns minutos. No 

pátio, seguem as setas amarelas à direita e perfilam-se no local indicado (em frente ao 

portão grande das traseiras) respeitando o distanciamento social sempre acompanhadas 

pelo respetivo professor. 

- Junto ao portão grande das traseiras, encontram-se com o devido distanciamento, os 

alunos que seguem para casa ou que pertencem à APSA. 

- Os alunos que almoçam seguirão as setas vermelhas à esquerda para se perfilarem à 

porta do refeitório onde estará uma vigilante. 

- Nas entradas e nas saídas do recinto escolar da APSA, as funcionárias do ATL deverão 

sempre acompanhar e vigiar os alunos durante o tempo que os mesmos permanecerão 

(entre viagens do autocarro) no local definido, do lado esquerdo do portão grande das 

traseiras quando o tempo estiver bom e do lado direito debaixo do telheiro quando 

estiver mau tempo. 

- Das 13h às 13h15, duas assistentes operacionais realizam a higienização das salas e uma 

assistente operacional acompanha as saídas das 13h no portão grande das traseiras da 

escola e as entradas das 13h15 no portão da frente do edifício. 

- Todas as entradas para os almoços e AEC´s (12h) e Inglês (10h e 11h) far-se-ão pelo 

portão da frente do edifício escolar. 

- Aquando das entradas e das saídas do recinto escolar deverão os alunos e respetivos 

acompanhantes respeitar o distanciamento social na via pública para maior segurança de 

todos. 

 

Turmas do turno da tarde (A6, A9, A10) 

- Entrada às 13h15 pelo portão da frente da escola 

Os professores deverão estar impreterivelmente a horas na escola para receber, 

organizar, higienizar e encaminhar os alunos para as respetivas salas. 

- Os alunos entram na escola (um de cada vez). Seguem as setas vermelhas para a direita 

do edifício e perfilam-se no local indicado respeitando o distanciamento debaixo do 

telheiro.  
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- Os professores estarão à espera no local demarcado a azul para cada turma conforme 

ordem estipulada de entrada para as salas (A6, A9, A10).  

- Os alunos desinfetam as mãos debaixo do telheiro e dirigem-se para as salas com os 

professores, seguindo os pezinhos vermelhos. Entram para o edifício pela porta que se 

encontra debaixo do telheiro. 

- Saída às 18h15 pelo portão da frente da escola 

- As turmas saem das salas (uma de cada vez). Seguem os pezinhos amarelos na ordem 

estipulada (A6, A9, A10).   

- As turmas saem do edifício pela porta da frente com intervalo de alguns minutos. 

Seguem as setas amarelas, em frente, respeitando o distanciamento social e sempre 

acompanhadas pelo respetivo professor. 

- Nas entradas e nas saídas do recinto escolar da APSA, as funcionárias do ATL deverão 

sempre acompanhar e vigiar os alunos durante o tempo que os mesmos permanecerão 

(entre viagens do autocarro) no local definido, do lado esquerdo do portão grande das 

traseiras quando o tempo estiver bom e do lado direito debaixo do telheiro quando 

estiver mau tempo. 

- Aquando das entradas e das saídas do recinto escolar deverão os alunos e respetivos 

acompanhantes respeitar o distanciamento social na via pública para maior segurança de 

todos. 

 

Desfasamento de horário dos Recreios da Manhã 

A5 – das 9h30 às 10h00 

A7 – das 10h00 às 10h30 

A8 – das 10h30 às 11h00 

- Os alunos terão 15min para o lanche em sala de aula com o professor depois de fazerem 

a devida higienização das mãos e do espaço mesa. 

- Durante o tempo estipulado para o lanche de cada turma, as assistentes operacionais 

realizarão a higienização dos espaços exteriores. 

Desfasamento de horário dos Recreios da Tarde 

A6 – 14h45 às 15h15 

A9 – 15h15 às 15h45 

A10 – 15h45 às 16h15 
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- Os alunos terão 15min para o lanche em sala de aula com o professor depois de fazerem 

da devida higienização das mãos e do espaço mesa. 

- Durante o tempo estipulado para o lanche de cada turma, as assistentes operacionais 

realizarão a higienização dos espaços exteriores. 

 

Casas de banho: 

- Existem 6 casas de banho (três para meninas e três para meninos). 

- Os alunos irão à casa de banho (dois de cada vez por turma - um menino e uma menina) 

durante o período em que se encontram em sala de aula. 

- As casas de banho serão apenas utilizadas durante o intervalo em situação de urgência 

para evitar os aglomerados de alunos e brincadeiras à porta ou dentro das mesmas. 

- Durante o intervalo, as portas das casas de banho estarão fechadas. Apenas as 

assistentes operacionais e os professores as poderão abrir em momentos de urgência. 

 

Nota: Para que estes procedimentos conduzam ao bom funcionamento do 

estabelecimento escolar e para a segurança de todos, as partes envolvidas deverão 

cumprir e respeitar com o máximo de rigor o presente plano. 

 

 

2.10.3 EB1 DE À-dos-Loucos 

 

Entradas e saídas 

- Corredor de entrada e corredor de saída indicado com sinalética; 

- Marcações de distanciamento de 1 metro junto ao portão na zona exterior e interior (se 

possível); 

- Higienização de mãos à entrada. 

 

Abertura do portão – 9 horas 

- Após a abertura do portão os alunos dirigem-se para os locais indicados para o seu 

grupo/ turma (salvaguardado em situações de aguaceiros e frio). Nesses locais estarão 

marcações de distanciamento de 1 metro (se possível); 

1.º ano - telheiro 
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2.º ano - corredor 

3.º ano – telheiro 

4.º ano – átrio de entrada 

 

Reforço da vigilância dos alunos 

1 Assistente operacional + 2 professoras ( 15 minutos) 

2.ª feira – Prof. Filomena + Prof. Cláudia 

3.ª feira – Prof. Cláudia + Prof. Rita 

4.ª feira – Prof. Rita + Prof. Josefina 

5.ª feira – Prof. Josefina + Prof. Helena 

6.ª feira – Prof. Helena + Prof. Filomena 

 

Intervalo da manhã – 10 minutos 

Os alunos lancham dentro da sala de aula.  

1.º ano – 10h15 às 10h 25 

2.º ano – 10h30 às 10h 40 

3.º ano – 10h45 às 10h 55 

4.º ano – 11h00 às 11h 10 

 

Almoço/ refeitório (33 lugares) 

- Lavagem e higienização das mãos à entrada do refeitório; 

- A refeição deve ser feita de forma silenciosa, evitando a comunicação entre alunos.  

- 3 alunos por mesa ( excluídos 2 lugares) com o distanciamento possível; 

- 1.º/2.º anos – 12h15 

- 3.º/4.º anos – 12h45 

- Após o almoço os alunos estarão por grupo/ turma no recreio; 

- Recreio dividido em duas zonas distintas para reduzir o contacto entre turmas.  

- Reforço na vigilância dos alunos na hora de almoço (2 pessoas no exterior). 

 

Casa de Banho 

- 4 alunos (2 do sexo feminino+ 2 do sexo masculino); 
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- Marcações de distanciamento de 1 metro à porta de forma a aguardar a sua vez (se 

possível); 

 

Horários: 

Manhã                                                                         Tarde 

1º ano – 9h 45 às 10h 45                                        13h 45 às 14h 00 

2º ano – 10h 00 às 11h00                                       14h 00 às 14h 15 

3º ano – 10h 15 às 11h 15                                      14h 15 às 14h 30 

4º ano – 10h 30 às 11h 30                                      14h 30 às 14h 45 

 

CAF 

A componente de apoio à Família será assegurada no espaço da biblioteca. 

De manhã, os EE tocam à campainha e uma das funcionárias dirige-se ao portão e 

higieniza as mãos do aluno.  

Após as AECs, os alunos dirigem-se para o espaço da biblioteca. Antes de entrar, lavam e 

higienizam as mãos.  

Os alunos deverão ir ao WC, acompanhados por uma funcionária, sempre em grupos de 4 

alunos (2 do sexo feminino e 2 do sexo masculino).  

 

AECs 

Os alunos que frequentam as AECs esperam pelo professor nos locais assinalados para o 

seu grupo/ turma.  

1.º ano - telheiro 

2.º ano - corredor 

3.º ano – telheiro 

4.º ano – átrio de entrada 

Os professores das AECs devem dirigir-se com o seu grupo/turma para o portão de saída.  
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2.10.4 EB1 dos Cotovios 

 

Nota Introdutória  

– Pretende-se com a elaboração desta adenda ao Plano de Contingência original do 1.º 

Ciclo, datado de 21 de agosto, ajustar alguns procedimentos, decorrentes do espaço físico 

e dos recursos humanos existentes, especificamente nesta Escola. (EB1 dos Cotovios). 

Esta situação origina a necessidade de prever e planear diversos procedimentos, de forma 

a definir por ex, espaços e horários específicos, que permitam cumprir as orientações 

vigentes, sempre que possível. 

 

Assim, irão pormenorizar-se os seguintes aspetos: 

• Turmas: C1 e C2, com 21 crianças cada. 

• Docentes: Duas Professoras Titulares de Turma/ Uma professora de Apoio 

Educativo 

• Não Docentes: Uma Assistente Operacional  

 

Procedimentos Específicos 

- Todas as crianças e funcionários deverão desinfetar as mãos logo na área na entrada do 

edifício de entrada na escola, repetindo este processo ao abandonar a escola; 

- A entrada dos funcionários será feita por uma porta alternativa à da entrada dos alunos. 

- A recepção aos alunos é feita pela assistente operacional, que abrirá o portão para que 

os alunos possam entrar. Os pais/encarregados de educação não poderão entrar no 

espaço escolar.   

- As crianças dirigem-se para a entrada do edifício, onde desinfetam as mãos, sendo 

depois e encaminhadas para as respetivas salas de aula, respeitando a sinalética existente 

no chão. 

- Após as atividades letivas, os alunos lavam e desinfetam as mãos, e efetuam a saída pela 

porta traseira de cada sala de aula. 
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Horários e circuitos 

- Os horários de funcionamento são idênticos aos que existiam antes da interrupção das 

atividades presenciais existindo desfasamento de horários de saída de alunos, intervalos e 

almoço.  

- Serão garantidos circuitos diferenciados por grupos á entrada e saída no refeitório, 

respeitando a sinalética expressa no chão.  

  - Os lugares nas mesas, são fixos, encontram-se dispostos de modo alternado, de forma 

a rentabilizar o espaço e a permitir o maior distanciamento possível. 

Intervalo da manhã: 

1.º e 3.º ano (turma C2) – 10h15 às 10h30, o lanche é realizado na sala de aula e o recreio 

é feito no espaço circundante ao edifício. 

2. e 4.º ano (turma C1) – 10h30 às 10h45, o lanche é realizado na sala de aula e o recreio 

é feito no espaço circundante ao edifício. 

Almoços:  

1.º e 3.º ano (turma C2) – 12h15 às 12h45  (dentro do refeitório) 

                                            - 12h45 e 13h45 o recreio no espaço exterior, na parte da frente 

ou na parte detrás do edifício alternadamente com a turma C1 (rotatividade semanal). 

 

2. e 4.º ano (turma C1) – 12h45 às 13h15 (dentro do refeitório) 

                                            - 13h15 às 14h15, o recreio no espaço exterior, na parte da 

frente ou na parte detrás do edifício alternadamente com a turma C2 (rotatividade 

semanal). 

 

Intervalo da tarde: 

1.º e 3.º ano (turma C2) – 15h45 às 16h15, o lanche é realizado na sala de aula e o recreio 

é feito no espaço exterior, na parte da frente ou na parte detrás do edifício, 

alternadamente com a turma C1 (rotatividade semanal). 

2.º e 4.º ano (turma C1) – 15h45 às 16h00, o lanche é realizado na sala de aula e o recreio 

é feito no espaço exterior, na parte da frente ou na parte detrás do edifício, 

alternadamente com a turma C2 (rotatividade semanal).  
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Horário da Assistente Operacional 

Entrada: 8h30 / 11h 

Almoço: 11h / 13h 

Saída: 17h30 

 

 Limpeza, organização e desinfeção dos espaços 

- Limpeza, diária de todos os espaços de circulação, do edifício. 

- Cada aluno deverá possuir uma caixa de plástico com tampa, onde guardará todos os 

seus materiais escolares, com o objetivo de ser manuseada apenas pelo próprio.  

- Não é permitida a realização de festas de anos ou lanches partilhados. 

- As Atividaddes de Enriquecimento Curricular (AEC’s) decorrerão entre as 16h e as 17h 

15m, com dois horários possíveis de saída das crianças, nomeadamente às 17h00 às 

17h15m, desfasando assim as saídas. 

 

2.10.5 EB1 do Sobralinho 

 

- Nas entradas no edifício encontram-se as regras de acesso ao mesmo, deverão todas as 

pessoas, fazê-las cumprir; 

- É obrigatória a higienização das mãos à entrada no edifício da Escola, nas salas de aulas, 

refeitório, biblioteca ou outro qualquer espaço do edifício escolar; 

- É obrigatório, aos maiores de 12 anos, o uso de máscara dentro do estabelecimento 

escolar; 

- É obrigatório o uso de máscara aquando da entrega e/ou recolha de alunos na porta da 

Escola; 

- Não é permitida a permanência de Pais e Encarregados de Educação nas portas de 

acesso ao estabelecimento escolar; 

- Devem ser tidas em conta, todas as normas e indicações da DGS- para a pandemia 

COVID-19 (Como Estado de Contingência);  

 

Circulação em espaços escolares  

- Os alunos devem circular, de modo ordenado, seguindo os circuitos e zonas definidas 

dentro do edifício escolar, respeitando o distanciamento social; 
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- A entrada no edifício far-se-á pela porta principal nos seguintes horários: 

             Alunos do pré-escolar – após as 9:00h – pela porta lateral; 

 1º turno – 1 º ano (2 turmas) – 9:00h - porta principal; 

 2º turno – 3º e 4º anos (3 turmas) – 9:15h porta principal; 

 3º turno –2º ano (2 turmas) – 9:30h porta principal; 

- Na hora de entrada na Escola, os alunos deverão dirigir-se diretamente à sua sala, 

cumprindo sempre as regras de circulação; 

- A saída do edifício far-se-á por 3 locais possíveis, após o términus das atividades letivas: 

 Pela porta principal – alunos que sejam entregues aos EE’s; 

 Na sala de CAF – alunos que frequentem esta valência; 

 Na porta de acesso ao recreio/telheiro da escola – alunos que frequentem o ATL 

do CSPDS (estes alunos sairão pelo portão lateral); 

 

Horário de términos das atividades letivas: 

1ª e 3ª anos – às 15:45h; 

2º ano – às 16:00h; 

4ª ano – 2ª, 4ª e 6ª feira às 15:45h e às 3ª e 5ª feiras às 17:00h. 

- As saídas da sala de aula são da responsabilidade do professor, que à hora do fim do 

turno se encontre com o grupo, este deverá conduzir o grupo até aos locais de entrega 

(sala de CAF, porta principal/EE’s ou portão lateral/ATL CSPDS) seguindo a sinalética 

existente no edifício, de modo ordenado e respeitando o distanciamento social; 

- As saídas de sala de aula com destino ao recreio e/ou refeitório, far-se-ão na presença 

do Professor e de modo ordenado, em fila, respeitando as regras de distanciamento 

social e seguindo os circuitos definidos. 

 

Espaços de recreio  

- Os espaços de recreio encontrar-se-ão demarcados com zonas especificas destinadas a 

cada grupo/turma; 

- A entrada do grupo/turma far-se-á junto a um ponto marcado no espaço de recreio da 

escola, de modo ordenado e mantendo o distanciamento social; 

- Os recreios decorrerão do seguinte modo: 

 B1 – 1º ano: 
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 Manhã das 10:30h às 10:45h - recreio 

 Tarde das 15:45h às 16:00h – recreio 

            B2 – 1º ano: 

 Manhã das 10:30h às 10:45h - recreio 

 Tarde das 15:45h às 16:00h – recreio 

 B3 – 2º ano: 

 Manhã das 11:00h às 11:15h - recreio 

 Tarde das 16:00h às 16:15h – recreio 

 B4 – 2º ano: 

 Manhã das 11:00h às 11:15h - recreio 

            Tarde das 16:00h às 16:15h – recreio 

 B5 – 3º ano: 

 Manhã das 11:15h às 11:30h – recreio 

 Tarde das 15:45h às 16:00h – recreio 

 B6 – 3º ano: 

 Manhã das 11:15h às 11:30h – recreio 

 Tarde das 15:45h às 16:15h – recreio 

 B7 – 4º ano: 

 Manhã das 10:45h às 11:00h – recreio 

 Tarde das 15:45h às 16:15h – recreio 

Utilização dos Wc’s - femininos/masculinos  

- Só é permitida a permanência de 3 alunos em simultâneo dentro de cada uma das casas 

de banho. Os restantes alunos deverão aguardar em fila nos espaços destinados para tal, 

respeitando o distanciamento social; 

Sala de informática 

- A sala de informática obrigará à utilização de um aluno por mesa e por computador, 

correspondendo assim à lotação máxima de 12 alunos; 

- Cada aluno deverá higienizar as mãos antes da entrada na referida sala, bem como 

proceder à higienização do material informático que irá utilizar; 

No final de cada utilização, deverá o aluno voltar a higienizar o material que acabou de 

utilizar (vide modos operandos do Plano de Contingência Geral); 

- Após cada utilização, e sempre que possível, deve a sala ser higienizada e arejada. 
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Refeitório  

- É obrigatória a utilização de máscara, pelos adultos, para acesso e permanência no 

refeitório exceto no período de consumo de uma refeição; 

- O horário de funcionamento do refeitório será entre as 11:30h e as 13:45h; 

- O refeitório funcionará em quatro turnos:  

 1º turno - alunos do pré-escolar – das 11:30h às 12:15h; 

 2º turno – 1 º ano (2 turmas) – 12:15h às 12:45h; 

 3º turno – 3º e 4º anos (3 turmas) – 12:45h às 13:15h; 

 4º turno –2º ano (2 turmas) – 13:15h às 13:45h; 

-Deve proceder-se à lavagem/desinfeção das mãos antes e após o consumo da refeição 

por parte de qualquer criança, tendo sido estipulada a ordem e local de higienização à 

entrada, de acordo com as seguintes indicações: 

 Pré–escolar: Grupo 1 no Wc do pré- escolar e Grupo 2 no refeitório; 

 1º ano: 

 Turma B1 - lavagem/desinfeção das mãos antes da refeição nos lavatórios do 

refeitório; 

 Turma B2 - lavagem/desinfeção das mãos antes da refeição no WC do r/ch; 

 2º ano:  

 Turma B3 - lavagem/desinfeção das mãos antes da refeição nos lavatórios do WC 

r/c; 

 Turma B2 - lavagem/desinfeção das mãos antes da refeição no WC do 1º andar; 

 3º ano:  

 Turma B5 - lavagem/desinfeção das mãos antes da refeição nos lavatórios do 

refeitório; 

 Turma B6 - lavagem/desinfeção das mãos antes da refeição no WC do r/ch; 

               4º ano:  

              Turma B7 - lavagem/desinfeção das mãos antes da refeição no WC do 1º andar;  

-No final da refeição, cada aluno deverá lavar/higienizar as mãos nos lavatórios existentes 

no refeitório; 

-As refeições serão distribuídas aos alunos nas mesas e nos lugares previamente definidos 

e assinalados; 
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- Será realizada a higienização e desinfeção de mesas e cadeiras, após cada utilização (as 

mesmas só serão utilizadas nos turnos acima referidos); 

- Deverão ser respeitados os circuitos de entrada e saída que se encontram assinalados 

no chão do refeitório; 

- Os alunos deverão efetuar a refeição permanecendo no seu local e em silêncio; 

- Deverão solicitar auxílio (quando necessário) colocando o braço no ar, não sendo 

permitida a circulação de alunos no espaço do refeitório a quando da tomada da refeição; 

- A circulação no espaço de refeitório apenas é permitida para entrada e saída do mesmo; 

- Em cada turno poderão permanecer até 70 alunos no refeitório. 

 Mesas pequenas hexagonais – lotação 3 alunos por mesa (Alunos de JI); 

 Mesas redondas lotação - 4 alunos por mesas; 

 Mesas retangulares - lotação de 2 alunos por mesa (sentados de forma 

desencontrada). 

Lanches escolares  

Os lanches escolares decorrerão em contexto de sala de aula. Deverá ser observada a 

seguinte norma de funcionamento: 

- É obrigatória a higienização das mãos antes de se proceder ao consumo dos lanches; 

- Após o lanche poderá o grupo/turma dirigir-se ao WC, respeitando as regras definidas 

para a sua utilização, de modo ordenado e respeitando as regras de distanciamento 

social; 

- Após o lanche, caso não haja saída no local, deverá o aluno voltar a lavar/higienizar as 

mãos. 

Sala de CAF 

- O CAF funciona numa sala do r/c da Escola; 

- Os utilizadores do CAF fazem a sua entrada e saída pela porta principal do edifício 

acompanhados pela funcionária do CAF; 

- Os utilizadores do CAF farão utilização das Wc’s do r/ch; 

- A gestão da limpeza e higienização da sala e dos espaços utilizados pelo CAF será da 

responsabilidade da gestão do CAF. 
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3. PLANO CONTINGÊNCIA - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 
 

 O Plano de Contingência aqui apresentado sustenta-se no regime jurídico da promoção 

da segurança e saúde no trabalho e assume-se ainda como plano de contingência para 

uma situação de grave risco para a saúde pública procedendo à vigilância da saúde e do 

nível sanitário dos serviços e equipamentos deste Agrupamento de Escolas servindo o 

presente plano para regular procedimentos relativos ao funcionamento do ensino pré-

escolar no Agrupamento.  

Pese, embora, a recomendação atual de distanciamento físico, não podemos perder de 

vista a importância das aprendizagens e do desenvolvimento das crianças, bem como a 

garantia do seu bem-estar e direito de brincar. É também essencial considerar que as 

interações e as relações que as crianças estabelecem com os adultos e com as outras 

crianças são a base para a sua aprendizagem e desenvolvimento.  

 

Considera-se que a COVID-19 pode transmitir-se:  

- Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra);  

- Pelo contacto direto com secreções infeciosas;  

- Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1 mícron). 

 

 O atual conhecimento sobre a transmissão do SARS-CoV-2 é suportado no conhecimento 

sobre os primeiros casos de COVID-19 e sobre outros coronavírus do mesmo subgénero. 

A transmissão de pessoa para pessoa está confirmada e julga-se que esta ocorre durante 

uma exposição próxima a pessoa com COVID-19, através da disseminação de gotículas 

respiratórias produzidas quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, as quais 

podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas.  

O contacto das mãos com uma superfície ou objeto com o novo coronavírus e, em 

seguida, o contacto com a mucosa oral, nasal ou ocular (boca, nariz ou olhos), pode 

conduzir à transmissão da infeção. Até à data não existe vacina ou tratamento específico 

para esta infeção.  

As medidas preventivas no âmbito da COVID-19 a instituir, deverão ter em conta as vias 

de transmissão direta (via aérea e por contacto) e as vias de transmissão indireta 

(superfícies/objetos contaminados). 
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As orientações constantes deste plano podem ser atualizadas a qualquer momento tendo 

em conta o quadro epidemiológico, sendo as situações que ocorram fora do previsto ser 

avaliadas caso a caso. 

 As indicações expressas são válidas para visitantes, alunos, funcionários e docentes e 

devem ser respeitadas e seguidas por todos. 

 

Quando fora do espaço escolar, devem estar atentos à seguinte sintomatologia: 

 • Febre • tosse • falta de ar/dificuldade respiratória • cansaço, devendo adotar os 

procedimentos que se enunciam: 

i. Contactar a LINHA SAÚDE 24: 808 24 24 24 e seguir as indicações/instruções;  

ii.  Ficarem onde se encontram. Só se devem apresentar ao serviço ou nas aulas se 

receberem indicações para tal do Serviço Nacional de Saúde; 

iii.  Logo que possível, informar o coordenador de estabelecimento/coordenação 

central  

iv. É extremamente importante que em caso de terem alguns dos sintomas 

enunciados procurem apoio médico e não atenuem os sintomas com automedicação. 

Este Plano de Contingência tem em consideração as instruções divulgadas pela Direção 

Geral de Saúde e as orientações emanadas pela DGESTE podendo ser atualizado sempre 

que necessário. 

   

 3.1. Objetivos do Plano de Contingência: 

 a) Minimizar o impacto de uma possível infeção dos estudantes, funcionários, docentes 

da escola e outros utentes;   

b) Possibilitar a monitorização diária da situação em todos os jardins de infância do 

Agrupamento; 

 c) Estabelecer um plano, de higienização e limpeza diário; 

 d) Garantir os recursos necessários para a implementação das medidas nomeadamente: 

Recursos humanos, equipamentos de proteção individual e produtos de limpeza e 

desinfeção; 

e) Assegurar o regular funcionamento dos jardins; 

f) Criar um protocolo de procedimentos para todas as áreas do jardim em funcionamento 

contemplando circuitos e boas práticas; 
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g) Criar um grupo de coordenação com definição de responsabilidades;  

h) Estabelecer áreas /salas de isolamento e respetivos circuitos;  

i) Identificar as linhas e serviços indicados pela DGS para acompanhamento dos casos; 

 j) Providenciar esclarecimentos a todos os envolvidos; 

 l) Divulgar o Plano e as medidas nele previstas.  

 

3.2 Implementação do Plano de Contingência: 

-Grupo de Coordenação  

Coordenação Central:  

 Escola sede EB 2,3 Soeiro Pereira Gomes –  

          - Isabel Faustino (adjunta da direcção ) 

          - Cristina Caldeira (subdiretora) 

          - Coordenadora do PES 

 

Coordenações setoriais: 

 JI Alhandra-Responsável: Educadora Mª Virgínia Santos 

Contacto: 219 503 250 

 JI Sobralinho – Responsável: Professora Paula Magalhães / Contacto: 219 503 197 

 JI Cotovios- Responsável-: Ana Isabel Soares 

Contacto: 219 503 138 

Outros contactos de referência: 

Autoridade de Saúde Local: - União das Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e 

Calhandriz – Delegada de saúde Dra. Liliana Ciobanu   

Contacto: 219 535 204/5.  

 

3.3 Procedimentos Gerais 

 a) Afixação de cartazes da Direção Geral de Saúde e outras informações relacionadas; 

 b) Reforço do plano de higienização dos espaços; 

 c) Reforço das instruções relativas a:  

i. Procedimentos básicos para higienização das mãos 
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- Lavar as mãos, preferencialmente, com água e sabão durante pelo menos 20 segundos; 

se este não estiver disponível utilize um desinfetante para as mãos que tenha pelo menos 

70% de álcool, cobrindo todas as superfícies das mãos e esfregando-as até ficarem secas. 

 ii. Procedimentos de etiqueta respiratória  

- Evitar tossir ou espirrar para as mãos, fazendo-o para o antebraço ou manga, usando 

lenços de papel que devem ser descartados em local próprio; 

- Lavar as mãos após o contacto com secreções respiratórias. 

 

  iii. Procedimentos de conduta social 

 - Utilização obrigatória de máscara (para maiores de 10 anos); 

- Promoção do distanciamento social; 

- Não partilhar objetos e outros materiais sem a devida higienização. 

 

d) Atendimento administrativo preferencialmente realizado por via eletrónica ou 

telefónica: 

 E-mail - escolasoeiropgomes@gmail.com  

 Telefone- 219518210   

e) Atendimento presencial ao público na escola sede apenas através de marcação prévia 

entre as 9h30 e as 15 horas. 

 

3.4 Procedimentos Específicos 

 

I. O acesso às instalações das escolas/ jardins fica restrito a alunos, pessoal docente 

e não docente, apenas sendo permitida a entrada a fornecedores que cumpram as 

normas de proteção e segurança emanadas da DGS, nomeadamente com o uso 

obrigatório de máscara de proteção; 

II. Todo o correio ou encomendas rececionadas deverão ser imediatamente 

higienizadas; 

III. Todos os funcionários docentes e não docentes, deverão utilizar máscara de 

proteção no desempenho das suas funções; 
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IV. Os pais e E.E. no processo de entrega das crianças e contactos verbais com as 

funcionárias do jardim, uma vez que se irão encontrar em situação de grande 

proximidade física, devem ser portadores de máscara de proteção; 

V. Todas as crianças e funcionários deverão desinfetar as mãos logo na área do 

portão de entrada na escola, repetindo este processo ao abandonar a escola; 

VI. Em caso de chuva a desinfeção das mãos poderá ocorrer numa área protegida; 

VII. Neste processo de entrega das crianças no jardim devem ser reportadas eventuais 

situações de saúde que possam estar a ocorrer; 

VIII. A entrada dos funcionários será feita, sempre que possível, por uma porta 

alternativa à da entrada dos alunos devendo proceder à troca do calçado na entrada; 

IX.  No início da semana as crianças devem trazer o bibe (em saco plástico fechado), 

que irá para casa quando necessário. 

X. Não deve ser trazido para o interior da escola nenhum objeto ou brinquedo 

pessoal; 

XI.  A receção aos alunos é feita por uma assistente operacional, em local a definir em 

cada estabelecimento onde higienizam as mãos das crianças e monitorizam a desinfeção 

do calçado no tapete desinfetante; 

XII.  À entrada do edifício da escola uma assistente operacional realiza a troca do 

calçado das crianças; 

XIII. O calçado de exterior fica em local seguro e identificado sendo novamente calçado 

no final do dia; 

XIV. O calçado de interior é limpo e desinfetado na sua primeira utilização e, sempre 

que necessário; 

XV. As crianças dirigem-se então às suas salas onde a educadora as acolhe; 

XVI. Deve ser, na medida do possível, acautelada uma excessiva proximidade entre 

crianças; 

XVII. Todos os brinquedos e jogos a utilizar devem ser passíveis de fácil limpeza e 

lavagem; 

XVIII. Deve ser promovida frequente e eficazmente, a lavagem das mãos de forma eficaz 

(de acordo com o procedimento aconselhado pela DGS) quer por funcionários e docentes 

quer pelas crianças, nomeadamente antes e após as refeições. 
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3.5 Horários e Circuitos 

- Os horários de funcionamento são idênticos aos que existiam antes da interrupção das 

atividades presenciais podendo existir desfasamento de horários entre grupos se o 

número de crianças o justificar. 

- Serão asseguradas Atividades de Animação e Apoio às Famílias (AAAF`s), nos mesmos 

termos e horários em que existiam antes da interrupção das atividades presenciais. 

- Estas atividades de apoio à família deverão cumprir este mesmo Plano de Contingência. 

-  Pela tipologia  dos edifícios pode não ser possível  estabelecer circuitos diferenciados. 

- Sempre que possível, os grupos deverão planear momentos de pausa desencontrados 

de modo a que estejam o mínimo de crianças possível ao mesmo tempo num mesmo 

espaço. 

 

3.6 . Limpeza, Organização e Desinfeção dos Espaços 

 

- Limpeza, bidiária de todos os espaços de circulação.  

- Limpeza de casas de banho e espaços de apoio, após utilização 

-Limpeza contínua dos espaços, superfícies e brinquedos onde se desenvolvem atividades 

com as crianças.  

- Limpeza dos espaços exteriores frequentados pelas crianças. 

- Em todos os processos de limpeza prestar especial atenção aos espaços e objetos com 

maior utilização e que, por isso, devem ser alvo de uma intervenção tão frequente quanto 

possível. 

- Deve ser assegurada uma permanente ventilação e renovação do ar nos espaços 

frequentados abrindo portas e janelas. 

- As portas de acesso devem permanecer abertas para evitar o seu sucessivo 

manuseamento. 

- Os espaços para o desenvolvimento de atividades pedagógicas deverão estar 

organizados por forma a maximizar a distância entre grupos. 

- Os espaços a alocar ao funcionamento do pré-escolar situam-se todos no piso térreo. 

- Devem ser desenvolvidas sempre que possível atividades ao ar livre. 
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- Durante o período de refeição deve-se também procurar alguma distância entre as 

crianças, realizando uma dispersão por mais mesas. 

- Deverá existir recipiente próprio e adequado para depósito de máscaras, lenços, 

guardanapos, luvas e outro material, eventualmente qualificável como de risco.  

 

3.7. Aprovisionamento 

 

- Devem ser providenciados dispensadores de solução à base de álcool à entrada da 

escola nas duas salas de atividade e refeitório. 

- Deve ser assegurado o aprovisionamento de máscaras de proteção para todos os 

profissionais envolvidos no funcionamento do Jardim de Infância. 

- Deve ser assegurada uma solução de sabão para lavagem frequente das mãos. 

- Deve ser assegurado um fornecimento contínuo de luvas para efetuar os procedimentos 

de limpeza em segurança. 

- Deve ser assegurada a existência de produto desinfetante para o calçado. 

 

3.8. Procedimentos em Casos Suspeitos de Infeção 

 

- A sala de isolamento para onde a pessoa ou criança suspeita é conduzida, funcionará no 

gabinete de isolamento onde a criança ou adulto, acompanhado por uma assistente 

operacional, que contacta o Encarregado de Educação, que posteriormente,  entrará em 

contato com a Linha de Saúde 24: 808 24 24 24 ou INEM (112). 

- Qualquer situação suspeita deve ser comunicada ao Coordenador Geral do plano ou ao 

responsável do jardim em funções. 

- A criança deverá ser mantida com conforto, com recursos alimentares ligeiros e acesso à 

casa de banho. 

- Qualquer situação suspeita deve ser imediatamente comunicada à família. 

- Deve ser feito o registo da situação nos documentos existentes para o efeito. 

- A sala de isolamento deverá estar apetrechada com luvas, máscaras e desinfetante. 
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3.9 Protocolos Especificos dos Estabelecimentos de Educação Pré Escolar 

 3.9.1- Jardim de Infância de Alhandra 

Nota introdutória  

Pretende-se com a elaboração desta adenda ao Plano de Contingência original, ajustar 

alguns procedimentos, decorrentes do aumento significativo de crianças que irão 

frequentar o Jardim de Infância, relativamente a essa data. Acresce ainda o facto de no 

presente ano letivo, a E.B.1 Alhandra nº1 com a qual partilhamos o edifício, retomar a 

atividade letiva presencial. Esta situação origina a necessidade de prever e planear 

diversos procedimentos, de forma definir por exemplo, espaços e horários específicos, 

que permitam uma coexistência de acordo o previsto pelas normas de saúde vigentes, 

sempre que possível. Assim, irão pormenorizar-se os seguintes aspetos: 

 

- Turmas: J.I.1 e J.I.2, com 20 crianças cada. 

 

- Docentes: Duas educadoras titulares de turma/ Uma educadora ao abrigo do art. 79. 

 

- Não Docentes: Duas Assistentes Operacionais com o mesmo horário, entre as 8h 30m e 

as 16h 30m, sendo as horas de almoço alternadas entre as 13h/14h e as 14h/15h. 

 

-Entradas e saídas: Local - Porta de emergência; Horários - Entrada 9h/saída 15h. 

Ainda que sejam sinalizados no pavimento interior os percursos de entrada e saída, a 

porta será a mesma, para as duas situações, devido à tipologia do edifício, que não 

permite estabelecer circuitos diferenciados A entrada/saída por este local possibilita a 

separação entre as crianças do Pré-escolar e os alunos do 1º ciclo, que têm outro local 

para este efeito. 

 

- Recreios: em espaço próprio, nomeadamente no “corredor” lateral do edifício, junto à 

porta de emergência, permitindo também a separação dos alunos do 1º ciclo. 

No período da manhã serão alternados entre as duas turmas, no seguinte horário: 

Turma J.I.1 – 10h 15m/10h 45m 

Turma J.I.2 – 10h 45m/11h 15m 
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-As educadoras poderão eventualmente trocar o horário se no decorrer das atividades 

pedagógicas desenvolvidas em cada turma isso se justificar. 

No período da tarde após o almoço: 

Turma J.I.1 e J.I2 – 12h 30m/13h ou 12h 30m/13h 30m, se as educadoras considerarem 

necessário aumentar o tempo de recreio, de modo a permitir uma maior permanência 

das crianças no exterior. 

Neste período após o almoço não é exequível o desfasamento de horário entre turmas 

pois teria de ficar uma assistente operacional com um grupo numa sala e outra assistente 

no recreio. Esta situação impossibilitaria o acompanhamento ao w.c. das crianças que 

necessitassem de apoio, pois o restante grupo ficaria sem a presença de um adulto. 

 

- Almoços: as crianças do pré-escolar almoçarão entre as 11h 30m e as 12h 15m, de 

modo a permitir a existência de outros turnos diferenciados para turmas do 1º ciclo, uma 

vez que o refeitório é comum.  

Os lugares nas mesas encontram-se dispostos de modo alternado, de forma a rentabilizar 

o espaço e permitir o maior distanciamento possível. 

 

- Utilização do W.C.: de modo alternado entre as turmas, num limite máximo de 4 

crianças de cada vez. 

 

- Festas de anos: não serão permitidas. 

 

- Atividades no exterior: sempre que possível será privilegiado o desenvolvimento de 

atividades no exterior, em regime alternado entre as duas turmas. 

 

Funcionamento da A.A.A.F.: decorrerá entre as 15h e as 17h 30m, com dois horários 

possíveis de saída das crianças, nomeadamente às 16h e 30m e às 17h e 30m, desfasando 

assim as saídas. 

- O lanche que as crianças trouxerem para a A.A.A.F. deverá vir acondicionado em saco de 

plástico fechado, de modo a permitir sua higienização pelas Assistentes Operacionais 

quando é entregue de manhã.  
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- Atendendo à recente remodelação do refeitório, com a existência de novas mesas e 

cadeiras de maior dimensão, que ocupam todo o espaço disponível do mesmo, não será 

possível a utilização deste espaço para o desenvolvimento das A.A.A.F., como 

habitualmente. 

 

Neste momento o refeitório é um espaço desadequado para este tipo de atividade, que 

se pretende lúdica e simultaneamente relaxante para as crianças. Assim sendo, a mesma 

decorrerá numa das salas das turmas, em regime alternado dia a dia, ou semana a 

semana como se vier a verificar mais adequado, sendo as monitoras responsáveis pela 

limpeza e higienização de todos os espaços utilizados, inclusive os w.c. Estas atividades de 

apoio à família deverão cumprir o Plano de Emergência do pré-escolar e a presente 

adenda. 

 

3.9.2 Jardim Infância de Cotovios 

-Tendo em conta os transportes escolares, que começam a chegar, por volta das 8:30, 

uma das educadoras fará o seu TE, em meias horas, no período da manhã, para apoiar as 

A. Operacionais na entrada dos alunos. 

 

-Dado o elevado número de alunos de 3 anos, a hora da refeição, será desfasada 30 

minutos, entre as duas turmas, implicando ajuste de horário de almoço de uma das 

educadoras. 

 

-Será afeta uma casa de banho a cada turma, o número máximo de crianças será de 4, 

sempre acompanhadas por um adulto. 

 

- Os recreios das turmas serão sempre desfasados, por ser um estabelecimento 

unicamente com pré-escolar os horários serão estabelecidos de acordo com as 

necessidades os grupos e acordados entre as duas docentes titulares de turma. 

 

- Os lanches serão dados na sala. 

 

- No refeitório os alunos terão o maior distanciamento possível 
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- Não é permitido trazer brinquedos de casa 

 

- Os lanches devem ser entregues em saco de plástico fechado e identificado, que será 

higienizado e colocado em caixa que se encontra à entrada, para esse efeito. 

 

- A atividades relativas às AAAF ou Escola a Tempo Inteiro decorrerão no espaço do 

refeitório, por ser aquele que permite um maior distanciamento entre os alunos. 

3.9.2 Jardim Infância do Sobralinho 

Uma vez que o Jardim de Infância do Sobralinho se encontra administrativamente 

agregado à EB1 do Sobralinho, o respetivo plano de contingência pode ser consultado no 

ponto: PROTOCOLOS ESPECIFICOS DAS ESCOLAS DO 1º CICLO correspondente à referida 

escola. 

 

S. João dos Montes 16 de Setembro de 2020 

 

A diretora: 

Isabel Maria Alves Estevinha 

 

 

 

 

 

 


