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INTRODUÇÃO GERAL 

Este plano descreve o modo de organização do ano letivo 2020/2021 no contexto de pandemia Covid-19.  

De acordo com as orientações emanadas da DGEstE, as atividades podem ser desenvolvidas em 3 regimes 
distintos, havendo transição entre eles consoante a evolução da pandemia. A sua implementação segue a 
ordem: regime presencial, misto e não presencial. Esta transição é determinada por aquela entidade, após 
ouvida a Direção Geral de Saúde. 

O Plano está organizado em 3 partes, cada uma com orientações necessárias para cada um dos regimes. 
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PARTE I – REGIME PRESENCIAL 

1 – Introdução 

No regime presencial está previsto que todas as atividades letivas e formativas, incluindo os apoios no 
âmbito da educação inclusiva, sejam desenvolvidas nos termos da legislação em vigor, podendo, caso 
seja necessário, ser implementadas regras específicas com vista ao cumprimento das orientações das 
autoridades de saúde. 

2 - Recursos Humanos 

2.1. Pessoal docente 

Departamento Nº de docentes 

Pré-Escolar 4 

1.º Ciclo 7 

Línguas 8 

Ciências Humanas e Sociais 5 

Matemática e Ciências Experimentais 9 

Expressões 6 

 

2.2. Turmas/n.º de alunos 

TURMA Nº DE ALUNOS 

Pré Argozelo 5 

Pré A - Vimioso 20 

Pré B - Vimioso 19 

Pré C - Vimioso 15 

1.ºA 12 

2.ºA 20 

3.ºA 19 

4.ºA 15 

5.ºA 12 

5.ºB 11 

6.ºA 11 
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6.ºB 10 

7.ºA 13 

7.ºB 11 

8.ºA 12 

8.ºB 10 

9.ºA 12 

 

2.3. Assistentes  

Operacionais na escola 21 

Operacionais na hora do almoço/cantina 2 Assistentes 

 

3 - Recursos Físicos 

3.1. Salas de aula/distribuição das turmas 

Edifício Ala Sala Função 

Pré Argozelo 
1 Pré Argozelo 

2 Prolongamento 

Pré 

Vimioso 

16 Pré – A -Vimioso 

17 Pré – B - Vimioso 

18 Pré – C - Vimioso 

Central 

1 PIICIE 

2 Informática 

3 5.ºA 

4 5.ºB 

5 6.ºA 

6 6.ºB 

7 E.T./E.V. 2.ºciclo 

Este 

8 E.T./E.V. 3.ºciclo 

9 7ºA 

10 7.ºB 

11 8.ºB 
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 Cada turma tem sala fixa com exceção das disciplinas de TIC e EF. 

 Os alunos ficam sentados sempre no mesmo lugar. 

 Os alunos do pré-escolar e do 1ºciclo devem lanchar na própria sala de aula. 

 
3.2. Outros espaços 

Cantina 

O período de almoços decorrerá entre as 12:10h e as 13:30h. 

Cada ciclo de ensino terá uma hora marcada para almoçar, não 
podendo aceder à cantina fora desse horário. 

Será criada porta de entrada e porta de saída:  

- os alunos entrarão pela porta interior, junto às casas de banho;  

- a lavagem das mãos será feita da seguinte forma: 

. a higienização das mãos dos alunos do pré-escolar realizar-se-á nas 
casas de banho onde funcionarão as atividades letivas; 

. a higienização das mãos dos alunos do 1.ºciclo realizar-se-á nos 
lavatórios, nas respetivas salas de aula; 

. a higienização das mãos dos alunos do 2.º e 3.º ciclos  realizar-se-á 
nas casas de banho dos espaços onde decorrerão as suas atividades 
letivas; 

. utilização obrigatória de máscara pelos alunos do 2.ºe 3.ºciclo, exceto 
no período da refeição; 

- depois de comer, todos os alunos farão a higienização das mãos nos 
lavatórios que se encontram próximos da porta da cantina que dá para 
o exterior e pela qual sairão; 

- os alunos deverão permanecer sentados enquanto decorrerá a 
refeição; 

- deverá ficar um lugar livre entre cada aluno; 

- proceder-se-á à higienização e desinfeção de mesas e cadeiras após 

CAA Sala de apoio/CAA 

13 9.ºA/E.M. 

14 8.ºA 

15 Laboratório 

1ºCiclo 

1 2.ºA 

2 ATL 

3 1.º A 

4 4.ºA 

5 Apoios 

6 3.ºA 
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cada utilização. 

Biblioteca/SRE 
. a frequência estará limitada à ocupação máxima de uma turma, de 
forma a evitar a concentração de alunos; 

 

Bufete 

. aos alunos do pré-escolar e do 1ºciclo, será fornecido o lanche da 
manhã e da tarde na própria sala; 

. os alunos dos 2.º e 3.ºciclos irão utilizar o bar em intervalos 
desfasados; 

. utilização obrigatória de máscara pelos alunos do 2.ºe 3.ºciclo, exceto 
no período da refeição;  

. o mesmo será higienizado e desinfetado antes e após cada intervalo; 

. o mesmo espaço poderá ser utilizado por pessoal docente e não 
docente com as devidas regras de higiene, etiqueta respiratória e 
distanciamento físico. 

WC 

Os alunos de cada ciclo irão utilizar as casas de banho existentes nos 
espaços onde decorrerão as atividades letivas; 

. os mesmos serão higienizados antes e após os intervalos da manhã e 
da tarde e no intervalo da hora do almoço. 

WC 
professores/funcionários 

A educadora e a assistente operacional do pré-escolar de Argozelo irão 
utilizar a casa de banho dos professores existente no edifício. 

As educadoras e as assistentes operacionais que apoiarão os alunos do 
pré-escolar irão utilizar as casas de banho existentes no edifício onde 
decorrerão as atividades desse ciclo de ensino; 

As professoras e as assistentes operacionais do 1º ciclo utilizarão a 
casa de banho dos alunos com mobilidade reduzida, uma vez que não 
existe neste ciclo de ensino nenhum aluno com essas necessidades. 

Os professores do 2º e 3º ciclo irão utilizar as casas de banho contíguas 
à sala de professores. Os restantes assistentes operacionais e técnicos 
superiores também utilizarão estas casas de banho. 

Estes espaços serão higienizados antes e depois dos intervalos da 
manhã e da tarde e durante o intervalo do almoço. 

WC contíguo à Direção 
Este espaço será utilizado pelos professores do Direção Executiva e 
pelos assistentes técnicos. 

Este espaço será higienizado antes e depois dos intervalos da manhã e 
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da tarde e durante o intervalo do almoço. 

Papelaria 

O atendimento aos alunos, aos docentes e aos não docentes decorrerá 
em horários desfasados. 

Relativamente aos alunos, o atendimento terá horas específicas, 
consoante os ciclos a que pertencem. 

O atendimento será feito cumprindo com as devidas regras de higiene, 
etiqueta respiratória e distanciamento físico. 

SPO 
A frequência deste espaço só será possível, após marcação prévia com 
a psicóloga. 

Salas de Isolamento 
Ambas estarão providas de máscaras, lenços de papel, água, sumos e 
bolachas. No final de cada utilização, estas serão arejadas e 
desinfetadas e os resíduos serão colocados em saco duplo. 

Reprografia 

O atendimento aos alunos, aos docentes e aos não docentes decorrerá 
em horários desencontrados. 

Relativamente aos alunos, o atendimento terá horas específicas, 
consoante os ciclos a que pertencem. 

O atendimento será feito cumprindo com as devidas regras de higiene, 
etiqueta e distanciamento social. 

Sala professores/ DT 

Este espaço será utilizado pelos professores do 2º e do 3º ciclo como 
sala de trabalho. 

Existe uma sala de trabalho no edifício do 1º ciclo para as professoras 
que lecionam este ciclo de ensino. 

Os utilizadores de cada uma das referidas salas deverão manter as 
regras de higiene, de etiqueta e de distanciamento social. 

Sala PIICIE 

A frequência deste espaço decorrerá tendo por base um horário pré-
definido. 

Este espaço será higienizado pelos próprios técnicos após cada 
utilização. No final do dia será higienizado por um assistente 
operacional. 

Departamentos 

Cada um destes espaços poderá ser utilizado como sala de trabalho 
por um ou mais professores de cada departamento.  

Os utilizadores de cada um destes espaços deverão manter as regras 
de higiene, de etiqueta e de distanciamento social. 

Será feita a higienização de cada um destes espaços, após cada 
utilização. 

Sala dos operacionais  
Este espaço será utilizado somente pelos assistentes operacionais, os 
quais deverão manter as regras de higiene, de etiqueta e de 
distanciamento social. O mesmo será higienizado regularmente. 

Secretaria 
O atendimento será feito de preferência via telefone ou por meios 
digitais e só excecionalmente de forma presencial, cumprindo com as 
devidas regras de higiene, etiqueta respiratória e distanciamento 
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físico. 

Direção 

Este espaço é composto por duas salas de trabalho utilizadas pelos 
professores da Direção Executiva.  

Todos aqueles que usufruírem deste espaço, deverão respeitar as 
regras de higiene, de etiqueta e de distanciamento social. 

O referido espaço será higienizado regularmente. 

Gimnodesportivo 

Os alunos serão obrigados a desinfetar as mãos, à entrada do pavilhão, 
utilizando o dispensador de SABA existente para o efeito. 

Todo o material utilizado em cada aula terá de ser desinfetado. 

Em todos os espaços será assegurada uma boa ventilação e renovação do ar. 

 

3.3. Pontos de desinfeção das mãos 

Ponto 1 (exterior) 

Portão do edifício do 1ºciclo (troca de sapatos dos alunos do 
pré-escolar, que são transportados pelos encarregados de 
educação; aplicação de spray desinfetante aplicado pelos 
assistentes operacionais do ATL). 

Ponto 2 (exterior) 
Portão principal (desinfetante de pé para os alunos mais 
velhos; spray desinfetante aplicado pelos assistentes 
operacionais). 

Ponto 3 (interior) 
Porta de entrada do edifício do pré-escolar (troca de sapatos 
dos alunos do pré-escolar, que entram pelo portão 2, a qual é 
feita pelos assistentes operacionais de apoio ao pré escolar). 

Ponto 4 (exterior) Portão das traseiras com desinfetante fixado na parede. 

Ponto 1 (Argozelo) 

Portão do edifício (troca de sapatos dos alunos do pré-escolar, 
que são transportados pelos encarregados de educação, 
aplicação de spray desinfetante aplicado pela assistente 
operacional). 
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4 - Planta do edifício e acessos 
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5 – Horários 

 

6 - Código de Conduta 

 Em todos os espaços do recinto e edifícios escolares é obrigatório o uso de máscara social exceto 
para os alunos do pré-escolar e do 1.ºciclo; 

 Será distribuído a toda a comunidade escolar um KIT de 3 máscaras sociais, à exceção do ensino 
pré-escolar e do 1.ºciclo; 

 Toda a comunidade escolar deverá estar atenta e respeitar a sinalética de orientação existente 
nos diferentes espaços; 

 Para além da desinfeção das mãos nas entradas dos edifícios, recomenda-se a lavagem frequente 
nas casas de banho; 

Ciclos 
Tempos 

letivos 
Intervalos 

 

Tempos 

letivos 

Intervalo 

Almoço 

 

Tempos 

letivos 

 

Intervalo 

 

Tempos 

letivos/ATL/AEC 

Pré 

Argozelo 
09:00/10:30 10:30/11:00 11:00/12:30 

12:30/12:50 

(almoço) 

------ 

12:30/14:00 

Intervalo do 

almoço 

 

14:00/15:30 

 

------ 

 

15:30/17:30 

Pré 

Vimioso 
09:00/10:15 10:15/10:45 10:45/12:10 

12:10/12:30 

(almoço) 

------ 

12:30/13:50 

Intervalo do 

almoço 

 

13:50/15:40 

 

----- 

 

15:40/19:00 

 

 

1.ºciclo 

09:00/10:30 10:30/11:00 11:00/12:30 

 

12:30/12:50 

(almoço) 

------ 

12:30/14:00 

Intervalo do 

almoço 

 

14:00/15:30 

 

15:30/16:30 

 

 

 

16:30/17:30 

 

 

 

 

2.ºciclo 
09:00/10:40 10:40/11:10 11:10/12:50 

 

12:50/13:10 

(almoço) 

------ 

12:50/13:50 

Intervalo do 

almoço 

 

13:50/15:30 

 

15:30/15:50 

 

 

 

15:50/17:30 

 

 

 

 

3.ºciclo 
09:00/10:40 10:40/11:10 11:10/12:50 

 

12:50/13:50 

(almoço) 

------ 

12:50/13:50 

Intervalo do 

almoço 

 

13:50/15:30 

 

15:30/15:50 

 

 

 

15:50/17:30 

 

 

 



Agrupamento de Escolas de Vimioso  Plano de Contingência – Covid 19  

Ano Letivo 2020/2021  17  

 É obrigatório respeitar todas as regras de distanciamento social, e de desinfeção e higienização 
das mãos. 

 

6.1. Entrada no recinto escolar 

A entrada ocorre nas entradas principais: 

Portão 1  

Portão 2 

Portão 4  

Portão 1 (Argozelo) 

Recomenda-se que os alunos tragam para a escola apenas o material essencial e tenham as mãos livres para 
a devida desinfeção à entrada do recinto. 

 

 

6.2. Entrada nos edifícios escolares  

Ponto de Acesso Ciclos 

Portão 1 

(ATL) 
Alunos que frequentam o ATL. 

Portão 2 

(portão principal) 
Alunos do pré-escolar,1.º, 2.º e 3.º ciclos 

Portão 3 

(portão interior) 
Alunos do pré-escolar 

Portão 4 

(portão das traseiras da escola) 

 

Pessoal docente e não docente 

Portão 1 (Argozelo) 

(portão principal) 
Pessoal docente, não docente e alunos. 
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 Sempre que as condições climatéricas o permitirem, os alunos devem permanecer no exterior do 
edifício que lhes é destinado, mantendo o devido distanciamento entre colegas, até ao toque de 
entrada; 

 Quando as condições climatéricas não permitirem a permanência no exterior, os alunos serão 
distribuídos pelos espaços disponíveis, no interior do edifício. 
 

6.3. Entrada e saída das salas de aula 

 A entrada deve ocorrer de forma ordeira e com o devido distanciamento social; 

 À entrada o aluno deve dirigir-se à mesa que lhe é destinada e sentar-se de imediato, evitando 
tocar nos colegas, objetos e outras superfícies; 

 Após a aula terminar, os alunos devem levantar-se de forma ordeira e aguardar pela sua vez para 
sair da sala, evitando congestionamento à porta. 
 

6.4. Sala de aula 

 Todas as turmas têm sala fixa e os alunos ocupam sempre a mesma mesa, independentemente 
da aula que esteja a decorrer; 

 Cada mesa é ocupada por um ou dois alunos mantendo-se o distanciamento possível; 

 Devem falar quando solicitados pelo professor e evitar virar-se para os lados e para trás; 

 Deve evitar-se qualquer troca de material escolar, livros ou outro material; 

 Está disponível gel álcool em cada sala para a necessária desinfeção das mãos aquando da troca 
de materiais, ficando o professor responsável pelo uso correto do gel. 

 

6.5. Casa de banho 

 Os alunos de cada ciclo só podem frequentar as casas de banho que estão localizadas nos 
edifícios onde decorrem as aulas dos respetivos ciclos, a saber: 

 Deve ser respeitada a ordem e o devido distanciamento; 

 É obrigatória a lavagem das mãos à entrada e à saída. 

 

6.6. Bar da escola 

 Os alunos do 2.º e 3.ºciclo podem usar o bar nos intervalos, em tempos alternados.  

 No intervalo da manhã, nos primeiros 15 minutos é usado pelos alunos e professores do 2.ºciclo, 
nos 15 minutos seguintes é usado pelos alunos do 3.ºciclo e respetivos professores; 

 O pessoal não docente poderá usar o bar, respeitando as regras de higiene, de etiqueta e o 
devido distanciamento social.  
 

6.7. Cantina 

 Em Argozelo, a refeição é servida pelo Lar Nossa Senhora das Dores de Argozelo, na sala em 
frente à sala de aulas; 

 Na escola sede do Agrupamento, aos alunos de cada ciclo, só é permitido o acesso à cantina nas 
horas predefinidas no seguinte esquema, a saber: 
 
 



Agrupamento de Escolas de Vimioso  Plano de Contingência – Covid 19  

Ano Letivo 2020/2021  19  

HORAS Frequência da cantina 

12:10/12:30 Pré-Escolar 

 

12:30/12:50 

 

1.ºCiclo 

 

12:50/13:10 

 

2.ºe 3.ºciclo 

 

 Os alunos acedem ao espaço da cantina pela entrada principal. 

 

 6.8. Biblioteca/Sala de Recursos Educativos 

 A frequência está limitada à lotação máxima de uma turma; 

 Desinfetam as mãos à entrada e à saída (com controle do assistente operacional); 

 Outros comportamentos estarão definidos em regulamento próprio da biblioteca. 
 

6.9. Intervalos ou horas livres 

 O lanche dos alunos do pré-escolar e do 1.ºciclo será distribuído na sala de aula; 

 No intervalo da manhã os alunos e professores do 2.ºciclo lancham nos primeiros 15 minutos de 
intervalo, os do 3.ºciclo lancham nos 15 minutos seguintes; 

 No intervalo da tarde lancham primeiro alunos e professores de 3.ºciclo e posteriormente os do 
2.ºciclo;  

 Quando as condições climatéricas o permitirem, os alunos devem permanecer no exterior, 
respeitando as regras de distanciamento e o espaço que lhe é destinado; 

 Caso as condições climatéricas não o permitam, os alunos devem distribuir-se pela biblioteca 
respeitando a lotação máxima, pelas outras áreas interiores, mantendo o devido distanciamento 
social. 

 

7 - Procedimentos perante um caso suspeito de COVID 19 

 Serão usadas as duas salas de “isolamento” que constam no plano de contingência da escola; 

 Perante um caso suspeito, o aluno é retirado da sala, encaminhado por um assistente 
operacional a uma das salas de isolamento, pelo percurso mais curto; 

 Seguidamente serão tomadas as medidas previstas no plano de contingência; 

 Deverá ser contactada a Linha SNS24 (808 242424); 

 A Autoridade de Saúde local deverá ser imediatamente informada do caso suspeito, e deverão 
ser fornecidos os dados (nome, data de nascimento, contacto telefónico) das pessoas que 
integram o(s) respetivo(s) grupo(s) (alunos, pessoal docente e não docente) do caso suspeito, de 
forma a facilitar a aplicação de medidas de saúde pública aos contactos de alto risco;   

 Reforçar a limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso suspeito e da área de 
isolamento;  
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 Os resíduos produzidos pelo caso suspeito deverão ser acondicionados em duplo saco, de plástico 
e resistente. 

 

8 - Outras Considerações 

 As regras nos transportes serão definidas pela empresa transportadora; recomenda-se vivamente 
aos alunos do 2.º e 3.ºciclo que usem a máscara no trajeto, que mantenham o distanciamento e 
que não levem a mão à cara ou aos olhos; o número de ocupantes nos autocarros será acordado 
entre o Município e a empresa transportadora; 

 Todos os espaços escolares são higienizados e desinfetados de acordo com o plano de 
higienização. O mesmo é executado pelos assistentes operacionais em serviço. 
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PARTE II – REGIME MISTO 

1 – Introdução 

Este regime será implementado na escola quando a situação epidemiológica, causada pela doença 
COVID-19, obrigar algumas das turmas ou professores a entrar em confinamento. Assim, haverá turmas em 
regime presencial e outras turmas em regime não presencial. 

 

2 – Organização 

Dependendo das situações que vão surgindo, o modo de organização será o seguinte: 

2.1. Turma com obrigatoriedade de confinamento 

 Sempre que seja decretada obrigatoriedade de confinamento a uma turma pela Direção Geral de 
Saúde, esses alunos passam a ter aulas não presenciais através da plataforma TEAMS durante o 
período que durar o confinamento; 

 Os professores da turma lecionam as aulas a partir da sala da turma; 

 No mínimo, deve ser lecionada 50% da carga horária semanal da disciplina, de forma síncrona (cada 
tempo tem a duração de 60/50 minutos): 

 Na restante carga horária, são lecionadas aulas assíncronas, com trabalho autónomo dos alunos, 
previamente marcado pelo professor. Durante estas aulas, os professores permanecem na sala de 
aula da turma com disponibilidade para apoiar os alunos no trabalho autónomo, na plataforma 
TEAMS, através das diversas funcionalidades da mesma. 

 As aulas síncronas e assíncronas devem ser dadas de forma alternada ao longo da semana. 

  

2.2. Aluno ou grupo de alunos com obrigatoriedade de confinamento 

 O aluno frequenta todas as aulas remotamente, a partir de casa, através da Plataforma TEAMS; 

 Cada professor disponibiliza previamente os materiais necessários na plataforma e no início da aula 
faz a ligação com o aluno ou grupo de alunos. 

 

2.3. Professor com obrigatoriedade de confinamento 

 O professor passa a dar as aulas remotamente a partir de casa. Caso não tenha as condições técnicas 
necessárias, deve informar a escola para esta tomar as diligências necessárias; 

 Na totalidade da carga horária semanal da disciplina, a turma dirige-se à sala na hora da aula e será 
acompanhada por um docente que fará a ligação do projetor e à plataforma TEAMS, a partir do 
computador da sala de aula; 

 O docente confinado dá a aula remotamente, a partir do local de confinamento; 

 Um professor do conselho de turma/docentes faz o registo de observação da aula; 
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PARTE III – REGIME NÃO PRESENCIAL 

 

1 – Introdução 

Nas situações de suspensão total das atividades letivas e formativas presenciais na escola, por ordem da 
DGS, as aprendizagens são desenvolvidas em regime não presencial, através de sessões síncronas e 
assíncronas, com recurso aos meios tecnológicos já utilizados no plano de Ensino a Distância - E@D do 3º 
período do ano letivo 2019/2020 - Plataforma TEAMS. 

A distribuição semanal das aulas síncronas e assíncronas, bem como a sua duração, são as que constam 
no regime misto. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: Regime Misto e Regime Não Presencial 

Nos regimes Misto e Não Presencial: 

 O conselho pedagógico é o órgão responsável pela adaptação dos critérios de avaliação a 
implementar e pela elaboração do código de conduta dos alunos nas aulas de E@D (síncronas e 
assíncronas); 

 Os coordenadores/diretores de turma/titulares de turma devem garantir toda a coordenação das 
atividades letivas e formativas realizadas; 

 Cada professor é responsável pela recolha de evidências da participação dos alunos, tendo em conta 
as estratégias e recursos utilizados; 

 Nas aulas síncronas e assíncronas, os alunos estão obrigados ao regime de assiduidade aplicado no 
regime presencial e previsto na Lei nº 5/2012 de 5 de setembro, havendo lugar ao registo de faltas 
no programa de alunos. 
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PARTE IV - MEDIDAS DE HIGIENE DO AMBIENTE ESCOLAR 

 Equacionar a possibilidade de instalar mais dispositivos de parede com Soluções Anti sépticas de 
Base Alcoólica (SABA) em mais locais;  

 Durante o ano letivo far-se-á uma manutenção de stocks de lenços de papel para venda na papelaria 
em quantidade suficiente de forma a fazer face às novas exigências, facilitando o seu acesso a toda a 
comunidade educativa. 

 Para além dos alunos, pessoal docente e não docente, todas as outras pessoas que se dirijam à 
Escola (Pais/Encarregados de Educação, fornecedores de bens alimentares ou outros) devem, 
obrigatoriamente, proceder à higienização das mãos à entrada da Escola, fazendo uso do 
dispensador de SABA existente nas entradas dos vários edifícios. 
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Periodicidade de limpeza e arejamento dos espaços: 

Salas de aula da Escola sede e Jardim de Infância de Argozelo 

 No final de um bloco de aulas, cada professor, abre as janelas. As portas serão deixadas abertas. Em 
cada uma das alas dos blocos um assistente operacional deverá dirigir-se às várias salas, 
desinfetando convenientemente cada um dos manípulos das portas. Ao abandonar a ala que tem a 
seu cargo deverá proceder à desinfeção dos corrimãos. As janelas de cada sala serão fechadas no 
início de cada aula, pelo professor que ocupará esse espaço nesse período de tempo 
(nomeadamente no Inverno para evitar perdas de calor). 

 Os caixotes de lixo de todas as salas de aula deverão ser esvaziados à hora de almoço e ao final do 
dia e as mesas deverão ser convenientemente desinfetadas. 

 Em todas as salas existirá um dispensador de SABA. Todos os alunos, ao início da aula deverão, 
obrigatoriamente, desinfetar as mãos (comportamento controlado pelo professor que ocupará a 
sala). No final da manhã e do dia todos os teclados e ratos das salas TIC e PICIIE deverão ser 
desinfetados. 

 NOTA: Todos os procedimentos relativos ao arejamento das salas e desinfeção dos manípulos e 
corrimãos, devem ser efetuados em todas os JI sempre que se verificarem intervalos. Os restantes 
procedimentos seguem a regra da Escola Sede. 

 

Pavilhão Desportivo 

 Os alunos são obrigados a desinfetar as mãos, à entrada do pavilhão, utilizando o dispensador de 
SABA existente para o efeito (este procedimento será controlado por um Assistente Operacional); 

 Todos os caixotes de lixo existentes no pavilhão deverão ser esvaziados à hora de almoço e ao final 
do dia. À mesma hora todos os manípulos de portas, cabides e corrimãos deverão ser 
convenientemente desinfetados. 

 Os balneários deverão ser arejados durante cerca de 5 a 10 minutos após cada grupo de alunos os 
ter utilizado; se possível o local onde decorrem as aulas deverá ter sempre uma janela/porta aberta. 

 Equipamentos como bolas, ou outros, deverão ser desinfetados no final de cada aula. 

 O uso de coletes ou outro material partilhável será estritamente proibido. 

 Este espaço estará também equipado com um kit de desinfeção; 

 

 

Sala de Professores/Sala de Diretores de Turma/Secretaria/Direção/Sala de Psicologia e 
Orientação/Reprografia 

 As janelas destes espaços deverão ser mantidas abertas sempre que se considerar oportuno. Este 
comportamento será gerido pelos ocupantes dos mesmos; 

 Cada um destes locais deverá estar equipado com um kit de higiene e desinfeção: máscaras, lenços 
de papel e desinfetante. Os materiais deverão ser repostos após a sua utilização. 

 Todos os caixotes de lixo existentes nestes locais deverão ser esvaziados à hora de almoço e ao final 
do dia. À mesma hora todos os manípulos das portas deverão ser convenientemente desinfetados. 
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Plano de Comunicação 

Efetuar-se-ão parcerias com o Centro de Saúde local, com o qual existe já um protocolo no 
âmbito da Promoção/Educação para a Saúde e com a Autarquia, parceiro por excelência do 
Agrupamento. 

Estabelecer-se-ão ainda contactos no sentido de poder ser difundido determinado tipo de 
informação, nomeadamente em caso de encerramento dos estabelecimentos de ensino. 

O Plano será divulgado aos vários elementos da Comunidade da seguinte forma: 

Professores e Funcionários: Através da afixação do mesmo nos locais de estilo. 

Alunos: Pelos Diretores de Turma/Professor Titular de Turma; 

 

Bibliografia 

Orientação nº 006/2020 de26/02/2020 da DGS 
Despacho n.º 2836-A/2020, Diário da República, 2.ª série de 02/03/2020 

Informação nº 005/2020 de27/02/2020 da DGS 

 

Avaliação 

O Plano será reavaliado e atualizado sempre que necessário em articulação com a Autoridade de Saúde 
Local. 

Proceder-se-á à elaboração de um relatório que evidencie os aspetos que correram bem e os que devam 
merecer algum ajustamento. Esta análise permitirá melhorar o Plano de Contingência e capacidade de 
resposta a situações que possam ocorrer no futuro. 

 

Contactos parceiros 

Centro de Saúde: 273510030  

Câmara Municipal: 273518120  
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ANEXO I - Plano de higienização 
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ANEXO II - Contacto dos encarregados de educação 

 


