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1. ENQUADRAMENTO 

 

A Direção do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, em articulação com o Gabinete de Segurança do 

Agrupamento e a Câmara Municipal de Peniche, em cumprimento do Despacho n.º 2836-A/2020, de 2 de março, 

define o Plano de Contingência para o Coronavírus (COVID-19), ressalvando que o mesmo será aplicado em articulação 

com as orientações constantes no citado diploma legal, as várias informações emanadas da Direção-Geral de Saúde 

(DGS), com particular destaque para a Orientação n.º 6/2020, de 26 de fevereiro, e o Referencial Escolas – Controlo da 

transmissão do Covid-19 em contexto escolar e ainda as diretivas que a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

(DGESTE) enviou para as escolas, nomeadamente a utilização da estrutura de Plano de Contingência proposta pela 

Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP). 

Este plano abrange todas as escolas e jardins-de-infância que integram o Agrupamento de Escolas de Atouguia 

da Baleia (AEAB), aplicando-se, de forma particular, ao pessoal docente, pessoal não docente, alunos, pais, 

encarregados de educação e demais comunidade educativa que, direta e/ou indiretamente, interagem com qualquer 

uma das unidades orgânicas do AEAB. Este Plano obriga todos os que pertencem à Comunidade Educativa, quer nos 

serviços internos, quer nos serviços externos. 

O Plano de Contingência é revisto e atualizado sempre que se considere necessário, com vista a garantir a sua 

eficácia ou tendo em atenção as orientações emitidas pelas entidades nacionais e internacionais de saúde 

competentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O QUE É A COVID-19? 

A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV2). A doença manifesta-se 

predominantemente por sintomas respiratórios, nomeadamente, febre, tosse e dificuldade respiratória, podendo também 

existir outros sintomas, entre os quais, odinofagia (dor de garganta), dores musculares generalizadas, perda transitória do 

paladar ou do olfato, diarreia, dor no peito e dor de cabeça, entre outros. A pessoa infetada pode não apresentar sinais ou 

sintomas (assintomática).   

As crianças e jovens diagnosticados com COVID-19 têm habitualmente uma manifestação ligeira da doença, com 

menor risco de complicações e hospitalização.   

Com base na evidência científica atual, este vírus transmite-se principalmente através de:  

• Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou 

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

• Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com SARS-CoV-2 e, em seguida, 

com a boca, nariz ou olhos.  

Existem ainda estudos que sugerem a acumulação de aerossóis potencialmente infetados em espaços fechados.  

Atualmente, estima-se que o período de incubação da doença (tempo decorrido desde a exposição ao vírus até ao 

aparecimento de sintomas) seja entre 1 e 14 dias. A transmissão de SARS-CoV-2 pode ocorrer cerca de dois dias antes da 

manifestação de sintomas.                                                        

   In Referencial Escolas: Controlo de transmissão de COVID-19 em contexto Escolar. 
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QUAIS AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO?  

Para minimizar o risco de infeção por SARS-CoV-2, é fundamental adotar medidas de prevenção e controlo da 

transmissão da COVID-19. 

A definição destas medidas, deve considerar que o vírus se transmite de pessoa para pessoa, essencialmente 

através de gotículas que podem ser inaladas ou depositar-se em superfícies ou objetos em que tocamos, e, 

eventualmente, através de aerossóis potencialmente infetados em espaços fechados.   

Neste sentido, destacam-se as seguintes medidas:   

• Distanciamento entre pessoas;   

• Higiene pessoal, nomeadamente a lavagem das mãos e etiqueta respiratória; 

• Utilização de equipamentos de proteção individual (por exemplo máscaras);   

• Higiene ambiental, como a limpeza, desinfeção e ventilação adequada dos espaços;  

• Automonitorização de sintomas, não se deslocando para a escola pessoas com sintomas sugestivos de COVID-

19.  

Não havendo ainda uma vacina ou tratamento específico para esta doença, as medidas preventivas assumem 

um papel crucial no combate à COVID-19.  

 

In Referencial Escolas: Controlo de transmissão de COVID-19 em contexto Escolar. 
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2. PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 

2.1. OBJETIVOS 

Considerando o elevado grau de imprevisibilidade da ocorrência da pandemia do Coronavírus COVID-19, 

constituem-se como principais objetivos do Plano de Contingência:  

a) Definir os serviços essenciais ao funcionamento do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia;  

b) Definir operacionalização, no que concerne a medidas e recursos; 

c) Mitigar risco propagação de COVID-19 na Comunidade Educativa;  

d) Definir serviços em contexto de COVID-19;  

e) Definir a estrutura de comando e controlo;  

f) Definir a estrutura operativa; 

g) Definir fluxos de comunicação com entidades externas;  

h) Garantir o fluxo de informação constante junto do público interno e externo;  

i) Aplicar normas, diretivas, procedimentos e prazos no controlo da transmissão COVID-19, em contexto escolar;  

j) Contribuir para o cumprimento do Plano de Ação Estratégica.  

  

2.2. DINÂMICAS DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

No cumprimento das orientações da Direção-Geral de Saúde (DGS) e da Direção-Geral dos Estabelecimentos 

Escolares (DGEstE), o Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia viu-se confrontado com a necessidade de 

proceder à reorganização dos espaços, dinâmicas e metodologias no processo de ensino aprendizagem, perspetivando 

a possibilidade de transição de um regime presencial para um regime misto e/ou regime não presencial. 

Com base nas Orientações para o Ano Letivo 2020/2021, aprovadas pela Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 53-D/2020, delinearam-se cenários favoráveis à aprendizagem, garantindo equidade no acesso à aprendizagem, 

desenhando-se os três cenários possíveis para o próximo ano letivo, que se inicia no regime presencial. A transição 

para os diferentes regimes aplica-se, quando necessário, em função do agravamento da situação epidemiológica de 

COVID-19 e em função de deliberação superior.   

Seguindo as orientações para a organização do ano letivo 2020/2021, foi definido um perfil de vulnerabilidade 

que atende à idade das crianças e jovens e ao seu contexto socioeconómico, perfil de competência no que concerne 

à autonomia, autorregulação, bem como ao compromisso dos alunos e do respetivo agregado familiar com a 

aprendizagem. 

O Plano de Contingência estabelece pressupostos nas diferentes áreas organizativas do Agrupamento, 

salvaguardando a melhor gestão dos espaços físicos, nomeadamente no que concerne às condições de segurança e 

higiene, particularmente na garantia do distanciamento social e na higienização dos espaços.  

Relativamente à Escola Básica de Atouguia da Baleia, foi condicionante das decisões tomadas o facto de o 

número de salas de aula, bem como a sua dimensão, não corresponder ao número de turmas aprovadas na Rede 

Escolar, para o presente ano letivo. Neste sentido, houve a necessidade de estabelecer prolongamento de horário de 
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funcionamento deste Estabelecimento Escolar, bem como proceder à organização dos horários escolares por turnos, 

com desfasamento de horários, no que concerne a entrada, a saída e a definição de intervalos.  

Para o efeito, foram aprovados em Conselho Pedagógico e em Conselho Geral os seguintes critérios: 

.  Os alunos do 2.º ciclo cumprem, preferencialmente, a mancha horária no turno da manhã, com início pelas 

8 horas e terminus às 13 horas. Tendo em consideração a carga letiva da Matriz Curricular do 2.º ciclo, acresce, a cada 

turma, a afetação ao horário de uma tarde, entre as 14 horas e as 16h30. Com vista à salvaguarda da melhor ocupação 

dos espaços escolares, o cumprimento do horário no turno da tarde está estabelecido e distribuído, de forma 

equilibrada, ao longo dos dias úteis da semana; 
 

Hora/Dia 2.ª 3.ª 4.ª 5.ª 6.ª 

1 8:00/8:45      

2 8:45/9:30      

3 9:45/10:30      

4 10:30/11:15      

5 11:30/12:15      

6 12:15/13:00      

7 13:15/14:00      

8 14:00/14:45      

9 15:00/15:45      

10 15:45/16:30      

11 16:45/17:30      

12 17:30/18:15      
Tabela 1 – Exemplo de mancha horária de uma turma do 2.º Ciclo 

 

. Os alunos do 3.º ciclo cumprem, preferencialmente, a mancha horária no turno da tarde, com início pelas 14 

horas e terminus às 18h15. Tendo em consideração a carga letiva da Matriz Curricular do 3.º ciclo, bem como o Plano 

de Inovação, acresce a cada turma a afetação de três manhãs, com início às 9h45. Com vista à salvaguarda da melhor 

ocupação dos espaços escolares, o cumprimento do horário no turno da manhã, por parte destas turmas, está 

estabelecido e distribuído, de forma equilibrada, ao longo dos dias úteis da semana; 
 

Hora/Dia 2.ª 3.ª 4.ª 5.ª 6.ª 

1 8:00/8:45      

2 8:45/9:30      

3 9:45/10:30      

4 10:30/11:15      

5 11:30/12:15      

6 12:15/13:00      

7 13:15/14:00      

8 14:00/14:45      

9 15:00/15:45      

10 15:45/16:30      

11 16:45/17:30      

12 17:30/18:15      
Tabela 2 – Exemplo de mancha horária de uma turma do 3.º Ciclo 
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. Com vista à igual distribuição das turmas pelos dois turnos (manhã e tarde), definiu-se que três turmas do 

7.º ano integram o turno da manhã, sendo critério de seleção a turma do ensino articulado da música (por ter uma 

menor carga letiva em contra horário) e turmas com mais alunos em situação de vulnerabilidade; 

. Determina-se a ocupação intermitente das salas dedicadas - TIC (S01 e S02), salvaguardando-se, sempre que 

possível entre cada bloco de ocupação de sala, um bloco para higienização profunda (do espaço, equipamento e ar); 

. O uso e circulação de dispositivos de armazenamento de ficheiros e outros dispositivos pessoais, como 

headphones, ligados aos equipamentos de uso coletivo deve ser evitado; 

. Sendo o rato um dispositivo de uso imprescindível em equipamentos tecnológicos e de forma a reduzir o seu 

uso de forma comum ou partilhada, recomenda-se a utilização de equipamento próprio; 

. O equipamento tecnológico é mantido ligado, durante o dia, no período de aulas, em cada espaço; 

. Determina-se a ocupação equilibrada do Pavilhão Desportivo, salvaguardando-se em cada bloco de 90 min 

ou tempo de 45 min, apenas, a afetação de duas turmas, dando preferência à prática desportiva no espaço exterior, 

conforme indicado no Plano de contingência do pavilhão desportivo e/ou prática desportiva (ANEXO 1); 

. Foi garantida, pelo menos, uma hora de período de almoço para todas as turmas. Determina-se a ocupação 

equilibrada do refeitório da Escola Básica de Atouguia da Baleia, com desfasamento de horário, nos seguintes termos: 

 

Hora/Dia 2.ª feira 3.ª feira 4.ª feira 5.ª feira 6.ª feira 

12h00/12h20 3 Turmas 3 Turmas 3 Turmas 3 Turmas 3 Turmas 

12h20/12h40 3 Turmas 3 Turmas 3 Turmas 3 Turmas 1 Turma 

12h40/13h00 4 Turmas 3 Turmas 3 Turmas 4 Turmas 2 Turmas 

13h00/13h30 3 Turmas 3 Turmas 3 Turmas 4 Turmas 1 Turma 

13h30/14h00  3 Turmas  3 Turmas  

Tabela 3 – Distribuição de taxa de ocupação do refeitório 

 

 . No refeitório as mesas são colocadas por forma a garantir o distanciamento social, salvaguardando-se a 

distância entre os utilizadores na linha de empratamento e a ocupação equilibrada do mesmo. O refeitório tem Plano 

de Contingência próprio, da responsabilidade da empresa contratada; 

. No Ensino Pré-Escolar a gestão de taxa de ocupação de refeitório e/ou a afetação de outros espaços para a 

refeição, sempre que necessário, é indicada nos Planos de Contingência específicos de cada estabelecimento escolar, 

que seguem em anexo (ANEXO 2); 

. No 1.º Ciclo a gestão de taxa de ocupação de refeitório e/ou a afetação de outros espaços para a refeição é 

indicada nos Planos de Contingência específicos de cada estabelecimento escolar, que seguem em anexo (ANEXOS 3 

a 8); 

. As turmas mantêm-se com a constituição aprovada na Rede Escolar, não havendo lugar a desdobramento de 

turmas; 

. As horas de atendimento aos encarregados de educação são distribuídas, equitativamente, na mancha 

horária semanal, garantindo-se, assim, a melhor gestão da ocupação dos espaços afetos a atendimento, dando-se 

preferência a atendimento não presencial; 
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. A Entrada, na Escola Básica de Atouguia da Baleia, é feita em horário desfasado e por três acessos diferentes, 

a saber:  

 

Acesso Localização Horário 

Acesso A Portaria 

. Entre as 7h30 e as 10h30 - entrada de alunos que se deslocam em 
transporte público; 
. 13h00 - Saída de alunos que se deslocam em transporte público; 
. 16h30 - Saída exclusiva para todos os alunos; 
. Entre as 18h10 e as 18h20 - Saída de alunos que se deslocam em 
transporte público. 

Acesso B 
Portão de acesso ao 

refeitório 

. Entre as 7h50 e as 8h15 - entrada de alunos que se deslocam em 
transporte próprio; 
. 13h00 - Saída de alunos que se deslocam em transporte próprio; 
. Entre as 18h10 e as 18h20 - Saída de alunos que se deslocam em 
transporte próprio. 

Acesso C 
Portão de acesso ao 
pavilhão desportivo 

13h00 - entrada exclusiva para alunos (os que se deslocam em 
transporte próprio e em transporte público). 

Tabela 4 – Entradas de acesso dos alunos, ao espaço escolar da Escola Básica de Atouguia da Baleia 

 

 . A validação de cartão individual do aluno, à entrada do estabelecimento, fica temporariamente suspensa; 

. Após o período de aulas e no momento da saída da escola, cada aluno deve dirigir-se para o local devidamente 

identificado de acordo com a localidade/circuito de transporte onde vive. Este espaço estará marcado e identificado 

dentro do espaço escolar e só será permitida a saída aquando da chegada do respetivo autocarro;  

. Os alunos, após chegada à escola devem entrar de imediato no espaço escolar, não sendo permitidos 

ajuntamentos de alunos à entrada da escola, junto à portaria; 

. De acordo com as características da zona definida como paragem de transportes públicos (não sinalizada 

como tal), recomenda-se que cada autocarro espere com as portas encerradas, até que o autocarro precedente se 

ponha em movimento após largar todos os alunos, ou seja, é indicado que apenas um autocarro de cada vez permita 

a saída de alunos. 

. Os alunos, após chegada à escola devem entrar de imediato no espaço escolar, não sendo permitidos 

ajuntamentos de alunos à entrada da escola, junto à portaria. 

. Com vista à maior segurança dos alunos, estabeleceu-se a criação e disponibilização de espaços bolha e a 

afetação de uma sala por turma, garantindo-se a afetação de Sala Residente a todas as turmas, sendo exceção apenas 

algumas situações, nas quais as turmas partilham a Sala Residente com outra turma, uma em cada turno, por 

inexistência de salas próprias para atribuir a todas as turmas da Escola Básica de Atouguia da Baleia;  

. No âmbito da gestão dos espaços de segurança é dado acesso às turmas, rotativamente, à zona de bufete e 

sala de alunos, enquanto espaço de segurança; 

. Determinou-se a afetação de Sala Residente a todas as turmas em detrimento da atribuição de salas 

dedicadas por área disciplinar; 
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. A distribuição dos alunos na sala de aula obedece ao regime de um aluno por mesa, utilizando para desenho 

de sala a posição de mesas desencontradas, sempre que possível, garantindo-se que os alunos não estão posicionados 

lado a lado, nem estão de frente uns para os outros; 

. Cada aluno ocupa, exclusivamente, o espaço destinado à sua mesa e cadeira, não devendo circular na sala; 

. A cada aluno é atribuído um lugar fixo, mantendo-se a mesma planta da sala de aula. A eventual mudança 

de lugar de um aluno só pode ocorrer após aprovação da Equipa Pedagógica, sendo aplicada em todas as disciplinas; 

. No sentido de evitar a concentração de alunos e professores nos espaços de circulação e na entrada da sala 

de aula, é determinante o cumprimento escrupuloso dos horários de entrada e de saída das aulas; 

. Nos estabelecimentos de ensino de Pré-Escolar determinou-se manter os horários de início e fim das 

atividades letivas, estabelecendo-se desfasamento dos intervalos, conforme indicado em Planos de Contingência em 

anexo; 

. Nos estabelecimentos de ensino de 1.º Ciclo determinou-se manter os horários de início e fim das atividades 

letivas, estabelecendo-se desfasamento de intervalos, conforme indicado nos Planos de Contingência e Planos de 

preparação e organização do ano escolar propostas em anexo;  

. Enquanto medida de desenvolvimento pessoal e social determinou-se, na Escola Básica de Atouguia da 

Baleia, manter sempre intervalos de quinze minutos. Contudo, os intervalos são desfasados, rotativamente, 

alternando por semana, cumprindo os seguintes critérios: 

 

- Turno da manhã - 1 - Intervalo - 9h25/9h40; Intervalo - 11h10/11h25; Saída - 12h55.          

                                                2 - Intervalo - 9h30/9h45; Intervalo - 11h15/11h30; Saída 13h00.           

                                 3 - Intervalo - 9h35/9h50; Intervalo - 11h20/11h35; Saída 13h05. 

 

- Turno da tarde - 1 - Entrada - 13h10; Intervalo - 14h40/14h55; Intervalo - 16h25/16h40; Saída - 18h10.     

                               2 - Entrada - 13h15; Intervalo - 14h45/15h00; Intervalo - 16h30/16h45; Saída - 18h15. 

                                              3 - Entrada - 13h20; Intervalo - 14h50/15h05; Intervalo - 16h35/16h50; Saída - 18h20. 

 

. Nos estabelecimentos de ensino de Pré-Escolar determinou-se organizar a circulação de acordo com circuitos 

estabelecidos, por grupo, identificados por cor, conforme assinalado em Planos de Contingência em anexo. As crianças 

são identificadas através da utilização de um chapéu da cor do circuito atribuído ao grupo; 

. Nos estabelecimentos de Ensino Básico de 1.º Ciclo determinou-se organizar a circulação de acordo com 

circuitos estabelecidos, por turma, identificados por cor, conforme assinalado em Planos de Contingência em anexo. 

Os alunos são identificados através da utilização de um chapéu da cor do circuito atribuído à turma; 

. No estabelecimento de Ensino Básico de Atouguia da Baleia determinou-se organizar a circulação de acordo 

com circuitos estabelecidos, por zona, identificados por cor amarela, vermelha e verde, conforme ANEXO 9. Os alunos 

são, ainda, identificados através da utilização de uma pulseira de cor, atribuída a cada turma (ANEXO 10);  

. Os alunos utilizam o circuito estabelecido para a zona da sua sala residente, igualmente atribuída à turma; 
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. No recinto escolar e de acordo com a sala que lhe estiver destinada, os alunos seguem o circuito definido até 

à zona de recreio/segurança pela cor respetiva, conforme diagrama em anexo (ANEXO 11); 

. Estão marcados no pavimento circuitos para circulação dos alunos, por todo o espaço escolar; 

. A circulação nos estabelecimentos de ensino do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia é feita pela 

direita, existindo sinalética nos circuitos; 

. A componente não letiva dos docentes, que não envolva interação com alunos ou encarregados de educação, 

deve ser cumprida em regime de teletrabalho; 

 

2.3. ATIVIDADES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES (PAA) 

As propostas de atividades para o PAA devem ser ponderadas, de acordo com o atual contexto, devendo 

respeitar o regime de ensino em vigor no momento da concretização, bem como as orientações da Direção-Geral de 

Saúde.  

 

2.4 MEDIDAS DE SUPORTE À APRENDIZAGEM E INCLUSÃO 

 

2.4.1. ÁREAS FUNCIONAIS 

Decorrem em regime presencial, integrando alunos no máximo de duas turmas, estabelecendo-se 

distanciamento social com relevância, em zonas diferenciadas, entre alunos de turmas diferentes. 

 

2.4.2. ESPAÇO-BÚSSOLA 

Decorre em regime presencial, integrando alunos no máximo de duas turmas, estabelecendo-se 

distanciamento social com relevância, em zonas diferenciadas, entre alunos de turmas diferentes. 

 

2.4.3. SALA DE ESTUDO 

           As salas de estudo decorrem em regime on-line, através da Escola-ON. 

 

2.4.4. APOIO DIRETO 

Decorre em regime presencial, integrando alunos no máximo de duas turmas, estabelecendo-se 

distanciamento social com relevância, em zonas diferenciadas, entre alunos de turmas diferentes. 

 

2.4.5. APOIO EDUCATIVO 

 Decorre em regime presencial, integrando alunos no máximo de duas turmas, estabelecendo-se 

distanciamento social com relevância, em zonas diferenciadas, entre alunos de turmas diferentes. 
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2.4.6. APOIO TUTORIAL: GERAL E ESPECÍFICO 

 Decorre em regime presencial, integrando alunos no máximo de duas turmas, estabelecendo-se 

distanciamento social com relevância, em zonas diferenciadas, entre alunos de turmas diferentes. 

 

2.4.7. MENTORIAS 

  Decorrem em regime presencial e on-line, entre pares da mesma turma. 

 

2.4.8. SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO 

 Decorre em regime presencial. 

 

2.4.9. CONTRATO PARA O SUCESSO EDUCATIVO 

 Decorre em regime presencial, salvaguardando-se a comunicação com a rede de contactos e a articulação com 

os elementos externos à comunidade em regime on-line.  

 

2. 4.10. COADJUVAÇÃO 

 Decorre em regime presencial, em sala de aula. 

 

2.4.11. ASSEMBLEIAS DE ALUNOS 

 Decorre em regime on-line, através da Escola-ON. 
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3. PROCEDIMENTO NO ÂMBITO DE COVID-19 NA COMUNIDADE EDUCATIVA 

 

3. 1. ESTABELECIMENTO DE SALAS DE ISOLAMENTO 

 . As áreas de isolamento visam impedir, dentro da comunidade educativa, o contágio, face a caso suspeito; 

 . Em cada escola do Agrupamento é estabelecida uma sala ou área de isolamento, devidamente identificada 

e equipada com: 

- Telefone; 

- Cadeira ou marquesa; 

- Kit com água e alguns alimentos não perecíveis; 

- Contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico com 50 a 70 mícron); 

- Solução antisséptica de base alcoólica; 

- Toalhetes de papel/lenços de papel; 

- Máscaras cirúrgicas; 

- Luvas descartáveis; 

- Termómetro; 

 

Escola/JI Localização da sala de isolamento 

Escola Básica de Atouguia da Baleia 
Gabinete dos professores nos balneários exteriores 

Sala no pavilhão gimnodesportivo 

Centro Escolar de Atouguia da Baleia 
Gabinete 3 

Gabinete 4 

Escola Básica do 1.º Ciclo de Bufarda Sala de professores 

Jardim-de-Infância de Bufarda Sala 4 

Escola Básica do 1.º Ciclo de Ferrel Casa-de-banhos inativa 

Escola Básica do 1.º Ciclo de Geraldes Casa-de-banho dos professores 

Escola Básica do 1.º Ciclo de Lugar da 
Estrada 

Casa-de-banho do lado esquerdo   

Escola Básica do 1.º Ciclo de Serra d’El Rei Sala devoluta 

Jardim-de-Infância de Casal Moinho Sala de educadores 

Jardim-de-Infância de Geraldes Sala de educadores 
Tabela 5 - Localização das salas de isolamento, nos diferentes estabelecimentos de ensino do Agrupamento 

 

. O encaminhamento para as salas de isolamento é feito pelo circuito que se considere mais rápido, 

estabelecendo-se o menor contacto possível com a restante comunidade escolar e seguindo-se o circuito estabelecido 

para a sala ou o espaço onde o caso suspeito se encontra; 

. Em todas as escolas e jardins-de-infância e depois de cada utilização da sala de isolamento, o assistente 

operacional que prestou assistência ao caso suspeito comunicará a situação ao Assistente Operacional Responsável, 

o qual providenciará a limpeza/desinfeção da mesma; 
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. Os resíduos gerados pelos casos suspeitos são colocados em saco de plástico (com espessura de 50 a 70 

mícron) que, após ser fechado (ex. com abraçadeira), são segregados e enviados para um operador licenciado para a 

gestão de resíduos hospitalares com risco biológico; 

 

3.2. ESTABELECIMENTO DE PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS 

  

Estabelece-se as seguintes medidas de prevenção: 

. Em todas as entradas dos estabelecimentos de ensino do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia 

disponibilizam-se tapetes de desinfeção de calçado; 

. Nas entradas principais dos estabelecimentos de ensino do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia 

são disponibilizados dispensadores automáticos de álcool gel; 

. Nas diferentes entradas do edifício escolar da Escola Básica de Atouguia da Baleia procede-se à medição da 

temperatura corporal; 

. Na Escola Básica de Atouguia da Baleia as salas de aula e todos os espaços comuns são abertas a partir das 

7h30, assim permanecendo até ao final do dia; 

. As janelas devem permanecer abertas para arejamento dos espaços, sendo exceção quando ocorrem 

circunstâncias climatéricas adversas.  

. As reuniões realizam-se, preferencialmente, em regime não presencial, das quais devem salvaguardar-se os 

devidos registos; 

. Após utilização individual e coletiva dos diferentes espaços salvaguarda-se a higienização periódica dos 

mesmos, de acordo com os seguintes critérios: 

- Espaços coletivos - higienização após cada utilização; 

- Espaços dedicados - higienização no final do turno ou no final do dia. 

. A higienização dos diferentes espaços e equipamentos obedece a um plano de higienização de espaços e 

materiais específico (ANEXO 12); 

 

São, ainda, estabelecidas as seguintes medidas de prevenção diárias: 

. Na Escola Básica de Atouguia da Baleia o uso de máscara é obrigatório em todo o espaço escolar, de forma 

permanente; 

. Nos Jardim de Infância e Escolas Básicas de 1.º Ciclo o uso de máscara é obrigatório para os adultos; 

 . Nos espaços comuns deve-se manter um distanciamento social, evitando uma aglomeração de pessoas, 

sobretudo nos momentos de intervalo; 

. A desinfeção das mãos com solução à base de álcool é obrigatória à entrada da sala de aula, sendo o controlo 

da desinfeção efetuado pelo professor; 

. Deve promover-se a lavagem das mãos com frequência por parte de todos os elementos da comunidade 

educativa, cumprindo-se as indicações da Direção-Geral de Saúde; 
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. É efetuado, diariamente, o controlo da temperatura corporal de alunos, professores e pessoal não docente, 

à entrada do espaço/edifício escolar; 

 . A lavagem e/ou desinfeção das mãos, com água e sabão ou solução à base de álcool, é obrigatória antes e 

depois da tomada de refeições nos diferentes refeitórios e, no caso da Escola Básica de Atouguia da Baleia, no acesso 

ao bufete dos alunos. Tal ação é controlada por assistentes operacionais; 

. As salas de aula e todos os locais fechados nos quais existam aberturas para o exterior, são devidamente 

arejados, mantendo-se as portas abertas durante as atividades, de modo a evitar-se o contacto com maçanetas e afins. 

As janelas mantêm-se abertas durante os intervalos. Caso as janelas não tenham sido abertas, o arejamento deve ser 

efetuado ao iniciar a aula, durante aproximadamente 2 minutos. Caso a porta, por condições climatéricas adversas ou 

outros motivos que o justifiquem, não possa estar aberta durante o período da aula, um assistente operacional 

procede à desinfeção da maçaneta, durante o intervalo, com solução assética; 

. O professor é a pessoa responsável por garantir que as janelas fiquem abertas durante os intervalos, sempre 

que as condições climatéricas o permitam; 

. Após o final de cada aula/mudança de professor, deve ser feita a desinfeção da mesa do professor, pelo 

próprio, com a solução antissética de secagem rápida, que se encontra na sua mesa; 

. Após a utilização das salas por uma determinada turma, as mesmas são higienizadas; 

. A higienização dos laboratórios de informática e dispositivos multimédia, é feita entre cada bloco de aulas 

e/ou após a sua utilização, estabelecendo-se, sempre que possível, a ocupação intermitente dos mesmos; 

. Os caixotes do lixo são esvaziados à hora de almoço e ao final do dia, devendo os assistentes operacionais 

usar luvas para esse efeito; 

. As maçanetas das portas são desinfetadas várias vezes ao dia, pelos assistentes operacionais, devendo evitar-

se tocar-se nas mesmas; 

. Os corrimãos são desinfetados depois dos intervalos e ao final do dia, sendo recomendado a toda a 

comunidade que evite tocar nos mesmos; 

. A limpeza/desinfeção das casas de banho é feita após todos os intervalos (com registo em impresso próprio 

colocado para o efeito em cada casa de banho), sendo disponibilizado para efeito impresso próprio (ANEXO 13); 

. A limpeza/desinfeção da(s) sala(s) de isolamento é feita após cada caso; 

. As mesas das salas dos espaços comuns, das bibliotecas e das salas de professores são desinfetadas após 

utilização; 

. Qualquer visitante que entre no espaço escolar é, obrigatoriamente, sujeito a controle de temperatura e 

procede à desinfeção das mãos, na Portaria; 

. Na Escola Básica de Atouguia da Baleia, durante o presente ano letivo, não são usados cartões com a 

identificação de Visitante; 

. Sendo ideal a não aproximação ao balcão e zona de disponibilização de alimentos, no bufete dos alunos e no 

bar dos professores e uma vez que não existe serviço de atendimento à mesa, na Escola Básica de Atouguia da Baleia 

foram colocadas sinalizações horizontais de cor vermelha, que definem a distância de segurança no acesso ao serviço; 
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. Estão marcados no pavimento ou por outros meios adequados, os circuitos que cada turma deve observar 

na circulação pela escola e pelos espaços de recreio; 

. Os procedimentos a ter no âmbito da utilização do Pavilhão Desportivo e no âmbito da prática de desporto, 

seja na disciplina de Educação Física, seja no Desporto Escolar, cumpre-se os procedimentos constantes do anexo 1; 

. A disponibilização de cacifos é suspensa durante o presente ano letivo; 

. Os procedimentos das Bibliotecas Escolares do AEAB estabelecem-se de acordo com orientações próprias 

que se encontram em anexo (ANEXO 14 e 15);  

 . O acesso à Papelaria/Reprografia é, preferencialmente, realizado fora dos intervalos. É marcado no 

pavimento a organização do atendimento, não podendo este ter mais de 3 (três) membros da comunidade educativa 

em espera.  Para o carregamento dos cartões e o acesso à reprografia é estabelecido um cronograma semanal, com 

uma hora fixa agendada para cada turma; 

 . Para a impressão de documentos, os docentes devem enviar e-mail com o respetivo pedido, 

preferencialmente com 48h de antecedência. A recolha destes documentos é feita por agendamento; 

. O serviço do bufete funciona através da divulgação prévia da ementa que é colocada na zona do bar, nas 

salas de aula e encaminhada através do e-mail institucional a todos os membros da comunidade educativa, sendo por 

este encaminhado um formulário, de preenchimento automático, através do qual é feito o pedido de alimentos, com 

indicação do dia e da hora para consumo. O pagamento dos alimentos é feito na hora da confeção, por indicação do 

cartão de utilizador no formulário de reserva de alimento. Os alimentos são colocados em embalagem de proteção 

individual e são entregues na zona de segurança da turma. 

. As instruções para higienização do ambiente escolar, bem como as instruções com os procedimentos a ter 

em situação de caso suspeito são disponibilizadas em todas as salas de aula e espaços escolares. 

. Em todas as salas de aula da Escola Básica de Atouguia da Baleia são colocados e mantidos kits de 

higienização, constituídos por: 

- Solução antisséptica de base alcoólica; 

- Toalhetes ou lenços de papel; 

- Detergente antissético. 

. Os alunos e restante comunidade escolar são ainda aconselhados a: usar lenços de papel (de utilização única) 

para se assoar; deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar ou desinfetar as mãos de seguida; tossir ou espirrar 

para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos; evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas 

ou contaminadas com secreções respiratórias; não estabelecer qualquer contacto físico; não partilhar materiais. 
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3.3. IDENTIFICAÇÃO DOS EFEITOS QUE A INFEÇÃO DE UM ELEMENTO DA COMUNIDADE ESCOLAR PODE CAUSAR NO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ATOUGUIA da BALEIA (AEAB) 

A infeção de qualquer elemento da comunidade escolar pode levar ao estabelecimento de medidas de 

isolamento social e profilático do caso suspeito e dos contactos próximos do caso suspeito, de atividades essenciais e 

prioritárias, de serviços mínimos e, em último caso, ao encerramento da(s) escola(s). 

Se houver um elemento da comunidade educativa doente/infetado cujo caso suspeito tenha sido validado, 

desse facto é informado, de imediato, o Delegado Regional de Educação. 

 

3.4. RESPONSABILIDADES 

A nível organizacional é definida a estrutura de comando e controlo. Desta forma é estabelecido que a 

Coordenação do Plano fica a cargo da Diretora do Agrupamento, tendo-se definido uma equipa operativa para as 

escolas e jardins-de-infância que constituem o Agrupamento e que inclui representantes de diversas áreas: gabinete 

de segurança; coordenadores pedagógicos/coordenadores ou responsáveis de escola; refeitórios de escola ou zonas 

de refeição, em consonância com o Plano de Contingência da empresa fornecedora do serviço; assistentes técnicos; e 

assistentes operacionais, de acordo com o organograma que se segue. 

 

Sobre competências 

Compete ao Coordenador do Plano de Contingência e à Equipa Operativa, a liderança e coordenação dos 

procedimentos, a saber: 

 

Ao coordenador do Plano de Contingência compete: 

. Definir as estratégias de atuação;   

. Divulgar o Plano de Contingência a toda a Comunidade Escolar;   

. Identificar e registar tarefas prioritárias e colaboradores relevantes para dar seguimento ao Plano de 

Contingência;   

. Atribuir a um colaborador da Unidade Orgânica a função de manter atualizadas as listas de contactos 

(alunos/encarregados de educação, colaboradores e fornecedores);   

. Identificar atividades e/ou funções em desenvolvimento na Unidade Orgânica, avaliando a sua 

exequibilidade, pertinência e possíveis riscos associados;   

. Garantir o desenvolvimento das atividades letivas, aplicando o Plano de Contingência, avaliando o impacto 

das diferentes medidas, salvaguardando a segurança da comunidade educativa e aplicando alterações, sempre que 

necessário;   

. Promover o contacto com a linha SNS 24 (808 24 24 24), com a Coordenação Municipal de Proteção Civil (927 

519 104) e com o/a Responsável do Centro de Saúde local (966670969), no caso de suspeita de colaborador ou aluno 

com sintomas deste vírus;   

. Contactar com os encarregados de educação, no caso de suspeita de alunos com este vírus;  
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.  Implementar as medidas/orientações indicadas pelo Delegado de Saúde;   

. Contactar a DGEstE em caso de se confirmar um resultado positivo para a COVID-19;   

. Prever e definir medidas alternativas de fornecimento de refeições aos alunos carenciados, no caso de fecho 

do refeitório e bar;   

. Fazer aplicar, avaliar e atualizar o Plano de Contingência;   

. Gerir o processo de comunicação interno e externo;   

. Fazer aplicar orientações das entidades competentes no que concerne à possível alteração ao Regime de 

Ensino, bem como fazer cumprir medidas de profilaxia e/ou encerramento de estabelecimento escolar. 

 

À Equipa do Gabinete de Segurança compete: 

. Participar na elaboração do Plano de Contingência; 

. Participar na organização do espaço escolar, com vista a garantir o cumprimento das medidas de segurança 

e higiene estabelecidas no Plano de Contingência; 

. Monitorizar o cumprimento do Plano de Contingência; 

. Coordenar a implementação do Plano de Contingência e elaborar relatório mensal a entregar ao coordenador 

da equipa operativa; 

. Colaborar e intervir no cumprimento do Plano de Contingências, intervindo, se necessário, na comunicação 

das tarefas a desempenhar pelos diferentes intervenientes; 

. Promover sessões de esclarecimento sobre a operacionalização das medidas previstas no Plano de 

Contingência. 

 

Aos responsáveis das Salas de Isolamento compete: 

. Intervir quando solicitado por qualquer colaborador ou aluno, no sentido da identificação de prováveis 

sintomas de COVID-19;  

. Acompanhar o aluno à/na sala de isolamento;  

. Estabelecer contacto com a Coordenação Municipal de Proteção Civil (927 519 104) e com o/a responsável 

pelo Centro de Saúde local (966670969); 

. Estabelecer contacto com o Encarregado de Educação e com a linha SNS 24 (808 24 24 24), quando autorizado 

pelo Encarregado de Educação; 

. Organizar e implementar as diretrizes, emanadas do Plano de Contingência, junto dos assistentes 

operacionais (AO). 

 

  Aos Responsáveis pelo Plano de Contingência, nos diferentes Estabelecimentos Escolares do Pré-Escolar e 

1.º Ciclo, compete: 

 . Coordenar e garantir a aplicação do Plano de Contingência nos estabelecimentos escolares, pelos quais são 

responsáveis; 
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. Garantir comunicação com a Escola Sede de Agrupamento, no sentido de reportar situações suspeitas; 

.  Requerer material de higiene e segurança, necessário à implementação do Plano de Contingência, junto 

dos responsáveis da logística dos referidos materiais. 

 

 Aos responsáveis pela logística do material de higiene e segurança compete: 

. Assegurar a gestão do stock de materiais de limpeza e segurança em quantidade adequada, no sentido de 

garantir a higienização dos equipamentos e espaços dos diferentes estabelecimentos escolares. 

 

Aos responsáveis pelo absentismo de docentes e assistentes operacionais e assistentes técnicos compete: 

. Monitorizar as faltas ao serviço do pessoal docente e não docente; 

. Comunicar ao coordenador da equipa operativa o absentismo justificado por COVID-19. 

 

A gestão e alocação de Assistentes Operacionais é feita em rotatividade, sendo-lhes atribuídas funções de 

acordo com o local onde se encontram. A saber: 

 

Aos Responsáveis pelo serviço de Bar compete: 

. Gerir os recursos do bar, assegurando-se junto dos fornecedores, da continuidade do fornecimento dos 

alimentos; 

. Garantir distanciamento do balcão e zona de disponibilização de alimentos por parte dos utilizadores; 

. Monitorizar as reservas de alimentos e garantir a sua entrega aos alunos, nas respetivas salas ou zonas de 

segurança; 

 

Aos responsáveis pelo acesso aos diferentes espaços do edifício escolar competente: 

. Garantir a higienização das mãos em todos os espaços;  

. Garantir a higienização do calçado e medição de temperatura no acesso principal ao edifício escolar; 

. Garantir, no acesso a zonas de refeição, a monitorização da higienização das mãos; 

 

Aos assistentes operacionais responsáveis pela higienização dos diferentes pisos compete: 

. Proceder à higienização dos diferentes espaços e salas de aula de acordo com o indicado nos anexos 12 - 

Plano de Higienização de Espaços e Materiais e 13 - Registo de Higienização dos Espaços.  

  

Aos responsáveis pelos Pátios Exteriores e Interiores Compete: 

. Assegurar que cada turma se desloque para o espaço de segurança determinado para a referida turma, 

através do circuito estabelecido no Plano de Contingência, garantindo desta forma o distanciamento social. 
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ESTRUTURA DE COMANDO E CONTROLO | EQUIPA OPERATIVA 

 

 
ABSENTISMO 

(Docentes e não docentes) 
 

 
Manuela Dias (SA) 
Pedro Farto (SA) 

 

 
LOGÍSTICA 

 

 
Luísa Silva (Coord. Técn.) 

Fernanda Caetano (Enc. Op.) 
 

 

Legenda: 

SUB – Substituto 

1) Estes AO são ainda os responsáveis pelo diagnóstico de sintomas na sala de isolamento; 

2) Os coordenadores de cada estabelecimento de ensino do pré-escolar e/ou do 1.º Ciclo são 

os responsáveis pelo Plano de Contingência nos respetivos estabelecimentos. 
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 3.5. CASO SUSPEITO 

 

Perante um caso suspeito são definidas situações-tipo a considerar: 

 

a. ALUNO – caso em contexto de sala de aula 

1. O professor questiona o aluno no sentido de averiguar se este se sente com febre, tosse ou dificuldades 

respiratórias. 

2. Em caso de suspeita de infeção, o professor chama o assistente operacional que se encontre mais próximo, 

para que acompanhe o aluno à sala de isolamento e comunique ao assistente responsável pela sala de 

isolamento a situação. 

3. O assistente acompanha o aluno até à referida sala, mantendo sempre que possível uma distância de 

segurança mínima de 2 metros. O assistente operacional responsável pela sala de isolamento equipa-se e 

dirige-se à sala de isolamento, dando início ao fluxo de atuação da DGS. 

4. O professor após a saída do aluno da sala, desinfeta a mesa do aluno e as suas mãos (recorrendo ao 

detergente higienizante hidro-alcoólico e à solução antissética disponíveis na sala), promovendo o arejamento 

imediato da sala, caso as janelas estejam encerradas. 

5. Na sala de isolamento repete-se a medição de temperatura do aluno. 

7. Em caso de temperatura superior a 38 graus centígrados, o assistente operacional (se previamente 

autorizado pelo Encarregado de Educação) liga para o SNS-808 24 24 24 e segue as instruções que lhe forem 

comunicadas. Caso não exista autorização para contacto com o SNS-24, contacta-se imediatamente o 

encarregado de educação, para que venha buscar o aluno, com a maior brevidade possível.  

8. O assistente operacional responsável pelo acompanhamento comunica a situação ao responsável dos 

Assistentes Operacionais, que, por sua vez, faz chegar essa mesma informação à Direção, de forma a ser 

estabelecido contacto imediato com o Encarregado de Educação, dando-lhe conhecimento da situação e do 

contacto estabelecido com o SNS-24, e se proceder a outras diligências de acordo com o previsto. 

 

b. ALUNO – caso fora do contexto da sala de aula 

1. O aluno dirige-se ao assistente operacional mais perto. 

2. O assistente operacional questiona o aluno no sentido de averiguar se este se sente com febre, tosse ou 

dificuldades respiratórias. 

3. Em caso de suspeita de infeção, o aluno desinfeta as mãos com solução antissética. 

4. O assistente operacional que foi abordado pelo aluno comunica a situação ao assistente operacional  

responsável pela sala de isolamento, dando-se início ao encaminhamento do aluno para a referida sala. 

5. O assistente operacional acompanha o aluno até à sala de isolamento, mantendo, sempre que possível, uma 

distância de segurança mínima de 2 metros, aguardando a chegada do responsável pela sala de isolamento. 
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6. O assistente operacional responsável pela sala de isolamento equipa-se e dá início ao fluxo de atuação da 

DGS.  

6. Na sala de isolamento repete-se a medição de temperatura do aluno. 

7. Em caso de temperatura superior a 38 graus centígrados, o assistente operacional (se previamente 

autorizado pelo Encarregado de Educação) liga para o SNS-808 24 24 24 e segue as instruções que lhe forem 

comunicadas. 

8. O assistente operacional comunica a situação ao responsável dos Assistentes Operacionais, que, por sua 

vez, fará chegar essa mesma informação à Direção, de forma a ser estabelecido contacto imediato com o 

Encarregado de Educação e se proceder a outras diligências de acordo com o previsto. 

 

c. Docente/Não docente em contexto de escola/JI 

1. Tomada de consciência dos sintomas, devido a tosse, estado febril ou dificuldades respiratórias. 

2. O docente/não docente desinfeta as mãos. 

3. Dirige-se para a sala de isolamento, dando obrigatoriamente conhecimento a um assistente operacional, 

que por sua vez comunica a situação ao assistente responsável pela sala de isolamento. 

4. Na sala de isolamento verifica a temperatura corporal. 

7. Em caso de temperatura superior a 38 graus Centígrados, liga para o SNS24-808 24 24 24 e segue as 

instruções que lhe forem comunicadas. 

8. Decorrente das instruções do SNS, comunica a situação à Direção. 
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Em todas as situações é seguido um dos fluxos de atuação perante caso suspeito COVID-19, da DGS: 

 
 

Fluxo 1: Atuação perante caso suspeito de COVID-19 em menor de idade 
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Fluxo 2: Atuação perante caso suspeito de COVID-19 em adultos 

 

 

3.5.1. PROCEDIMENTO DE VIGILÂNCIA DE CONTACTOS PRÓXIMOS: 

 O rastreio de contactos é uma medida de saúde pública cujo objetivo é a rápida identificação de pessoas que 

estiveram em contacto com um caso confirmado de COVID-19, garantindo a identificação de possíveis casos 

secundários, com vista à interrupção da transmissão da doença.   

Este rastreio compreende três passos (Norma n.º 015/2020 da DGS):   
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Compete ao Agrupamento ter disponível e fornecer os contactos à entidade de Saúde Local. Para o efeito, de 

todos os elementos da comunidade educativa é mantida uma Base de Dados COVID-19 atualizada com os contactos e 

informação de proximidade (ANEXO 16). 

 

3.5.2. BASE DE DADOS 

 

Para a sua constituição e atualização, determinam-se as seguintes responsabilidades: 

Base de Dados Responsável 

Base de Dados COVID-19 de Grupos de Jardim de Infância Educador do grupo 

Base de Dados COVID-19  de Turmas de 1.º Ciclo do Ensino Básico Professor titular de turma 

Base de Dados COVID-19  de Turmas de 2.º Ciclo Coordenador Pedagógico 

Base de Dados COVID-19  de Turmas de 3.º Ciclo Coordenador Pedagógico 

Base de Dados COVID-19  de Pessoal Docente Manuela Dias 

Base de Dados COVID-19  de Pessoal Não Docente Pedro Farto 

Base de Dados COVID-19  de Fornecedores Alice Rico 

Base de Dados COVID-19  de colaboradores do refeitório Lígia Sousa 

Tabela 6 – Responsáveis pelas bases de dados COVID-19 

 

3.5.3. CONTACTOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL 

Lista de contactos a utilizar em caso de existência de caso suspeito, que integram os serviços profissionais de 

saúde, bem como a Proteção Civil e a Câmara Municipal de Peniche. 

SNS24 – 808 24 24 24 

Responsável de Saúde do Centro de Saúde Local - 966670969 

Serviço Municipal de Proteção Civil –262 780113 / 927 519104 (José António Rodrigues) 

Todos os contactos relativos às escolas que constituem o AEAB estão disponíveis no sítio WEB do mesmo. 

 

3.5.4. AQUISIÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS: 

É feito o apuramento das necessidades de material a adquirir, a saber: 

− Solução antisséptica de base alcoólica, disponibilizada em sítios estratégicos, conjuntamente com 

informação sobre os procedimentos de higienização das mãos;  

− Máscaras cirúrgicas para utilização de qualquer elemento da comunidade educativa com sintomas (caso 

suspeito);  

− Máscaras cirúrgicas e luvas descartáveis, a utilizar, enquanto medida de precaução, pelos assistentes 

operacionais que prestam assistência ao elemento da comunidade escolar com sintomas (caso suspeito);  

− Toalhetes de papel para secagem das mãos, nas instalações sanitárias e noutros locais onde seja possível a 

higienização das mãos;  
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− Contentor de resíduos com abertura não manual e saco plástico (com espessura de 50 ou 70 mícron), na sala 

de isolamento;  

− Equipamentos de limpeza, de uso único, que são eliminados ou descartados após utilização. Quando a 

utilização única não for possível, está prevista a limpeza e desinfeção após a sua utilização (ex. baldes e cabos), assim 

como a possibilidade do seu uso exclusivo na situação em que existe um Caso Confirmado no AEAB. Equipamento de 

ar comprimido na limpeza, pelo risco de recirculação de aerossóis, não deve ser utilizado;  

− Produtos de higiene e limpeza. O planeamento da higienização e limpeza abrange os revestimentos, os 

equipamentos e utensílios, assim como os objetos e superfícies que são mais manuseadas (ex. corrimãos, maçanetas 

de portas). A limpeza e desinfeção das superfícies é realizada com detergente, seguido de desinfetante; 

- Manutenção dos stocks de lenços de papel para venda na papelaria; 

- Manutenção de stocks de máscaras para venda na papelaria, para elementos externos à comunidade que 

não apresente material de proteção à entrada do edifício e/ou para elemento da comunidade educativa que não se 

apresente no edifício escolar, devidamente protegido. 

 

3.6. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Para evitar o medo e a ansiedade e, por outro lado, a comunidade escolar ter conhecimento das medidas de 

prevenção que devem instituir são prestados esclarecimentos a todos, mediante informação precisa e clara, sobre a 

COVID-19. 

O Plano de Contingência do AEAB e quaisquer textos de apoio são, assim, divulgados junto de toda a 

comunidade escolar: 

- O Plano é enviado, por e-mail, a todos os docentes e não docentes; 

- Junto do pessoal não docente (Assistentes Operacionais e Assistentes Técnicos) é, ainda, feita uma 

apresentação/formação no âmbito do Plano de Contingência, com especial ênfase nos procedimentos a adotar 

(higienização do ambiente escolar, atendimento ao público, diligências e procedimentos específicos a adotar perante 

um caso suspeito); 

- Em locais estratégicos das escolas/JI são afixados cartazes diversos sobre a prevenção do COVID-19; 

- Junto das áreas com lavatórios são afixados cartazes com a demonstração da técnica de higienização das 

mãos; 

- Através de circular própria, é promovida, junto dos pais, encarregados de educação e alunos, informação 

sobre as medidas adequadas de prevenção – higiene pessoal e do ambiente escolar – que deverão ser adotadas; 

 - Divulgação de medidas de prevenção, circulares e outros dados sobre a infeção por COVID-19, na Rádio 

Escolar; 

- Divulgação de um folheto com o resumo do Plano de Contingência junto de toda a comunidade educativa da 

EB de Atouguia da Baleia (ANEXO 17); 

- Distribuição de um folheto com orientações várias, para os alunos/encarregados de educação do pré-escolar 

e do 1.º ciclo (ANEXO 18); 
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- Foram criados mecanismos de divulgação do Plano de Contingência à comunidade educativa, 

nomeadamente reuniões on-line com coordenadores pedagógicos, professores titulares, encarregados de educação, 

pessoal não docente e também reuniões com os alunos, para além dos canais digitais habituais: página do 

Agrupamento e endereço eletrónico; 

- Os Coordenadores Pedagógicos/professores titulares e os professores de Cidadania e Desenvolvimento 

sensibilizam os alunos para o Plano de Contingência e a importância do seu cumprimento; 

- No sítio WEB do Agrupamento (www.atb23.net), é disponibilizado o Plano de Contingência, bem como 

informação atualizada e hiperligações (links) a fontes de obtenção de informação precisa sobre a COVID-19. 

 

 

4. DISPOSIÇÕES FINAIS 

O Plano de Contingência para COVID-19 é acionado no AEAB, de acordo com o estabelecido nas diretivas 

emanadas pela DGS e pela DGEstE. 

Depois de acionado o Plano de Contingência a equipa operativa, prevista na estrutura de comando e controlo, 

confirma a efetiva implementação dos procedimentos específicos estabelecidos anteriormente. 

De acordo com o disponibilizado pela Direção-Geral da Saúde, Autoridade de Saúde Local e meios de 

comunicação oficiais, a informação sobre COVID-19 é mantida atualizada nos meios de divulgação do AEAB.  

 Este plano é monitorizado e avaliado e atualizado, sempre que necessário.  

 

 

5. FONTES DE INFORMAÇÃO PERMANENTE 

- Direção Geral da Saúde (DGS) https://www.dgs.pt/ 

- Organização Mundial da Saúde (OMS); http://www.who.int/en/ 

- Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) https://europa.eu/european-

union/index_pt 

- Coronavírus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE 

http://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40 

299423467b48e9ecf6 

  

https://www.dgs.pt/
http://www.who.int/en/
https://europa.eu/european-union/index_pt
https://europa.eu/european-union/index_pt
http://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40%20299423467b48e9ecf6
http://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40%20299423467b48e9ecf6
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ANEXO 1 

 

Escola Básica de Atouguia da Baleia 

 

PLANO DE CONTINGÊNCIA – PAVILHÃO DESPORTIVO E/OU PRÁTICA DESPORTIVA 

 

 

. As aulas de educação física decorrem, preferencialmente, em períodos de 45 minutos; 

. As aulas com duração de 90 minutos decorrem nos blocos finais de cada turno; 

. Privilegiam-se os espaços exteriores para a prática letiva de educação física; 

. O uso dos balneários é residual, aconselhando-se os alunos a vir equipados de casa; 

. Nas aulas de educação física o banho é opcional, sendo que caso algum aluno, por motivos socioeconómicos, 

necessite de tomar banho na escola, o pode fazer. Apenas é permitido o uso de seis chuveiros em simultâneo, com 

vista a garantir o distanciamento social 

. Caso os alunos tomem banho devem colocar a roupa usada num saco fechado, de forma a não a misturar com a 

roupa dos colegas e manter, ainda, a distância de segurança aconselhada (2m); 

. Na entrada do pavilhão, todos os alunos passam pelo tapete higiénico e desinfetam as mãos; 

 . À saída do balneário, todos os alunos passam pelo tapete higiénico e desinfetam as mãos; 

. Estabeleceram-se percursos internos dentro do pavilhão desportivo com vista a evitar o cruzamento de alunos; 

. É obrigatório o uso de máscara à entrada e saída do pavilhão. Os alunos só retiram a máscara antes de sair do 

balneário, para a aula de Educação Física; 

. A obrigatoriedade do uso de máscara apenas é dispensada durante a realização do exercício físico; 

. Os alunos devem utilizar um saco individual, com fecho e devidamente identificado, para arrumar a sua máscara, que 

deixam no balneário; 

. No balneário existem zonas de ocupação, devidamente identificadas, com vista ao cumprimento do distanciamento 

social entre os alunos; 

. É obrigatório o uso de ténis exclusivo para as aulas de educação física; 

. Os alunos trocam de calçado no balneário; 

. Os alunos depositam e deixam na parte inferior dos bancos o calçado; 

. Não há recolha de valores, pelo que os alunos deixam os pertences na sala de aula; 

. Nas aulas de final do dia os alunos levam as mochilas, bem como todos os seus pertences, ficando estes guardados 

nas respetivas mochilas; 

. Estabelece-se a demarcação de zonas de ocupação individualizada, dentro do balneário, cumprindo o distanciamento 

entre os alunos; 

. Em simultâneo, estabelece-se a prática de educação física em apenas duas turmas; 

. A entrada dos alunos é feita pela porta virada a oeste e a saída pela porta de emergência, que se encontra a norte; 

. Os alunos desinfetam as mãos à entrada e à saída do pavilhão; 
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. A limpeza e higienização dos espaços e equipamentos utilizados são asseguradas, entre aulas, de acordo com as 

orientações n.º 014/2020 e 030/2020, da DGS. 

 

DURANTE A AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA: 

 

. Antes do final de cada aula o aluno desinfeta o material que usou (bolas, tapetes de ginástica, pegas de raquetas, 

etc); 

. Nas cordas é colocada película aderente, com vista a proceder-se a uma mais rápida e eficaz desinfeção; 

. Os alunos ocupam as zonas demarcadas no piso de pavilhão (com fita adesiva), salvaguardando o distanciamento de 

3m; 

. Os alunos não estabelecem contacto físico; 

. Durante qualquer deslocação, na aula de Educação Física, os alunos devem manter a distância de 3m, entre eles;  

. O uso de garrafa de água reutilizável e com identificação do aluno é obrigatório, sendo proibida a ida aos balneários, 

para beber água, durante as aulas de educação física; 

. Todos os materiais inerentes à prática desportiva dos alunos são higienizados sempre que usados. 
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ANEXO 2 

 

Jardins-de-Infância 

 

Plano de Contingência: Organização e Funcionamento dos Jardins-de-Infância 

 

Devido à incerteza sobre a evolução da pandemia da doença Covid-19, o Governo decretou ser necessário 

estabelecer medidas de organização e funcionamento a todos os estabelecimentos de ensino, de acordo com a 

legislação em vigor (Orientações para a organização do ano letivo 2020/2021, Despacho n.º 6906-B/2020, Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020) e o Referencial Escolas – controlo da transmissão de Covid-19 em contexto 

escolar. 

Neste contexto, o Departamento da Educação Pré-Escolar do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, 

depois de analisar a legislação em vigor, elaborou o seguinte plano. Assim: 

 No interior de todos os estabelecimentos de ensino serão tomadas as devidas salvaguardas, de forma a 

garantir a segurança de todos dentro dos espaços escolares. 

 Apelamos para a responsabilidade de todos na prevenção, especialmente quando a criança apresenta 

sintomas como febre ou outros e, ainda, não foi identificada a sua origem. Nesses casos, a criança deverá 

permanecer em casa, mesmo que lhe seja administrado um antipirético, aguardando a evolução da situação. 

 Os encarregados de educação devem informar a escola sempre que houver suspeita ou confirmação de 

alguma doença contagiosa. 

 Estão em vigor as regras definidas no Plano de Contingência do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia. 

 O acesso ao jardim de infância será facultado a todos os colaboradores (fornecedor das refeições, serviços 

camarários…) depois de tomadas as medidas de segurança (uso de máscara, desinfeção de mãos e calçado, 

medida de temperatura). 

 Estas normas estão sujeitas a alterações de acordo com futuras orientações da DGS. 

 

ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS JARDINS DE INFÂNCIA 

JI/Grupo Número de crianças 

Bufarda – PreBUF1 17 

Casal Moinho – PreCMO1 22 

CEAB 

PreATG1 20 

PreATG2 20 

PreATG3 24 

 
Geraldes 

PreGER1 20 

PreGER2 18 

TOTAL 141 
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Horário de Funcionamento 

Atividade letiva 
AAAF* 

8:45 às 9:00 

Período da manhã 9:00 às 12:00  

Almoço 12:00 às 14:00 

Período da tarde 14:00 às 16:00  

Prolongamento de horário 16:00 às 19:00 

                   * Atividades de Animação e Apoio à Família – AAAF  

 
REGIME PRESENCIAL 

Horário letivo 

Período da manhã 9:00 às 12:00 

Lanche da manhã 10:30/11:00 

Período da tarde 14:00 às 16:00 

 

Entrada e saída do estabelecimento 

 

Adultos 

 O adulto deve ter o cuidado de cumprir com as regras de segurança (uso obrigatório de máscara e 

distanciamento físico). 

 O adulto é responsável pelo cumprimento do horário quer nas entradas, quer nas saídas. 

 As entradas e saídas fazem-se por ordem de chegada, devendo aguardar pela sua vez no exterior do jardim de 

infância, cumprindo as regras de segurança. 

 A entrega e recolha das crianças é efetuada no átrio da entrada e só podem ser acompanhadas por um adulto. 

 O adulto/familiar da criança está proibido de circular dentro das instalações. 

 Deve seguir o circuito devidamente assinalado e identificado para o grupo do seu educando. 

 O percurso de entrada é o percurso de saída, de acordo com a sinalética. 

 A criança segue para a sua sala de atividades, de acordo com a sinalética. 

 

Crianças 

 Deve estar protegida com protetor solar porque as atividades no exterior serão privilegiadas. 

 Não precisa trazer bibe. 

 Não deve trazer quaisquer objetos/brinquedos de casa. 

 Deve ter uma muda de roupa para ficar no jardim de infância. 

 Deve trazer o lanche estritamente necessário para o dia, em saco de plástico descartável/bolsa térmica, 

devidamente identificado.  

 No interior ou exterior circula nos circuitos definidos para o seu grupo. 



 

 

31 

 

 Sempre que apresente sintomas de doença (febre, tosse, diarreia, vómitos, dores de garganta, dores 

musculares…) não deve frequentar o jardim de infância pelo tempo necessário até ao desaparecimento dos 

sintomas. 

 O Plano de Contingência é ativado sempre que uma criança apresente sintomas e que esteja a frequentar o 

jardim de infância. 

 Só pode voltar ao jardim de infância com declaração médica no caso de suspeita ou confirmação de Covid-19.  

 A utilização das casas de banho é efetuada de acordo com o definido no plano de cada estabelecimento. 

 

Intervalo 

 O horário do intervalo deve ser cumprido e respeitado por todos. 

 O lanche é dado nos espaços definidos para tal e, salvo raras exceções, na sala de atividades. 

 Cada grupo usufrui dos espaços exteriores devidamente assinalados para o efeito. 

 Os espaços exteriores estão divididos por zonas/áreas e diariamente os grupos PreBUF1, PreATG1, PreATG2, 

PreATG3, PreGER1 e PreGER2 têm a possibilidade de usufruir dos espaços em regime alternado, de acordo 

com o estipulado na instituição de cada um. 

 Na impossibilidade de usufruir do espaço exterior devido a condições atmosféricas, as crianças devem 

permanecer na sala de atividades.  

 

Atividades de Animação e Apoio à Família – AAAF 

AAAF Espaço Observações 

*Manhã 8:45 às 9:00 Sala atividades/hall Assist. Operacionais do JI 

Almoço 12:00 às 14:00 
Refeitório 

Sala AAAF Assistentes Operacionais 

AAAF 
Tarde 16:00 às 19:00 

Sala de 

atividades/devoluta 

Lanche 16:00 às 16:30 
Sala de 

atividades/refeitório 

Assistentes Operacionais 

AAAF/JI 

*Este item poderá sofrer alterações devido à implementação do “acolhimento”  

 

 As crianças que vão almoçar a casa seguem as regras de entrada e saída. 

 Cada criança tem o seu lugar devidamente identificado. 

 As crianças só podem sair do espaço refeição depois de todas terminarem. 

 Cada grupo é encaminhado para a sua sala de atividades ou espaço exterior. 
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No âmbito dos Regimes Misto e Não Presencial as atividades letivas são efetuadas no próprio jardim de 

infância ou noutro espaço designado pelo Agrupamento de Escolas para as crianças: 

 Beneficiários da Ação Social Escolar identificados pelo JI. 

 Em risco ou sinalizados pela CPCJ. 

 Que o JI considere ineficaz a aplicação dos Regimes Misto e Não Presencial. 

 

REGIME NÃO PRESENCIAL 

Horário 

2.ª Feira 3.ª Feira 4.ª Feira 5.ª Feira 6.ª Feira 

     

ALMOÇO 

     
 

 A planificação é colocada na Plataforma da Escola-On. 

 Cada grupo define dois momentos síncronos, por semana, com a duração de 30 minutos cada. 

 

Medidas de promoção do sucesso 

 O atendimento aos Encarregados de Educação é, preferencialmente, não presencial. 

 Para o atendimento não presencial aos Encarregados de Educação são utilizados os meios disponíveis: 

telefone, e-mail institucional, plataforma Escola-On. 

 No entanto, caso se justifique, este atendimento pode ser presencial depois de efetuada a marcação prévia, 

no espaço destinado para o efeito e salvaguardando as regras de segurança. 

 As Equipas de Educação Especial/SIT/… devem realizar o apoio em situação de Sala de atividades/gabinete-

espaço destinado a essa função. 
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JARDIM-DE-INFÂNCIA DE GERALDES 

 
Entrada e saída das crianças e seus acompanhantes: 

No período da manhã, a entrada é efetuada entre as 8H45 e as 9H30. 

No período da tarde, a entrada é efetuada entre as 14H00 e as 14H15. 

As crianças só podem ser acompanhadas por um adulto, cumprindo a distância de segurança e fazendo uso de máscara 

dentro do recinto. O adulto deve seguir o percurso assinalado de acordo com sinalética, a qual indica as diferentes 

entradas para as crianças da Sala 1 e Sala 2. 

Após a entrada de todas as crianças, tanto no período da manhã como no período da tarde, o portão do JI é fechado. 

Procede-se à desinfeção dos percursos utilizados nestes momentos.  

No caso de qualquer criança necessitar de entrar ou sair em horário diferente, deve ser dado conhecimento à 

educadora e a criança será recebida ou entregue no portão de entrada.  

 

Sala 1 - As crianças entram diretamente na sala de atividades pela porta que dá acesso ao 1.º alpendre, sendo 

acompanhadas até à porta pelo adulto, uma de cada vez. Com a devida distância, aguardam pela sua vez de entrar. 

As crianças são recebidas por um adulto (Educadora ou Assistente Operacional) que verifica a desinfeção dos sapatos 

no tapete colocado à porta para esse efeito. Em seguida, já no interior, procede-se à desinfeção das mãos, recolha dos 

lanches individuais e encaminhamento da criança para o espaço/sala de atividades. 

 

 Sala 2- As crianças entram pela porta principal, que dá acesso ao hall, sendo acompanhadas até à porta pelo adulto, 

uma de cada vez. Com a devida distância, devem aguardar pela sua vez de entrar. 

As crianças são recebidas por um adulto (Educadora ou Assistente Operacional) que verifica a desinfeção dos sapatos 

no tapete colocado à porta para esse efeito. Em seguida, já no interior, procede-se à desinfeção das mãos, recolha dos 

lanches individuais e encaminhamento da criança para o espaço/sala de atividades. 

O acesso ao espaço interior do estabelecimento está vedado aos adultos que acompanham a criança.   

 

Higiene: A higiene de cada grupo é feita no WC correspondente a cada sala, antes e depois das refeições e sempre 

que necessário. 

 

Lanche da manhã: Para o lanche é utilizado o refeitório, organizado de modo a haver dois espaços diferentes, 

possibilitando que cada grupo se situe em áreas opostas, com a devida distância entre todos, com o apoio da 

Educadora e Assistente Operacional de cada grupo.  

 

Utilização do espaço exterior/recreio: 

O espaço exterior está dividido em duas áreas: 

 Área 1 – caixa de areia com equipamento de exterior e circuito rodoviário 
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 Área 2 – relvado com material didático de exterior 

Cada grupo irá utilizar um dos espaços com caráter diário de rotatividade. 

 

Saída do JI: A saída das crianças que não frequentam as AAAF é feita pelas 16h00, de acordo com as regras 

estabelecidas para a entrada.  

 

AAAF: 

As atividades serão realizadas no espaço definido para tal, organizado em duas áreas distintas, fazendo alternância de 

materiais e equipamentos. 

 

Almoço: Para o almoço é utilizado o refeitório, organizado de modo a haver dois espaços diferentes, possibilitando 

que cada grupo se situe em áreas opostas, com a devida distância entre todos, com o apoio das Assistentes 

Operacionais das AAAF. 

No interior do estabelecimento, o acesso de cada grupo ao refeitório é feito em percurso definido para o efeito, 

seguindo apenas na metade do corredor que lhe é destinado. 

 

Saída da AAAF: A saída será efetuada até às 19:00, seguindo as mesmas regras da entrada.  

 

Higiene e desinfeção dos espaços: 

Os espaços de recreio, salas de atividades, sala de prolongamento de horário e os respetivos materiais e equipamentos 

serão devidamente desinfetados no final de cada dia.  

 

As casas de banho são desinfetadas em três momentos: final da manhã, meio e final da tarde. 

O espaço refeitório é desinfetado após cada utilização. 

 

Entrada e saída de pessoal externo ao serviço: 

O acesso ao jardim de infância é facultado a todos os colaboradores (fornecedor das refeições, serviços camarários…) 

depois de tomadas as medidas de segurança (uso de máscara, desinfeção de mãos e calçado) e de acordo com o 

percurso definido no croqui. 
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Diagrama – Circuito de entradas e saídas no JI de Geraldes 
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JARDIM DE INFÂNCIA DE CASAL MOINHO 

 

No presente ano letivo, o estabelecimento de ensino do Casal Moinho funciona apenas com um grupo do 

pré-escolar. Assim, todos os espaços (interior e exterior) são considerados  zonas de conforto uma vez que 

são partilhados apenas pelas crianças  do grupo. Por isso, não é necessário definir percursos entre os vários 

espaços. 

 

Entrada e saída das crianças e seus acompanhantes: 

No período da manhã, a entrada é efetuada entre as 8h45 e as 9h30. 

No período da tarde, a entrada é efetuada entre as 14h00 e as 14h15. 

Cada criança só pode ser acompanhada por um adulto e este deve cumprir a distância de segurança e fazer uso de 

máscara dentro do recinto escolar.  

O adulto e a respetiva criança devem respeitar a sinalética existente, seguindo o circuito definido até à porta principal 

do estabelecimento, onde a criança é recebida pela educadora ou pela assistente operacional.  

O adulto que recebe a criança verifica a desinfeção do calçado no tapete colocado à porta para esse efeito e de seguida, 

já no interior, procede-se à desinfeção das mãos, recolha dos lanches individuais e encaminhamento da criança para 

a sala de atividades. 

O acesso ao espaço interior do estabelecimento está vedado aos adultos que acompanham a criança.   

Após a entrada de todas as crianças, tanto no período da manhã como no período da tarde, procede-se à desinfeção 

dos percursos utilizados nestes momentos. No caso de alguma criança necessitar de entrar ou sair em horário 

diferente, é recebida ou entregue no portão de entrada, sendo necessário avisar antecipadamente.  

 

Higiene: A higiene das crianças do grupo é feita no WC, antes e depois das refeições e sempre que necessário, durante 

todo o período de permanência da criança no estabelecimento. 

 

Refeições: Para o lanche da manhã, lanche da tarde e almoço é utilizado o refeitório/copa, este espaço será 

desinfetado/higienizado após cada utilização  

 

Saída do JI: A saída das crianças que não frequentam as AAAF (Atividades de Animação e de Apoio à Família) é feita 

pelas 16h00, de acordo com as regras estabelecidas para a entrada.  

 

Saída da AAAF: A saída é efetuada até às 19:00, seguindo as mesmas regras da entrada.  
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Higiene e desinfeção dos espaços: 

Os espaços de recreio, salas de atividades, sala de prolongamento de horário e os respetivos materiais e equipamentos 

são devidamente desinfetados no final de cada dia.  

As casas de banho são desinfetadas em três momentos: final da manhã, meio e final da tarde. 

O espaço refeitório é desinfetado após cada utilização. 

 

Entrada e saída de pessoal externo ao serviço: 

O acesso ao jardim de infância será facultado a todos os colaboradores (fornecedor das refeições, serviços 

camarários…) depois de tomadas as medidas de segurança (uso de máscara, desinfeção de mãos e calçado).     

 

 

 

Diagrama – Circuito de entradas e saídas no JI de Casal Moinho 
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ANEXO 3 

 

Centro Escolar de Atouguia da Baleia 

Plano de Contingência: Organização e Funcionamento do Centro Escolar 
 

Enquadramento 

Os docentes do Centro Escolar de Atouguia da Baleia (CEAB) em cumprimento do Despacho n.º 6906-B/2020 

e tendo em conta as Orientações para a Organização do Ano Letivo 2020/2021 apresentam o Plano de Contingência e 

a flexibilização da transição dos diferentes regimes do ensino (Regime Presencial, Regime Misto e Regime Não 

Presencial) para o Centro Escolar de Atouguia da Baleia. 

 

 

 
 

As propostas abrangem 3 grupos do Pré-Escolar, com 64 crianças, e 8 turmas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, 

com 166 alunos, totalizando um universo de 230 crianças.  

 

Funcionamento em Regime Presencial 

 

1. Horário de Funcionamento 

 

Entrada 

Todos os alunos do CEAB entram às 9h00 da manhã, por três zonas distintas como mostra a tabela 1, de forma 

a existir o menor contacto possível entre alunos. 
 

Localização 
N.º de 

turmas/grupos 
Turmas /grupos 

N.º aproximado de 
alunos 

Portão lateral esquerdo 3 (pré-escolar) Salas 1, 2, 3 64 

Portão principal 4 (1.º Ciclo) ATG1, ATG2, ATG3, 
ATG8 

86 

Portão lateral direito 4 (1.º Ciclo) ATG4, ATG5, ATG6, 
ATG7 

80 

Tabela 1- Distribuição dos alunos à entrada do CEAB 

 

Os alunos do Acolhimento e os transportados pelo Circuito Camarário entram, excecionalmente, pelo portão 

principal, uma vez que estão em horário desfasado. 

Ao entrar no estabelecimento (CEAB), os alunos têm de: 

           - Desinfetar as mãos com uma Solução Antissética de Base Alcoólica (SABA); 

           - Passar pelo tapete de higienização; 

           - Dirigir-se de imediato à sala de aula, respeitando sempre o percurso correspondente à sua turma.  

“Os estabelecimentos de ensino devem promover uma gestão dos espaços que 

assegure o cumprimento das orientações das autoridades de saúde…” 
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Intervalo da manhã  

As crianças do pré-escolar têm uma área exterior diferente da dos alunos do 1.º Ciclo. Deste modo, existe a 

delimitação de 3 espaços exteriores para o recinto do pré-escolar e 8 espaços exteriores, por turma, para o 1.º Ciclo. 

Diariamente, cada turma utiliza um destes espaços, conforme plano e com a respetiva higienização (baloiço, escorrega 

e outros equipamentos lúdico/desportivos partilhados no grupo/turma). 

Entendemos conveniente que as referidas delimitações dos espaços supracitados fiquem a cargo de equipas 

especializadas (Proteção Civil/Câmara Municipal). 

No que concerne ao lanche, este deve ser consumido dentro da sala de aula, de forma a evitar o 

contacto/partilha do mesmo entre alunos/crianças. 
 

Horário N.º de turmas/grupos 

10:00h – 10:30h 
Lanche dentro da sala 

3 (pré-escolar) 

10:30h – 11:00h 
Lanche dentro da sala de aula (aproximadamente 10 
minutos) 

8 (1.º Ciclo) 

Tabela 2 - Horário do intervalo da manhã em simultâneo 

 

Almoço 

Face às contingências e à importância de evitar a utilização dos mesmos espaços por um número elevado de 

alunos, dado que o CEAB tem apenas um refeitório, acha-se pertinente que as crianças do pré-escolar não o utilizem. 

Deste modo, a sala destinada às Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF/Prolongamento) é indicada para 

esta função.  

Durante o período de tempo em que os alunos estão no recinto exterior, cada turma utiliza o seu espaço 

delimitado diariamente definido, no plano rotativo. 

Apresenta-se, na tabela 3, a dinâmica do período de almoço.     
 

Horário N.º de turmas/grupos Local 

12:00h – 14:00h 

2 grupos  
(Pré ATG2 e Pré ATG3) 

(sala 2 e 3) 

Sala prolongamento 
12:00h – 12:45h 

15min de higienização 

1 grupo  
(Pré ATG1) 

(sala 1) 

Sala 1 (Pré escolar) 
12:00h – 12:45h 

Higienização/limpeza 

12:00h – 14:00h 

4 turmas 
(ATG1, ATG2, ATG3, ATG8) 

Refeitório 
12:00h – 12:30h 

15min de higienização 

4 turmas 
(ATG4, ATG6, ATG7, ATG5) 

Refeitório 
12:45h – 13:15h 

Higienização/limpeza 
Tabela 3 – Horário do almoço (2 horas) 

 

Os alunos estão aproximadamente 1h30 no espaço exterior, sendo que as 8 turmas estão, nesse espaço, em 

simultâneo durante 60 min (15min + 45min). 
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Os alunos que almoçam em casa respeitam as regras definidas nas entradas (tabela 1). 

 

Intervalo da tarde e AEC 

O intervalo da tarde decorre nos mesmos moldes que o intervalo da manhã.  

Horário Duração N.º de turmas AEC 

16:00h – 16:15h 

Lanche dentro da sala de aula 

(aproximadamente 10 minutos) 

15min 8 (1.º Ciclo) 16:15h – 17:15h 

Tabela 4 – Horário do intervalo da tarde e AEC 

 

As Atividades Enriquecimento Curricular desenvolvem-se na modalidade de prolongamento do horário escolar 

e, sempre que possível, na sala de aula da respetiva turma.  

  

Encerramento do CEAB 

O estabelecimento encerra às 17h30. Os alunos saem pelas três zonas definidas para a entrada (tabela 1). 

 

 

2. Utilização de espaços comuns 
 

Cada turma está identificada por uma cor, de modo a facilitar a identificação da mesma e para indicar os 

respetivos percursos e espaços a utilizar, como indicado na tabela 5. 
 

Turmas/grupos Salas Cor 

PréATG1 SALA 1 Verde claro 

PréATG2 SALA 2 Lilás 

PréATG3 SALA 3 Vermelho 

ATG1 SALA 6 Amarelo 

ATG2 SALA 7 Vermelho 

ATG3 SALA 5 Preto 

ATG4 SALA 4 Branco 

ATG5 SALA 8 Laranja 

ATG6 SALA 2 Verde escuro 

ATG7 SALA 3 Lilás 

ATG8 SALA POLIVALENTE Azul 
Tabela 5 – Distribuição das cores por grupo turma/sinalética 

 

Salas de aula 

As salas de aula cumprem as regras pré-definidas no documento orientador para o Ano letivo 2020/2021 da 

Direção-Geral de Educação. Assim, sempre que possível, devem manter-se: 

          - As salas arejadas; 

          - Os lugares fixos; 

          - A distribuição das mesas, respeitando a mesma direção e junto das paredes e janelas. 
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Os alunos têm os seus pertences de utilização individual no seu lugar (lenços de papel, lanche, garrafa de 

água…). 

 

Corredores 

Existirem 4 percursos pré-definidos, conforme diagramas em anexo, na circulação dos corredores do 

estabelecimento de maneira a que, em cada percurso, não circulem mais do que 4 turmas. Um dos percursos destina-

se apenas às crianças do pré-escolar e os restantes 3 para os alunos do 1.º ciclo. É importante salientar que as crianças 

do pré-escolar nunca estão em contacto com os alunos do 1.º ciclo. 

Estes percursos estão identificados com sinalética (cores), que assinalam os circuitos e as diferentes zonas de 

subida e descida das escadas. 

 

Casas de banho 

Nas casas de banho existe um funcionário a controlar a circulação de alunos e a higienização após a utilização 

do espaço. 

São disponibilizadas casas de banho, para utilização durante os períodos de intervalo e almoço, no piso 

inferior: 

         - Uma junto ao ginásio – 4 turmas (ATG4, ATG6, ATG7 e ATG5); 

         - Uma junto ao refeitório – 4 turmas (ATG1, ATG2, ATG3, ATG8). 

No espaço do pré-escolar, as casas de banho, comuns a 2 salas, são divididas por cada 2 grupos. Durante o 

intervalo e almoço, as crianças utilizam as casas de banho atribuídas ao seu grupo. 

 

Refeitório 

Após verificação das instalações e tendo em conta as contingências exigidas, as crianças são divididas por dois 

turnos conforme tabela supracitada (tabela 3). 

 

Gabinetes 

O gabinete 1 (gabinete médico) onde se realizam os cuidados médicos. 

O gabinete 2 está disponível para o atendimento presencial de Encarregados de Educação. 

Os gabinetes 3 e 4 são as salas de isolamento previstas no plano de contingência do estabelecimento (CEAB). 

 

Biblioteca Escolar 

A dinamização dos projetos desenvolvidos no âmbito da Biblioteca Escolar é concretizada, preferencialmente, 

nas salas de aula.  
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3. Medidas de promoção do sucesso 

 

Atendimento Encarregados de Educação 

O atendimento aos Encarregados de Educação é, sempre que possível, não presencial. Todavia, caso se 

justifique, este pode ser feito presencialmente, no espaço destinado para o efeito, com marcação prévia. 

 

Educação Especial / Grupos de Aprendizagem /Técnicos especializados 

O apoio especializado e educativo é feito, preferencialmente, em sala de aula. Em situações específicas e de 

acompanhamento individualizado de alunos pelos técnicos especializados/terapias, pode-se recorrer à sala de 

Educação Plástica, comum a duas salas de aula. Uma vez que este espaço é comum a duas turmas, é fundamental a 

definição de horários para minimizar o contacto dos alunos, salvaguardando-se o tempo necessário à higienização do 

local.   

 

Coadjuvação 

A coadjuvação desenvolve-se dentro da sala de aula. 
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DIAGRAMAS - Piso térreo,  2.º Piso e Zonas de Recreio 
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ANEXO 4 

 

EB1/JI de Bufarda 

Plano de Contingência: Organização e Funcionamento da Escola/Jardim 
 

 EB1/JI de Bufarda 

 

Grupos/Turmas 
Número de 

crianças/alunos 

Pré-Buf1 17 

1º Ciclo 
Buf1 – 1.º e 4.º Anos 15 (9 + 6) 

Buf2 – 2.º e 3.º Anos 20 (11 + 9) 

 

 Horário de funcionamento no Regime Presencial 

 

Jardim de Infância 1.º Ciclo 

Pré – Buf1 
Educadora Sandra Cruz 

Buf1 
Professora 

Ana Luísa Gregório 

Buf2 
Professora 

Isabel Isabelinha 

Entrada  Saída  AAAF*  Entrada Saída Entrada Saída 

9h 16h  16h – 19h 9h 17:15h 9h 17:15h 

Almoço 

12h às 14h 
             *Horário das Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) 

 

 Horário 

 Manhã Intervalo Manhã Almoço Tarde Intervalo Tarde 

Pré- Buf1 
9h às 

10:30h 
10:30h às 

11h 
11h às 

12h 
12h às 

14h 
14h às 

16h 
-- AAAF 16h 

às 19h 

Buf1 
9h às 
10h* 

10h às 
10:30h* 

10:30h às 
12h* 

12h às 
14h 

14h às 
16h 

16h às 
16:15h 

16:15h às 
17:15h 

Buf2 
9h às 

10:30h* 
10:30h às 

11h* 
11h às 
12h* 

12h às 
14h 

14h às 
16h 

16h às 
16:15h 

16:15h às 
17:15h 

   *Alternando semanalmente 

 

Entrada/Saída do Estabelecimento de Ensino nos Regimes Presencial e Misto 

 

 
Pré-Buf1 

1.º Ciclo 

 Buf 1  Buf 2 

Portão de entrada/saída Portão 2 (direita) Portão 1 (esquerda) 

Porta de entrada/saída Porta 2 (direita) 
Porta 1 

(lado direito) 
Porta 1 

(lado esquerdo) 

 

o Os portões são identificados: Jardim de Infância e 1.º Ciclo. 

o  As portas estão devidamente assinaladas: Jardim de Infância e Turmas 1 e 2. 

o São criados circuitos a seguir pelos alunos/crianças utilizando cores de cada turma (Pré-Buf1 – azul, Buf1 – 

verde e Buf2 – vermelho). 

o O percurso de entrada é o de saída. 
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o Ao entrar no edifício escolar, os alunos/crianças desinfetam as mãos com uma SABA (Solução Antissética 

de Base Alcoólica) e desinfetam o calçado no tapete de higienização. 

o De seguida, seguem o percurso definido para a sua respetiva sala de aula. 

 

 Salas de aula nos Regimes Presencial e Misto 

 

o As mesas estão dispostas com a mesma orientação, de frente para o quadro, atrás umas das outras, junto 

à parede, às janelas e ao meio, garantindo o distanciamento físico de, pelo menos, 1 metro. 

o Os alunos têm um lugar fixo (mesa e cadeira). 

o O material necessário deve andar sempre na mochila e nas caixas de cada aluno (uma dos Manuais 

Escolares e outra de materiais diversos), não havendo partilha desses mesmos materiais. 

o Cada aluno deve ser portador de uma garrafa de água que esteja identificada. 

o Cada aluno deve levar, na sua mochila, lenços de papel para se assoar. 

 

 Intervalos nos Regimes Presencial e Misto 

 

- Os alunos/crianças têm intervalos em horários desencontrados. 

- Os horários do intervalo devem ser cumpridos e respeitados por todos. Os alunos não devem sair da sala de aula 

antes da hora prevista, nem entrar depois da hora estipulada.  

- As duas turmas do 1.º Ciclo não se podem cruzar no percurso nem no salão. 

- Caso esteja a chover, os alunos de cada turma devem permanecer dentro da respetiva sala de aula. 

 

o Manhã 

 

 Horário Espaço – alternando semanalmente 

Pré-Buf1 10:30h às 11h Espaço da frente da escola 

Buf1 10:30h às 11h* 
Espaço atrás da escola 

(Parque Infantil+ Espaço em redor) 

Buf2 10h às 10:30h* 
Espaço atrás da escola 

(Campo de futebol + Espaço em redor) 
           *Alternando semanalmente 

 

 

o Tarde 

 

 Horário Espaço – alternando semanalmente 

Buf1 
16h às 16:15h Espaço atrás da escola 

(Parque Infantil+ Espaço em redor) 

Buf2 
16h às 16:15h Espaço atrás da escola 

(Campo de futebol + Espaço em redor) 
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o Espaço interior 

 

- Cada aluno/criança leva o seu lanche para o salão/sala AAAF. 

- Cada aluno/criança vai ao lavatório identificado para a sua turma/grupo e faz a higienização das mãos antes 

e após a refeição. 

 

Lanche 

Pré-escolar 1.º Ciclo 

 
Sala das AAAF 

 
Cada criança ocupa a cadeira/mesa que lhe foi 

atribuída para lanchar. 

 
Salão 

 
Cada aluno ocupa o lugar que lhe foi atribuído 
para lanchar. 
Cada banco corrido pode ter 3 alunos: um em 
cada ponta e um no meio (os bancos têm a 
sinalética adequada, para que se cumpram as 
distâncias devidas).  
 
Exemplo: 

 
 

1.º 
Aluno 

X 
2.º 

Aluno 
X 

3.º 
Aluno 

- Cada criança/aluno traz os lanches em sacos individuais e identificados, de preferência descartáveis 
(um para a manhã e outro para a tarde). 

 

 

o Espaço exterior 

 

- Cada turma tem de se deslocar para o local que lhe foi atribuído naquela semana. 

- Há uma caixa identificada por turma, com os diversos materiais/objetos de brincar. 

- Cada criança só pode utilizar um material à sua escolha para brincar durante o intervalo. 

- Todos os materiais utilizados são higienizados depois de utilizados. 

 

 Casas de Banhos nos Regimes Presencial e Misto 

 

A casa de banho é utilizada somente por um aluno/criança de cada vez. 

 

JI 1.º Ciclo 

WC WC - Buf1 WC - Buf2 

Meninas Meninos 
Educadora 

e 
Auxiliares 

Meninas Professora Meninos Meninas Professora Meninos 

 

o A casa de banho do Jardim de Infância é composta por 3 WC, o 1.º é utilizado pelas meninas, o 2.º é para os 

meninos e o 3.º é utilizado pela educadora e auxiliares, assim como os lavabos/ lavatórios. 
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o A casa de banho dos meninos é utilizada pela turma Buf1 e é composta por 3 WC, o 1.º é utilizado pelas 

alunas/meninas, o 2.º é utilizado pela professora da turma e o 3.º é utilizado pelos alunos/meninos, assim 

como os lavabos/ lavatórios. 

o A casa de banho das meninas é utilizada pela turma Buf2 e é composta por 3 WC, o 1.º é utilizado pelas 

alunas/meninas, o 2.º é utilizado pela professora da turma e o 3.º é utilizado pelos alunos/meninos, assim 

como os lavabos/ lavatórios. 

o As casas de banho estão devidamente sinalizadas com a cor correspondente à turma. 

o As crianças e os alunos são sempre acompanhados por um Auxiliar de Ação Educativa. 

o As crianças e os alunos devem lavar as mãos sempre que utilizem a casa de banho. 

 

 Almoços nos Regimes Presencial e Misto 

 

o Os alunos que almoçam a casa saem pelo mesmo percurso em que entram. 

o O almoço decorre em dois espaços distintos: 

- Sala das AAAF, para as crianças do Pré-escolar (das 12:00h às 14:00h); 

- Salão, para os alunos do 1.º Ciclo (dois turnos: 12:00h 13:00h e 13:00 às 14:00h). Entre os dois turnos há a 

respetiva higienização do espaço. 

 

Organização e Funcionamento das Atividades Letivas e Formativas 

 

As atividades a realizar no âmbito dos Regimes Misto e Não Presencial são efetuadas na própria escola (ou definida 

pela Direção do Agrupamento) para os alunos: 

 Beneficiários da Ação Social Escolar identificados pela escola; 

 Em risco ou perigo sinalizados pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens; 

 Para os quais a escola considere ineficaz a aplicação dos Regimes Misto e Não Presencial. 

 

 

Jardim de Infância Regime 

Áreas Presencial Misto Não Presencial 

Formação Pessoal 
e Social; 

Expressão e 
Comunicação; 

Conhecimento do 
Mundo. 

 
- Aulas das 9h às 12h 
- Almoço das 12h às 

14h 
- Aulas das 14h às 16h 

 
- Aulas presenciais das 
9h às 12h 
- Almoço das 12h às 
14h 
 

 
 - 2 Sessões Síncronas de 
30 minutos cada por 
semana 
- Trabalho Autónomo  

AAAF Das 16h às 18h 
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1.º Ano/2.º Ano Regime 

Áreas Presencial Misto* Não Presencial* 

Português 

Horário da turma 
(AEC) 

- Aulas presenciais das 9h 
às 12h 
- Trabalho Autónomo   
- 2 Sessões Síncronas por 
semana de 1h cada 

 - Sessões Síncronas 
diárias (entre as 14h e as 
16h) 
- Sessões assíncronas 
 

Matemática 

Expressões 

Oferta 
Complementar 

Apoio ao Estudo 
               *O aluno deve acompanhar o #Estudo em Casa na RTP Memória. 

 

3.º Ano Regime 

Áreas Presencial Misto* Não Presencial* 

Português 

Horário da turma 
(AEC) 

- Aulas presenciais das 9h 
às 12h 
- Trabalho Autónomo   
- 2 Sessões Síncronas por 
semana de 1h cada 

- Sessões Síncronas diárias 
(entre as 14h e as 16h) 
- Sessões assíncronas 
 

Matemática 

Expressões 

Oferta 
Complementar 

Apoio ao Estudo 

Inglês 
               *O aluno deve acompanhar o #Estudo em Casa na RTP Memória. 

 

4.º Ano Regime 

Áreas Presencial Misto* Não Presencial* 

Português 

Horário da turma 
(AEC) 

- Aulas presenciais das 9h 
às 12h 
- Trabalho Autónomo   
- 2 Sessões Síncronas por 
semana de 1h cada 

- Sessões Síncronas diárias 
(entre as 14h e as 16h) 
- Sessões assíncronas 
 
 
 

Matemática 

Expressões 

Oferta 
Complementar 

Apoio ao Estudo 
               *O aluno deve acompanhar o #Estudo em Casa na RTP Memória. 

 

 Medidas de promoção do sucesso 

 

o Atendimento aos Encarregados de Educação 

O atendimento aos Encarregados de Educação é, sempre que possível, não presencial. Utilizando para 

esse fim os meios disponíveis: telefone/e-mail institucional/Escola-ON, entre outros. 

Todavia, caso se justifique, este pode ser feito presencialmente, com marcação prévia e no espaço 

destinado para o efeito. 

 

o Educação Especial/Grupos de Aprendizagem/CRI 

O apoio especializado é feito, preferencialmente, em sala de aula. Em situações específicas, deve 

recorrer-se à sala da Biblioteca.  

 
 

o Coadjuvação 

A coadjuvação realiza-se na sala de aula. 
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SEMANA 1 - distribuição dos alunos no recreio  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA 2 - distribuição dos alunos no recreio  
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SEMANA 3 - distribuição dos alunos no recreio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCURSO DE ENTRADA E SAÍDA DA ESCOLA 
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ANEXO 5 

 

EB1 de Ferrel 
 

Plano de Contingência: Organização e Funcionamento da Escola 
 

Regime Presencial 

 

Edifício Principal: 

Turma FER1 – Sala 2 

Turma FER2 – Sala 3 

Turma FER4 – Sala 4 

Turma FER3 – Sala 1 

Edifício Anexo: 

Turma FER5 – Sala 5 e 6 

 

 

Entrada na Escola 

Edifício principal 

Portão 1 (habitual) – 9:00    →    Turma FER2 + Turma FER4                                             

Portão 2 (Antigo) – 9:00       →    Turma 1 +  Turma FER3 

                            

Edifício Anexo 

Portão 1 (habitual) – 9:00     →    Turma FER5 

 

Observações: 

- À entrada do recinto escolar é disponibilizada aos aluno Solução Antissética de Base Alcoólica (SABA). 

- Os alunos depois de entrarem no recinto escolar devem encaminhar-se para a respetiva sala de aula. Os alunos das 

turmas FER1 e FER3 devem entrar no edifício escolar pela porta principal do lado esquerdo. Os alunos das turmas 

FER2 e FER4 devem entrar no edifício escolar pela porta principal do lado direito. 

 

Salas de Aula 

- Mesas dispostas atrás umas das outras, junto às paredes, às janelas e ao centro. 

- Lugares fixos. 

- O material necessário deve andar sempre na mochila dos alunos, não havendo partilha de materiais. 

- Cada aluno deve ter a sua garrafa de água identificada, os seus lenços de papel e o seu lanche, na mochila. 

 

Apoios /Coadjuvações 

- Os Apoios Educativos, os Apoios da Educação Especial e coadjuvações devem ocorrer dentro da sala de aula do 

respetivo aluno e sem haver agrupamentos de  alunos de várias turmas. No caso da Educação Especial, e apenas em 
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casos muito excecionais, o aluno pode sair da sala com o Professor de Educação Especial, para outro espaço 

considerado mais proveitoso para o aluno. 

 

Terapias/SPO/CRI 

- As terapias devem ocorrer fora da sala de aula, num espaço específico e adequado para o efeito, que  deve ser 

devidamente higienizado sempre que for utilizado. 

 

Encarregados de Educação 

- Por norma, o atendimento aos Encarregados de Educação é realizado via e-mail ou telefone, sendo de evitar e 

somente em casos muito excecionais que o Encarregado de Educação entre no recinto escolar ou aborde o professor. 

 

Casas de Banho 

- Cada turma tem definida uma casa de banho/lavatório, identificados com a cor abaixo indicada, assim: 

Turma FER1    →          WC individual 1 na Casa de Banho das Meninas + WC individual 1 na Casa de Banho dos Meninos 

Turma FER2    →          WC individual 2 na Casa de Banho das Meninas + WC individual 2 na Casa de Banho dos Meninos 

Turma FER4    →          WC individual 3 na Casa de Banho das Meninas + WC individual 3 na Casa de Banho dos Meninos 

Turma FER3    →        WC e lavatório dos deficientes para os meninos e meninas. 

Turma FER5    →        (Edifício Anexo) Casa de Banho  para os meninos + Casa de Banho  para as meninas 

 

Intervalo da Manhã 

Edifício principal 

 Turma FER1 + Turma FER3    →      10:00 – 10:30        

 Turma FER2 + Turma FER4    →      10:30 – 11:00                               

 

Edifício Anexo 

 Turma FER5   →     10:30 – 11:00 

Observações: 

- Os horários do intervalo devem ser respeitados, os alunos não devem sair antes da hora prevista, nem entrar depois 

da hora estipulada. 

- Os alunos das turmas FER1 e FER3 devem dirigir-se ao pátio pela  porta principal junto da sua sala de aula, porta 

principal do lado esquerdo. 

- Os alunos das turmas FER2 e FER4 devem dirigir-se ao pátio pela porta principal junto da sua sala de aula, porta 

principal do lado direito. 

- No pátio, os alunos das duas turmas que estiverem a usufruir do intervalo, devem estar separados. Uns no campo, 

outros no espaço envolvente. Alternando diariamente. 

- Caso esteja a chover, as turmas devem permanecer na respetiva sala de aula. 
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Saída para o Almoço 

Edifício principal 

Portão 1 (habitual) – 12:00   →     Turma FER2+ Turma FER4 

Portão 2 (Antigo) – 12:00      →     Turma FER1+ Turma FER3 

                                               

Edifício Anexo 

Portão 1 (habitual) – 12:00    →    Turma FER5 

 

Cantina 

 Grupo 1: Turma FER1 + Turma FER2     →    12:00 – 12:45 

 Grupo 2: Turma FER3 + Turma FER4  + Turma FER5    →    13:00 – 13:45       

 

Observações:  

- Mesmo que os alunos acabem de almoçar antes da hora prevista não podem sair da cantina, apenas poderão fazê-

lo às 12h45/13h45. 

- A Turma FER5 só se desloca até ao edifício principal às 13h00 e regressa ao seu edifício logo após o almoço, 13h45. 

- Quando o Grupo 1 termina o almoço é encaminhado até ao campo, o Grupo 2 está no espaço envolvente.  

- Quando o Grupo 2 termina o almoço é encaminhado até ao campo, o Grupo 1 mantém-se no espaço envolvente. 

- Caso esteja a chover cada aluno deve permanecer na sua sala de aula, antes e depois de almoço, sob vigilância de 

um assistente operacional.              

 

     Entrada depois do Almoço 

Edifício principal 

Portão 1 (habitual) – 14:00   →     Turma FER2 + Turma FER4 

Portão 2 (Antigo) – 14:00     →      Turma FER1 + Turma FER3 

                                   

Edifício Anexo 

Portão 1 (habitual) – 14:00   →     Turma FER5 

 

Observações: 

- À entrada do recinto escolar é disponibilizada aos alunos Solução Antissética de Base Alcoólica (SABA). 

- Os alunos depois de entrarem no recinto escolar devem encaminhar-se para a respetiva sala de aula. 

- Os alunos das turmas FER1 e FER3 devem dirigir-se para a porta principal junto da sua sala de aula, porta principal 

do lado esquerdo. 

- Os alunos das turmas FER2 e FER4 devem dirigiir-se para a porta principal junto da sua sala de aula, porta principal 

do lado direito. 
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Intervalo da Tarde 

Edifício principal 

 Turma FER1 + Turma FER2 + Turma FER3 + Turma FER4   →    16:00 – 16:15               

Edifício Anexo 

 Turma FER5    →    16:00 – 16:15 

 

Observações: 

- Os alunos das turmas FER1 e FER3 devem dirigir-se ao pátio pela  porta principal junto da sua sala de aula, porta 

principal do lado esquerdo. 

- Os alunos das turmas FER2 e FER4 devem dirigiir-se ao pátio pela porta principal junto da sua sala de aula, porta 

principal do lado direito. 

- No pátio, os alunos das  turmas  devem estar separados em quatro espaço diferentes devidamente sinalizados. 

- Caso esteja a chover cada turma deve permanecer na sala de aula, sob vigilância de uma funcionária. 

 

 

 

Saída da Escola 

Edifício principal 

Portão 1 (habitual) – 17:15   →     Turma FER2 + Turma FER4  

Portão 2 (Antigo) – 17:15      →    Turma FER1 + Turma FER3  

                                       

Edifício Anexo 

Portão 1 (habitual) – 17:15    →    Turma FER5 

 

Observações: 

Os Encarregados de Educação, fornecedores ou outros elementos externos apenas poderão entrar no recinto escolar 

com máscara e  ser-lhes-á disponibilizada Solução Antissética de Base Alcoólica (SABA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

56 

 

Regime Misto 

As atividades a realizar no âmbito do Regime Misto são efetuadas na própria escola para os alunos: 

. Beneficiários da ASE identificados pela escola 

. Em risco ou perigo sinalizados pela CPCJ 

. Para os quais a escola considere ineficaz a aplicação do Regime Misto. 

O apoio aos alunos com medidas seletivas ou adicionais deve ser assegurado em Regime Presencial. 

 

Mancha Horária – Turmas FER1/Turma FER2/Turma FER5 

 2.ª feira 3.ª feira 4.ª feira 5.ª feira 6.ª feira 

9h-10h      

10h-10.30h      

10.30h-11h Intervalo 

11h-11:30h      

11:30h-12.00h      

12.00 h -14h  ALMOÇO 

14h - 15h      

15h - 16h      

 

           Aula Presencial 

           Trabalho Autónomo 

           Aula Síncrona 

                        

         Entrada na Escola 

Edifício principal 

Portão 1 (habitual) – 9:00    →    Turma FER2 

Portão 2 (Antigo) – 9:00       →    Turma FER1                                           

                        

Edifício Anexo 

Portão 1 (habitual) – 9:00     →   Turma FER5 

 

Observações: 

- À entrada do recinto escolar é disponibilizada aos alunos uma Solução Antissética de Base Alcoólica (SABA). 

- Os alunos depois de entrarem no recinto escolar devem encaminhar-se para a respetiva sala de aula. Os alunos das 

turmas 1  devem entrar no edifício escolar pela porta principal do lado esquerdo. Os alunos das turmas 2 devem 

entrar no edifício escolar pela porta principal do lado direito. 
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Intervalo da Manhã 

Edifício principal 

 Turma FER1      →      10:00 – 10:30        

 Turma FER2      →    10:30 – 11:00                               

 

Edifício Anexo 

 Turma FER5      →     10:30 – 11:00 

 

Observações: 

- Os horários do intervalo devem ser respeitados, os alunos não devem sair antes da hora prevista, nem entrar depois 

da hora estipulada. 

- Os alunos da turma FER1 devem dirigir-se ao pátio pela  porta principal junto da sua sala de aula, porta principal do 

lado esquerdo. 

- Os alunos da turma FER 2  devem dirigir-se ao pátio pela porta principal junto da sua sala de aula, porta principal 

do lado direito. 

 

 

Cantina 

               

 Turma FER1 + Turma FER2 + Turma FER5     →     12:00 – 12:45 

        

 Observações:  

- Mesmo que os alunos acabem de almoçar antes da hora prevista não podem sair da cantina, apenas podem fazê-

lo às 12h45. 

 

 

Saída 

Edifício principal 

Portão 1 (habitual) – 12:00     →   Turma FER2 

Portão 2 (Antigo) – 12:00       →    Turma FER1 

                                               

Edifício Anexo 

Portão 1 (habitual) – 12:00    →    Turma FER5 

 

Observações:  

- Os alunos que almoçam na escola saem às 12h45, pelos portões acima definidos. 
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Observações: 

Os Encarregados de Educação, fornecedores ou outros elementos externos apenas podem entrar no recinto escolar 

com máscara e  ser-lhes-á disponibilizada uma Solução Antissética de Base Alcoólica (SABA). 

 

Mancha Horária – Turmas FER3/Turma FER4 

 2.ª feira 3.ª feira 4.ª feira 5.ª feira 6.ª feira 

10h-11h      

11h-12h      

12h -14h  ALMOÇO 

14h - 14.45h      

14.45h - 15.30h      

15.30 – 16h Intervalo 

16h - 17h      

 

           Aula Presencial 
           Trabalho Autónomo 
           Aula Síncrona 

 

Entrada na Escola 

Edifício principal 

Portão 1 (habitual) – 14:00    →     Turma FER4                                      

Portão 2 (Antigo) – 14:00       →     Turma FER3 

                            

Observações: 

- À entrada do recinto escolar é disponibilizada aos alunos Solução Antissética de Base Alcoólica (SABA). 

- Os alunos depois de entrarem no recinto escolar devem encaminhar-se para a respetiva sala de aula. Os alunos da 

turma FER3 devem entrar no edifício escolar pela porta principal do lado esquerdo. Os alunos da turma FER4  devem 

entrar no edifício escolar pela porta principal do lado direito. 

- O alunos que almocem na escola devem entrar às 13h, pelos portões acima referidos, e encaminhar-se para o 

refeitório. 

 

 

Cantina 

Turma FER3 + Turma FER4       →    13:00 – 13:45 

   Observações:  

  - Mesmo que os alunos acabem de almoçar antes da hora prevista não podem sair da cantina, apenas poderão fazê-

lo às 13h45. 
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Intervalo da Tarde 

Edifício principal 

 Turma FER3    →       15:00 – 15:30        

 Turma FER4    →      15:30 – 16:00                               

 

Observações: 

- Os horários do intervalo devem ser respeitados, os alunos não devem sair antes da hora prevista, nem entrar depois 

da hora estipulada. 

- Os alunos da turma FER3 devem dirigir-se ao pátio pela  porta principal junto da sua sala de aula, porta principal do 

lado esquerdo. 

- Os alunos da turma FER4  devem dirigir-se ao pátio pela porta principal junto da sua sala de aula, porta principal do 

lado direito. 

 

 

Saída 

Edifício principal 

Portão 1 (habitual) – 17h00      →     Turma FER4 

Portão 2 (Antigo) – 17h00         →    Turma FER3 

                                               

 

Observações: 

Os Encarregados de Educação, fornecedores ou outros elementos externos apenas podem entrar no recinto escolar 

com máscara e  ser-lhes-á disponibilizada uma Solução Antissética de Base Alcoólica (SABA). 

 

 

Regime Não Presencial 

As atividades a realizar no âmbito do Regime Não Presencial são efetuadas na própria escola para os alunos: 

. Beneficiários da ASE identificados pela escola. 

. Em risco ou perigo sinalizados pela CPCJ. 

. Para os quais a escola considere ineficaz a aplicação do Regime Não Presencial. 

O apoio aos alunos com medidas seletivas ou adicionais deve ser assegurado em Regime Presencial. 
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Mancha Horária – Turmas FER1/Turma FER2/Turma FER3/Turma FER4/TurmaFER5 

 2.ª feira 3.ª feira 4.ª feira 5.ª feira 6.ª feira 

9h-10h      

10h-10.30h      

10.30h-11h Intervalo 

11h-11:30h      

11:30h-12:00h      

12.00 h -14h  ALMOÇO 

14h - 15h      

15h - 16h      

 

           Aula Presencial 
           Trabalho Autónomo 
           Aula Síncrona 

 

Observações: 

- As aulas síncronas  realizam-se entre as 14h e as 16h diáriamente, com a turma ou em pequenos grupos. 

 

 

 
Circuito de entradas e saídas 
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ANEXO 6 

 

EB1 de Geraldes 

Plano de Contingência: Organização e Funcionamento da Escola 

 

 
ORIENTAÇÕES PARA O REGIME PRESENCIAL 

Os docentes da EB1 de Geraldes, apresentam a seguinte proposta de funcionamento do Regime Presencial neste 

estabelecimento de ensino baseando-se nas Orientações para a Organização do Ano Letivo 2020/2021 e no Despacho 

n.º 6906-B/2020.  

 

1- Caracterização 

Na escola de Geraldes existem 43 alunos distribuídos, por 3 turmas, da seguinte forma: 

GER1 – 1.º e 2.º anos - 10 alunos (Professora Rosa Matos, sala 3) – sala amarela 

GER2 – 2.º e 4.º ano - 20 alunos (Professor César Calixto, sala 1) – sala laranja 

GER3 – 3.º ano - 13 alunos (Professora Célia Fernandes, sala 2) – sala azul 

 

2- Horário de Funcionamento   

Entrada 

Todos os alunos entram às 9h00 da manhã, pelo portão principal dirigindo-se imediatamente para as respetivas salas 

de aula. Os alunos das turmas GER1 e GER2 têm que cumprir distanciamento no percurso até às respetivas salas, de 

forma a existir o menor contacto possível de alunos, pois entram pela mesma porta.  

Os alunos da turma GER3 seguem para a sala de aula pela porta que dá acesso à sala 2, não tendo necessidade de se 

cruzar com os colegas das outras turmas. 

Todos os alunos desinfetam as mãos com uma solução antissética de base alcoólica à entrada e saída de qualquer 

espaço. 

As mesas estão dispostas em fila e os alunos têm lugares fixos. Todo o material deve andar na mochila para não haver 

distribuição, bem como os lanches para evitar a utilização das lancheiras. Cada aluno deve trazer a sua garrafa de água, 

devidamente identificada. Os lanches devem ser colocados em sacos descartáveis ou reutilizáveis (de tecido) e 

divididos em lanche da manhã e da tarde. 

Os alunos não devem utilizar os cabides. 
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Intervalo da manhã 

Os intervalos são em horários desencontrados para existir o menor contacto entre os grupos. Os alunos devem lanchar 

dentro da sala de aula para evitar a partilha de lanches (aproximadamente 10 minutos) e só depois saem para o 

exterior (esse tempo permite a higienização das casas de banho). 

Os horários dos intervalos devem ser respeitados, não podendo os alunos sair ou entrar antes da hora estipulada. 

Caso esteja a chover, as turmas devem permanecer nas salas de aula. 

Assim: 

 As turmas GER1 e GER3 – das 10h00 às 10h30 

 A turma GER2 – das 10h30 às 11h00 

Existe delimitação de 3 espaços exteriores, de forma a possibilitar a utilização dos mesmos pelos alunos diariamente, 

com um plano de rotatividade. Os espaços são alvo de higienização, nomeadamente o escorrega, e o baloiço, bem 

como outros equipamentos que possam ser partilhados na turma. 

 

Turmas GER 1 e GER3 

 2.ª feira 3.ª feira 4.ª feira 5.ª feira 6.ª feira 

9h - 10h      

10h - 10.30h INTERVALO 

10.30h-11h      

11h -12h      

12.30h - 13h  ALMOÇO 

14h -15.00h      

15h -16h      

16h – 16.15h INTERVALO 

16.15h - 17h      

 

Turma GER 2 

 2.ª feira 3.ª feira 4.ª feira 5.ª feira 6.ª feira 

9h - 10h      

10h - 10.30h      

10.30h-11h INTERVALO 

11h -12.15h      

13.15h – 13.45h  ALMOÇO 

14h -15.00h      

15.h -16.h      

16.h – 16.15h INTERVALO 

16.15h - 17h      
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Nas turmas GER1 e GER3, cada aluno tem uma mesa na sua sala de aula e os materiais não são partilhados. Na turma 

GER2 esta situação não é possível devido ao elevado número de alunos que constituem a turma. Os materiais não são 

partilhados. 

A escola vai adquirir uma caixa para cada aluno, para que eles possam guardar os seus livros, cadernos e restante 

material.  

 

Almoço 

O refeitório é partilhado com o JI de Geraldes. O funcionamento do período de almoço ocorre da seguinte forma: 

Horário N.º de turmas/grupos Local 

11h30 – 12h15 JI de Geraldes 
Refeitório 
(15 min de higienização) 

12h00 – 12h30 GER1 
Sala polivalente 
(10 min de higienização) 

12h40 – 13h10 GER3 
Sala polivalente 
(10 min de higienização) 

13h20 – 13h50 GER2 Sala polivalente  

  

A entrada, após período de almoço, ocorre às 14h00 pelo mesmo portão e seguindo o mesmo percurso da entrada da 

manhã. Os alunos que almoçam em casa não podem chegar antes das 14h00. 

 

Intervalo da tarde e AEC 

O lanche da tarde deve ser consumido na sala de aula, podendo os alunos, posteriormente, sair para o espaço exterior, 

que lhes está destinado.  

As Atividades de Enriquecimento Curricular decorrem no prolongamento do horário escolar, essencialmente das 

16h15 às 17h15 e os alunos devem sair ordeiramente, pelo mesmo percurso da entrada, dirigindo-se ao portão da 

saída. 

 

3- Utilização dos espaços comuns  

Casas de banho 

Nas casas de banho existe um funcionário que controla a entrada e saída dos alunos, essencialmente nas turmas GER1 

e GER2, bem como a higienização após a utilização do espaço. A cada turma é atribuída uma casa de banho e um 

lavatório que corresponde à cor definida para a turma. Para a turma GER3 existem 2 casas de banho e dois lavatórios, 

uma para rapazes e outra para raparigas, identificadas com a cor da turma. 

A casa-de-banho de professores é a sala de isolamento. 
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Sala polivalente 

Existem zonas de circulação, com cores diferentes, nos átrios da escola sendo que em cada percurso não circula mais 

do que 1 turma.  

A sala polivalente é utilizada para a realização do acompanhamento individualizado de alunos pelos técnicos 

especializados/terapias. Serve também, excecionalmente, para atendimento presencial de Encarregados de Educação, 

caso se justifique e o mesmo não seja possível de forma não presencial.  

 

Educação Especial/Grupos de Aprendizagem/Coadjuvação 

O apoio especializado deve ser, preferencialmente, em sala de aula. Apenas em situações muito específicas, pode 

recorrer-se ao átrio, sendo um deles comum a duas salas de aula. 

A coadjuvação é sempre realizada em sala de aula. 

 

Regime Misto 

 

1- Horário de Funcionamento  

Entrada 

Todos os alunos entram às 9h00 da manhã, pelo portão principal dirigindo-se imediatamente para as respetivas salas 

de aula. Os alunos das turmas GER1 e GER2 têm que cumprir distanciamento no percurso até às respetivas salas, de 

forma a existir o menor contacto possível de alunos, pois entram pela mesma porta.  

Os alunos da turma GER3 seguem para a sala de aula pela porta que dá acesso à sala 2, não tendo necessidade de se 

cruzarem com os colegas das outras turmas. 

Todos os alunos desinfetam as mãos com uma solução antissética de base alcoólica à entrada e saída de qualquer 

espaço. 

As mesas estão dispostas em fila e os alunos têm lugares fixos. Todo o material deve andar na mochila para não haver 

distribuição, bem como os lanches para evitar a utilização das lancheiras. Cada aluno deve trazer a sua garrafa de água, 

devidamente identificada. Os lanches devem ser colocados em sacos descartáveis ou reutilizáveis (de tecido) e 

divididos em lanche da manhã e da tarde. 

Os alunos não devem utilizar os cabides. 

 

Intervalo da manhã 

Os intervalos ocorrem em horários desencontrados, para existir o menor contacto entre os grupos. Os alunos devem 

lanchar dentro da sala de aula para evitar a partilha de lanches (aproximadamente 10 minutos) e só depois saem para 

o exterior (esse tempo permite a higienização das casas de banho). 

Os horários dos intervalos devem ser respeitados, não podendo os alunos sair ou entrar antes da hora estipulada. 
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Caso esteja a chover, as turmas devem permanecer nas salas de aula. 

Assim: 

 As turmas GER1 e GER3 – das 10h00 às 10h30 

 A turma GER2 – das 10h30 às 11h00 

Existe, também, a delimitação de 3 espaços exteriores, de forma a possibilitar a utilização dos mesmos pelos alunos 

diariamente, com um plano de rotatividade. Os espaços são alvo de higienização, nomeadamente o escorrega, e o 

baloiço, bem como outros equipamentos que possam ser partilhados na turma. 

Nas turmas GER1 e GER3, cada aluno tem uma mesa na sua sala de aula e os materiais não são partilhados. Na turma 

GER2 esta situação não é possível devido ao elevado número de aluno que constituem a turma. Os materiais não são 

partilhados. 

Turmas GER 1 e GER3 

 2.ª feira 3.ª feira 4.ª feira 5.ª feira 6.ª feira 

9h - 10h      

10h - 10.30h INTERVALO 

10.30h-11h      

11h -12h      

12.30h - 13h  ALMOÇO 

14h -15.00h      

15h -16h      

16h – 16.15h INTERVALO 

16.15h - 17h      

 

Turma GER 2 

 2.ª feira 3.ª feira 4.ª feira 5.ª feira 6.ª feira 

9h - 10h      

10h - 10.30h      

10.30h-11h INTERVALO 

11h -12.15h      

13.15h – 13.45h  ALMOÇO 

14h -15.00h      

15.h -16.h      

16.h – 16.15h INTERVALO 

16.15h - 17h      

 

 Atividades presenciais  

    Trabalho autónomo/ sessões assíncronas  

 Sessões síncronas  

 

A saída da escola, às 12h00, é feita nos mesmos moldes da entrada. 
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Os alunos que almoçam na escola respeitam os critérios praticados na orientação para o regime presencial, ou seja: 

 

Almoço 

O refeitório é partilhado com o JI de Geraldes. O funcionamento do período de almoço ocorre da seguinte forma: 

Horário N.º de turmas/grupos Local 

11h30 – 12h15 JI de Geraldes 
Refeitório 
(15 min de higienização) 

12h00 – 12h30 GER1 
Sala polivalente 
(10 min de higienização) 

12h40 – 13h10 GER3 
Sala polivalente 
(10 min de higienização) 

13h20 – 13h50 GER2 Sala polivalente  

  

No período da tarde há trabalho autónomo. As aulas síncronas decorrem às terças e quintas feiras com a duração de 

duas horas semanais, a definir com os encarregados de educação. Os trabalhos realizados pelos alunos são colocados 

na plataforma Escola-ON, bem como as planificações realizadas pelos docentes. 

Os alunos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 54/2018 que usufruem de medidas seletivas e adicionais permanecem na 

escola no período da tarde. Também permanecem na escola os alunos beneficiários da Ação Social Escolar 

identificados pela escola, em risco ou perigo sinalizados pela CPCJ e/ou para os quais a escola considere ineficaz a 

aplicação dos regimes misto e não presencial. 

 

Regime Não Presencial 

 

Há uma hora diária de aula síncrona na plataforma Escola-ON entre as 14h00 e as 16h00 para todas as turmas.  

 

Turmas GER 1/ GER2/ GER3 

 2.ª feira 3.ª feira 4.ª feira 5.ª feira 6.ª feira 

9h - 10h      

10h - 10.30h      

10.30h-11h  

11h -12.12h      

12.00h – 14h  ALMOÇO 

14h -15.00h      

15.h -16.h      

 

 Estudo em casa 

    Trabalho autónomo/ sessões assíncronas  

 Sessões síncronas  
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O horário das aulas síncronas deve respeitar horário do estudo em casa nos diferentes anos de escolaridade para não 

coincidir. 

As aulas assíncronas decorrem no restante tempo. Os trabalhos realizados pelos alunos são colocados na plataforma 

Escola ON bem como as planificações realizadas pelos docentes. 

Os alunos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 54/2018 que usufruem das medidas seletivas e adicionais permanecem na 

escola no período da tarde. Também permanecem na escola os alunos beneficiários da Ação Social Escolar 

identificados pela escola, em risco ou perigo sinalizados pela CPCJ e/ou para os quais a escola considere ineficaz a 

aplicação dos regimes misto e não presencial. 
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ANEXO 7 

 

EB1 de Lugar da Estrada 

Plano de Contingência: Organização e Funcionamento da Escola/Jardim 
 

 

1. ENQUADRAMENTO ESCOLAR 

A Escola EB1 de Lugar da Estrada situa-se numa localidade da 

freguesia de Atouguia da Baleia onde é assegurada pela rua Nossa Sra. 

da Esperança de acesso à escola e que atravessa toda a parte frontal 

da mesma. As restantes partes, ladeada por caminhos em terra de 

acesso a propriedades agrícolas. 

É murada em todo o seu perímetro com 134m, aproximadamente, 

sem gradeamentos e apresenta uma planta quase quadrangular de 

35m por 32m, perfazendo uma área total de 1158𝒎𝟐. 

 

2. CARACTERIZAÇÃO 

2.1 ESCOLA 

A Escola EB1 de Lugar da Estrada apresenta um total de 21 alunos do 1.º ao 4.º ano de escolaridade inscritos 

para o próximo ano letivo de 2020/2021. 

Constituída por 2 turmas com duas salas distintas e inseridas no mesmo edifício estará organizada da seguinte 

forma: 

 

Turmas 
N. º de 
Ordem 

1.º 
Ano 

2.º 
Ano 

3.º 
Ano 

4.º 
Ano 

TOTAL 
DE 

ALUNOS 

 
Observações 

EST1 4 6   10  

EST2   4 6 10  

TOTAL 4 6 4 7 20 

 

A planta do edifício, maioritariamente retangular, tem aproximadamente 71,6m de perímetro, perfazendo 

uma área total coberta de 163,2𝒎𝟐. 

Cada uma das duas salas, sem comunicação uma com a outra pelo seu interior, apresenta uma planta 

retangular. Têm de comprimento 8,40m e de largura 7m, o que perfaz 30,80m de perímetro e uma área 

correspondente a 58,8𝒎𝟐 cada uma. 

Ainda, no seu interior, cada uma das salas, comunica por uma porta até ao hall de entrada onde se situam 

duas portas que dão acesso, uma para o exterior do edifício, outra para duas casas de banho. 
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A planta do hall, em forma retangular, tem de comprimento 5,30m por 3,40m de largura, cujo perímetro é 

igual a 17,40m e área correspondente a 18𝒎𝟐.  

As duas casas de banho têm no total 2,60m de comprimento por 1,85m de largura e uma área correspondente 

a 4,8𝒎𝟐. Inscreve-se nesta área, um pequeno hall de acesso aos dois sanitários, cada um com uma porta de acesso 

e que apresenta uma área de 1,9𝒎𝟐. 

 

2.2 REFEITÓRIO - ESCOLA EB1 DE LUGAR DA ESTRADA (SALA EST1 E EST2). 

 

1. As refeições podem ser asseguradas no estabelecimento de ensino nas duas salas existentes EST1 e EST2. 

2. Devem utilizar somente os locais de circulação relativos à turma, sala de aula, hall de entrada, casa de banho 

e recreio assinalado. 

 

3. ORIENTAÇÕES PARA O REGIME PRESENCIAL 

 

3.1. ESCOLA 

a) A entrada dos alunos é feita pelo portão de entrada do recinto escolar tanto pela manhã às 9 horas, como pela 

tarde (caso se realizem as refeições fora da escola, depois do almoço às 14 horas) e pelos alunos que almocem 

em casa. 

b) Se possível, aos alunos, deve no início do dia e depois do almoço, ser-lhes feita leitura da temperatura corporal 

aquando a entrada no recinto escolar. 

 

 

  

c) As zonas de permanência ou convívio dos 

alunos no recreio estão delimitadas com fitas 

de sinalização visíveis e posicionadas a meio da 

escola, perpendicularmente à frente da 

fachada desta como também nas traseiras. 

São, assim, delimitados dois espaços para as 

turmas, lado direito turma EST1 e lado 

esquerdo turma EST2. (Fig.1) - a vermelho. 

 

 

Figura1 
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d) Está assinalado um corredor de passagem obrigatório para realizar-se a entrada e saída da sala EST2, cujo 

percurso deve ser realizado no mais curto possível, até à referida sala. (Fig.1) - linha azul e verde. 

e) Está assinalado um corredor de passagem obrigatório para realizar-se a entrada e saída da sala EST1, que fica 

mais afastada do portão da escola, cujo percurso é realizado ao longo do muro frontal da escola.  (Fig.1) - linha 

rosa e amarelo. 

f) Cada grupo/turma deve entrar na escola e aguardar pelos seus professores no seu respetivo espaço de recreio 

demarcado, seguindo as orientações assinaladas na escola. (Fig.1) 

g) Após a chegada dos professores os alunos devem segui-los até às suas salas de aula, de forma espaçada e 

ordenada. (Fig.1) 

h) Garantir o cumprimento da utilização de máscaras por professores e auxiliares. 

i) Os alunos devem colocar os seus pertences nos cabides do hall de entrada. 

j) À entrada das salas de aula encontra-se um dispensador de solução antissética de base alcoólica, onde 

professores, alunos e auxiliares, devem sempre, higienizar as suas mãos aquando da sua entrada, em todas as 

situações. 

k) As mesas encontram-se orientadas de frente para o quadro de forma ordenada com afastamento de 1,50m 

entre si e de preferência no mesmo alinhamento. As mesas são partilhadas por dois alunos sendo que o ideal, 

seria ter uma mesa por cada aluno, uma vez que o espaço das salas o permite. 

l) Os alunos podem e devem lavar as mãos, em local próprio, sempre que manusearem alimentos ou forem à 

casa-de-banho. 

m) Não há lugar à partilha de materiais ou alimentos entre alunos. 

n) A saída para os intervalos deve ser feita de forma ordenada e espaçada, direcionando-se para o local do recreio 

definido para cada uma das turmas, não havendo lugar a cruzamento entre os alunos das duas turmas. (Fig.1) 

o) Os lanches dos alunos devem ser consumidos no recreio da escola. Em caso de mau tempo os alunos ficam nas 

salas de aula. 

p) As portas devem estar, de preferência e sempre que possível, abertas, tanto as das salas de aula como as de 

acesso ao recreio. 

q) Os alunos e restante comunidade escolar são ainda aconselhados a: usar lenços de papel (de utilização única) 

para se assoar; deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar ou desinfetar as mãos de seguida; tossir ou 

espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos; evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com 

as mãos sujas ou contaminadas com secreções respiratórias; e evitar os apertos de mão. 

r) Os lenços depois de usados devem ser deitados no caixote de lixo que se encontra no hall de entrada à saída 

da sala de aula. 

s) A secagem das mãos, depois de lavadas, deve ser feita em dispensadores de folhas de papel de uso único. 

t) Sempre que possível, deve-se proceder à limpeza/desinfeção das casas de banho após todos os intervalos e 

realizado por um assistente operacional. 
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u) Qualquer outra pessoa, com exclusão de alunos, professores e auxiliares, não devem entrar no recinto escolar, 

salvo exceções e/ou por motivos de força maior, devendo para isso utilizar máscara e higienizar as mãos, 

acompanhadas se possível de um assistente operacional. 

v) Deve estar assegurada a limpeza geral da escola no final das atividades letivas. 

w) Perante qualquer sintoma (covid-19) por parte dos alunos, deverão ser acionadas as medidas de isolamento, 

constantes do Plano de Contingência do Agrupamento em vigor. 

x) A saída da escola é realizada da mesma forma que a entrada, inverso. Os alunos que permanecerem na escola 

após as 17h15 são assegurados por um assistente operacional nos diferentes recintos do recreio. 

 

3.2 REFEITÓRIO (ESCOLA EB1 DE LUGAR DA ESTRADA - SALA EST1 E EST2). 

a) Todos os alunos à hora do almoço devem deixar o seu local de trabalho limpo. 

b)  A mesa destinada a cada aluno deve ser higienizada para receber a refeição. 

c) Os alunos fazem a higienização das mãos, de forma ordenada, antes e após as refeições. 

d) As refeições são disponibilizadas aos alunos na forma mais prática e que se entenda ser a mais exequível, uma 

vez que não há local para tratamento de loiças. Têm de ser servidas por um assistente operacional em cada 

sala. 

e) As salas, bem como as mesas, devem ser higienizadas após as refeições. 

f) A saída da sala no final da refeição, deve corresponder aos mesmos procedimentos referidos anteriormente. 

(3.1. alínea n) 

 

4. ORIENTAÇÕES PARA O REGIME MISTO 

a) Todas as orientações constantes do ponto 3.1 alíneas a); b); c); d); e); f); g); h); i); j); k); l); m); n); o); p); q); r); 

s); t); u) e v) devem ser assumidas para este regime. 

b) A saída da escola às 12h é feita segundo os procedimentos da entrada, no sentido inverso. 

c) Os alunos que almoçam na Associação Sporting Clube da Estrada ou Escola, conforme deliberações tomadas, 

respeitam os critérios praticados nas orientações para o regime presencial identificados no ponto 3.2 ou no 

ponto 3.3, respetivamente. 

d) Após o almoço os alunos regressam às suas casas, sob orientação de um assistente operacional. 

e) No período da tarde há trabalho autónomo. As aulas síncronas decorrem duas vezes por semana das 14h às 

15h. Os trabalhos realizados pelos alunos são colocados na plataforma Escola-ON, bem como as planificações 

realizadas pelos docentes. 

 

5. ORIENTAÇÕES PARA O REGIME NÃO PRESENCIAL 

a) Há uma hora diária de aula síncrona na plataforma Escola-ON entre as 14h e as 16h. O horário das aulas 

síncronas deve respeitar o horário do estudo em casa nos diferentes anos de escolaridade para não coincidir. 
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b) As aulas assíncronas decorrem no restante tempo. Os trabalhos realizados pelos alunos são colocados na 

plataforma Escola-ON, bem como as planificações realizadas pelos docentes. 

 

6. MEDIDAS DE PROMOÇÃO DO SUCESSO EDUCATIVO 
 

Ações 
Regime 

presencial 
Regime 
misto 

Atendimento aos Encarregados de Educação: deve-se privilegiar-se a via 
digital ou telefónica. Nos casos em que seja necessário reunir 
presencialmente, estas reuniões devem ser sempre agendadas com o 
professor titular de turma. Devem ser, preferencialmente, individuais 
mantendo as medidas de higiene e distanciamento. 

x x 

Educação Especial / Grupos de Aprendizagem: ocorrem, 
preferencialmente, em sala de aula, uma vez que não existem condições 
para se realizarem noutro local. 

x x 

Coadjuvação: decorre na sala de aula. x x 

Aulas de apoio educativo: decorrem em sala de aula. x x 

 

Ações 
Regime não 
presencial 

Atendimento aos Encarregados de Educação: via digital ou telefónica.  x 

Educação Especial / Grupos de Aprendizagem: de forma assíncrona x 

Coadjuvação: de forma assíncrona x 

Aulas de apoio educativo: de forma assíncrona x 

 

7. MEDIDAS GERAIS - CASO SUSPEITO COVID-19 

 

 ABORDAGEM  

 

a) Devem ser acionadas as medidas de isolamento, constantes do Plano de Contingência do Agrupamento, 

estabelecido nas diretivas emanadas pela DGS e pela DGEstE em vigor. 

 

1. Principais sintomas: 

 • febre 

 • tosse 

 • falta de ar (dificuldade respiratória) 

 • cansaço 

2. Encaminhamento para a Sala de isolamento: 

 2.1) Escola: Sendo uma escola de pequenas dimensões, a sala de isolamento é a casa-de-banho do lado 

esquerdo do edifício escolar no pequeno hall de acesso às mesmas. Em caso de existência de um caso 

suspeito e a sala de isolamento seja ocupada, os outros alunos/professor(es) deverão usar a outra casa-

de-banho existente no edifício, que fica no hall de acesso à sala de aula do lado direito da escola. 
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 2.2) Associação Sporting Clube da Estrada: sala do gabinete médico da Associação. 

3. Deve ser contactado o SNS24 (808 24 24 24) ou outras linhas telefónicas criadas especificamente para o 

efeito, e proceder de acordo com as indicações fornecidas.  

4. As Autoridades de Saúde Locais devem ser imediatamente informadas do caso suspeito e devem ser 

fornecidos os dados (nome, data de nascimento, contato 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. Para o efeito, os estabelecimentos 

devem manter atualizados os contactos das Autoridades de Saúde territorialmente competentes.  

5. Se se tratar de uma criança ou aluno, deve ser contactado, de imediato, o respetivo encarregado de 

educação e terá que se dar conhecimento da ocorrência ao Agrupamento de Escolas de Atouguia da 

Baleia.   

6. Deve-se reforçar a limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso suspeito, bem como da 

área de isolamento, nos termos da Orientação nº 14/2020 da DGS.  

7. Os resíduos produzidos pelo caso suspeito devem ser acondicionados em dois sacos de plástico, 

resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho e devem ser colocados 

em contentores de resíduos coletivos após 24 horas da sua produção (nunca em ecopontos). 

 

Diagrama de circulação na escola 
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ANEXO 8 

 

EB1 de Serra d’El Rei 

Plano de Contingência: Organização e Funcionamento da Escola/Jardim 

 

 
Orientações para o regime presencial 

 

A escola tem três turmas, Ser1 composta por vinte e um alunos (seis alunos do primeiro ano e quinze alunos 

do segundo ano), Ser2 composta por vinte alunos (seis alunos do primeiro ano e catorze alunos do terceiro ano) e Ser3 

composta por catorze alunos do quarto ano. 

A escola abre às 8h30. Todos os alunos são deixados ao portão e é feita a higienização das mãos. Os alunos 

após entrada na escola dirigem-se para as salas de aula e aguardam a chegada do professor para iniciarem as aulas às 

9h. No edifício Sul há um assistente operacional a vigiar os alunos. 

A turma Ser1 entra pelo portão Sul e pela porta da frente seguindo as setas azuis. A turma Ser2 entra pelo 

portão Norte e pela porta de trás do edifício Sul seguindo as setas verdes. A turma Ser3 entra pelo portão Norte, segue 

pela esquerda e entra pela porta de trás seguindo as setas laranjas. 

A higienização é sempre feita à entrada e saída de qualquer espaço (sala de aula, cantina, casa de banho, 

recinto de recreio, saída e entrada na escola, etc). À entrada de cada porta de entrada de cada um dos edifícios há um 

tapete de higienização. 

Cada aluno tem uma mesa na sua sala de aula. Os materiais não são partilhados. Os alunos devem colocar os 

seus pertences nos cabides do hall de entrada. 

O intervalo da manhã ocorre entre as 10h30 e as 11h00. A primeira turma a sair é a Ser1 e, posteriormente, a 

Ser 2. As turmas dirigem-se para três zonas diferentes em regime de rotatividade semanal: polidesportivo, parque e 

frente da escola, sempre acompanhados por um assistente operacional. O lanche é feito no mesmo local. Quando 

estiver mau tempo/chuva, a Ser1 faz o recreio no átrio interior do pavilhão Norte, a Ser2 no átrio interior do pavilhão 

Sul e a Ser3 na sala devoluta. O lanche é feito no mesmo local. 

Os lanches devem ser colocados em sacos descartáveis e divididos em lanche da manhã e da tarde. 

Os materiais utilizados no recreio para brincar só podem ser utilizados pela criança e são higienizados após o 

recreio. 

No pavilhão Sul e Norte há dois lavatórios destinados à turma Ser1 e uma casa de banho, todos identificados 

com a cor azul. No edifício sul há dois lavatórios e uma casa de banho destinados aos alunos da turma Ser2 

identificados com a cor verde.  No edifício Norte também há dois lavatórios e uma casa de banho destinados à turma 

Ser3 e identificados com a cor laranja.  
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Na hora de almoço, a primeira turma a almoçar é a Ser1, de seguida a Ser2 e finalmente a Ser3. Enquanto 

aguardam pelo almoço e após o mesmo, os alunos das respetivas turmas brincam no mesmo recinto onde fizeram o 

recreio da manhã. Os alunos da turma Ser3 fazem a lavagem das mãos no edifício Norte antes de irem para a cantina. 

Os alunos que almoçam em casa saem pelo mesmo trajeto pelo qual entraram e a saída para o exterior é feita 

pelo portão Norte. 

Às 14h00, os alunos entram na escola pelo portão Norte e dirigem-se para as salas de aula pelo mesmo 

percurso pelo qual entraram no período da manhã. 

O procedimento do intervalo da tarde é igual ao da manhã. 

A saída da escola é realizada da mesma forma que a entrada, em sentido inverso. Os alunos que permanecem 

na escola após as 17h15 são assegurados nos diferentes recintos de recreio. 

Ao longo do dia, as idas à casa de banho pelos diferentes alunos são vigiadas por um assistente operacional. 

Perante qualquer sintoma (covid-19) por parte dos alunos, são acionadas as medidas de isolamento, 

constantes do Plano de Contingência do Agrupamento em vigor e aguardam na sala de isolamento. A sala de 

isolamento é da responsabilidade da professora Dina Canhoto e quando esta não se encontrar no estabelecimento de 

ensino fica responsável a assistente operacional Bárbara Ricardo. 

 O atendimento ao Encarregados de Educação é realizado durante a hora estipulada pelo professor, com 

agendamento prévio. 

 

Orientações para o regime misto 

 

A escola abre às 8h30. Todos os alunos são deixados ao portão e é feita a higienização das mãos. Os alunos 

após entrada na escola dirigem-se para as salas de aula e aguardam a chegada do professor para iniciarem as aulas às 

9h. No edifício Sul há um assistente operacional a vigiar os alunos. 

A turma Ser1 entra pelo portão Sul e pela porta da frente seguindo as setas azuis. A turma Ser2 entra pelo 

portão Norte e pela porta de trás do edifício Sul seguindo as setas verdes. A turma Ser3 entra pelo portão Norte, segue 

pela esquerda e entra pela porta de trás seguindo as setas laranjas. 

A higienização é sempre feita à entrada e saída de qualquer espaço (sala de aula, cantina, casa de banho, 

recinto de recreio, saída e entrada na escola, etc). 

Cada aluno tem uma mesa na sua sala de aula. Os materiais não são partilhados. 

O intervalo da manhã ocorre entre as 10h30 e as 11h00. A primeira turma a sair é a Ser1 e posteriormente a 

Ser2. As turmas dirigem-se para três zonas diferentes em regime de rotatividade semanal: polidesportivo, parque e 

frente da escola, sempre acompanhados por um assistente operacional. O lanche é feito no mesmo local. Quando 

estiver mau tempo/chuva, a Ser 1 faz o recreio no átrio interior do pavilhão Norte, a Ser2 no átrio interior do pavilhão 

Sul e a Ser3 na sala devoluta. O lanche é feito no mesmo local. 

Os lanches devem ser colocados em sacos descartáveis e divididos em lanche da manhã e da tarde. 
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Os materiais utilizados no recreio para brincar só podem ser utilizados pela criança e são higienizados após o 

recreio. 

No pavilhão Sul e Norte há dois lavatórios destinados à turma Ser1 e uma casa de banho todos identificados 

com a cor azul. No edifício sul há dois lavatórios e uma casa de banho destinados aos alunos da turma Ser2 

identificados com a cor verde.  No edifício Norte também há dois lavatórios e uma casa de banho destinados à turma 

Ser 3 identificados com a cor laranja.  

A saída da escola, às 12h00, é feita nos mesmos moldes da entrada. 

Os alunos que almoçam na escola respeitam os critérios praticados na orientação para o regime presencial, 

ou seja, a primeira turma a almoçar é a Ser1, de seguida a Ser2 e finalmente a Ser3. Enquanto aguardam pelo almoço 

e após o mesmo, os alunos das respetivas turmas brincam no mesmo recinto onde fizeram o recreio da manhã. Os 

alunos da turma Ser3 fazem a lavagem das mãos no edifício Norte, antes de irem para a cantina. 

No período da tarde há trabalho autónomo. As aulas síncronas decorrem às terças e quintas feiras das 14h00 

às 15h00. Os trabalhos realizados pelos alunos são colocados na plataforma Escola-ON, bem como as planificações 

realizadas pelos docentes. 

Os alunos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 54/2018 que usufruem de medidas seletivas e adicionais 

permanecem na escola no período da tarde. Também permanecem na escola os alunos beneficiários da Ação Social 

Escolar identificados pela escola, em risco ou perigo sinalizados pela CPCJ e/ou para os quais a escola considere ineficaz 

a aplicação dos regimes misto e não presencial. 

 

 

Orientações para o regime não presencial 

 

Há uma hora diária de aula síncrona na plataforma Escola-ON, entre as 14h00 e as 16h00. O horário das aulas 

síncronas deve respeitar horário do estudo em casa nos diferentes anos de escolaridade para não coincidir. 

As aulas assíncronas decorrem no restante tempo. Os trabalhos realizados pelos alunos são colocados na 

plataforma Escola-ON. bem como as planificações realizadas pelos docentes. 

Os alunos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 54/2018 que usufruem de medidas seletivas e adicionais 

permanecem na escola no período da tarde. Também permanecem na escola os alunos beneficiários da Ação Social 

Escolar identificados pela escola, em risco ou perigo sinalizados pela CPCJ e/ou para os quais a escola considere ineficaz 

a aplicação dos regimes misto e não presencial. 
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Diagrama – Entradas e saídas do recreio 
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ANEXO 9 

 
Escola Básica de Atouguia da Baleia 

 

CIRCUITO DE ENTRADAS E SAÍDAS POR ZONAS 
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ANEXO 10 

 

Escola Básica de Atouguia da Baleia – Pulseiras de identificação por turma 
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ANEXO 11 

 

Escola Básica de Atouguia da Baleia 

 

Diagrama de Espaços de recreio/segurança 

 

 

Diagrama dos espaços de recreio/segurança na EB de Atouguia da Baleia  
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ANEXO 12 

 
Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia 

 

PLANO DE HIGIENIZAÇÃO DE ESPAÇOS E MATERIAIS 

 

Área a higienizar 
(exemplos) 

Produto Material Método Frequência 

Gabinetes/Salas/Espaços Administrativos/Átrios 

Mesas de trabalho 
Solução 

detergente/ 
desinfetante 

Pano de limpeza de 
microfibras/Toalhetes 

de papel 

Passar pelas superfícies de forma 
que estas fiquem humedecidas pelo 
produto 

Após utilização 

PC e periféricos 
Solução 

detergente/ 
desinfetante 

Toalhetes de papel 
Aplicar no toalhete de papel e 
passar nas superfícies 

Após utilização 

Laptops 
Solução à 

base de álcool 
isopropílico 

Toalhetes de papel 
Aplicar no toalhete de papel e 
passar nas superfícies 

Após utilização 

Impressoras 
Solução 

detergente/ 
desinfetante 

Pano de limpeza de 
microfibras/Toalhetes 

de papel 

Aplicar no pano/toalhete de papel e 
passar nas superfícies 

Diária 

Puxadores das 
portas 

Solução 
detergente/ 
desinfetante 

Pano de limpeza de 
microfibras/Toalhetes 

de papel 

Passar pelas superfícies de forma 
que estas fiquem humedecidas pelo 
produto 

Diária 

Puxadores dos 
armários 

Solução 
detergente/ 
desinfetante 

Pano de limpeza de 
microfibras/Toalhetes 

de papel 

Passar pelas superfícies de forma 
que estas fiquem humedecidas pelo 
produto 

Diária 

Corrimão 
Solução 

detergente/ 
desinfetante 

Pano de limpeza de 
microfibras/Toalhetes 

de papel 

Passar pelas superfícies de forma 
que estas fiquem humedecidas pelo 
produto 

Diária 

Pavimento 
Solução 

detergente/ 
desinfetante 

Balde e esfregona Passar pelo pavimento Diária 

Salas de reunião 
Solução 

detergente/ 
desinfetante 

Balde e esfregona/ 
Pano de limpeza de 

microfibras/Toalhetes 
de papel 

Passar pelo pavimento 
Passar pelas superfícies 

Diária 

Quadro 
Solução 

detergente/ 
desinfetante 

Pano de limpeza de 
microfibras/Toalhetes 

de papel 

Aplicar no toalhete de papel e 
passar nas superfícies 

Diária 

QIM 
Solução 

detergente/ 
desinfetante 

Toalhetes de papel 
Aplicar no toalhete de papel e 
passar nas superfícies 

Diária 

Ar 
Solução 

desinfetante 
Pulverizador manual Pulverizar todo o espaço 

Após utilização por 
turma/turno 

Áreas de Refeição 

Mesas, tabuleiros, 
bancadas, cadeiras 

Solução 
detergente/ 
desinfetante 

Pano de limpeza de 
microfibras/Toalhetes 

de papel 

Passar pelas superfícies de forma 
que estas fiquem humedecidas pelo 
produto 

Após utilização 

Aparelhos: máq. 
café, micro-ondas, 

jarro elétrico, 
torradeira, 

frigorífico, etc. 

Solução 
detergente/ 
desinfetante 

Pano de limpeza de 
microfibras/Toalhetes 

de papel 

Aplicar no pano/toalhete de papel e 
passar nas superfícies 

Após utilização 
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Puxadores das 
portas 

Solução 
detergente/ 
desinfetante 

Pano de limpeza de 
microfibras/Toalhetes 

de papel 

Passar pelas superfícies de forma 
que estas fiquem humedecidas pelo 
produto 

Diária 

Pavimento 
Solução 

detergente/ 
desinfetante 

Balde e esfregona Passar pelo pavimento Diária 

Puxadores dos 
armários 

Solução 
detergente/ 
desinfetante 

Pano de limpeza de 
microfibras/Toalhetes 

de papel 

Passar pelas superfícies de forma 
que estas fiquem humedecidas pelo 
produto 

Diária 

     

Instalações sanitárias 

WC 
Solução 

detergente/ 
desinfetante 

Balde e esfregona/ 
Pano de limpeza de 

microfibras/Toalhetes 
de papel 

Passar pelo pavimento 
Passar pelas superfícies 

Diária 

Torneiras 
Solução 

detergente/ 
desinfetante 

Pano de limpeza de 
microfibras/Toalhetes 

de papel 

Passar pelas superfícies de forma 
que estas fiquem humedecidas pelo 
produto 

Diária 

Pavimento 
Solução 

detergente/ 
desinfetante 

Balde e esfregona Passar pelo pavimento Diária 

Puxadores das 
portas 

Solução 
detergente/ 
desinfetante 

Pano de limpeza de 
microfibras/Toalhetes 

de papel 

Passar pelas superfícies de forma 
que estas fiquem humedecidas pelo 
produto 

Diária 

Postos de venda/Biblioteca 

Balcão de receção 
Solução 

detergente/ 
desinfetante 

Pano de limpeza de 
microfibras/Toalhetes 

de papel 

Passar pelas superfícies de forma 
que estas fiquem humedecidas pelo 
produto 

Diária 

PC e periféricos 
Solução 

detergente/ 
desinfetante 

Toalhetes de papel 
Aplicar no toalhete de papel e 
passar nas superfícies 

Após utilização 

Impressoras 
Solução 

detergente/ 
desinfetante 

Pano de limpeza de 
microfibras/Toalhetes 

de papel 

Aplicar no pano/toalhete de papel e 
passar nas superfícies 

Diária 

Pavimento 
Solução 

detergente/ 
desinfetante 

Balde e esfregona Passar pelo pavimento Diária 
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ANEXO 13 

 

Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia 

 

REGISTO DE HIGIENIZAÇÃO DOS ESPAÇOS 

 

 

ESPAÇO: ________________________________________________________ 

 

Data Hora Assistente Operacional Assinatura Observações 
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ANEXO 14 

 
Biblioteca Escolar Mariano Calado 

 

Plano de contingência 
(Plano de contingência para 2020/2021 em função de diferentes cenários: regimes presencial, misto e a distância) 

 

Estabelecidas as Prioridades da Rede de Bibliotecas Escolares para o ano letivo 2020/2021 e de acordo com os 

documentos Orientações 2020.21 para a Organização de Bibliotecas e Esbater Diferenças/ Consolidar Aprendizagens... 

Contar com a Biblioteca Escolar, tendo ainda em consideração as normas da Direção Geral de Saúde e o Plano de 

Contingência da Escola, torna-se necessário proceder em 2020/2021 a alterações do funcionamento da Biblioteca 

Escolar Mariano Calado, de forma a garantir o apoio à retoma das atividades letivas e não letivas. 

 

1.Horário de funcionamento 

Nos regimes presencial e misto, mantém-se o horário normal de funcionamento da biblioteca: das 8h00 às 18h15 de 

segunda a sexta. 

 1.2. No regime a distância, o horário sofrerá alterações em função das necessidades da comunidade educativa e dos 

recursos humanos disponíveis.  

1.3. As alterações ao horário de funcionamento são divulgadas, através da página do Agrupamento atb23.net e Escola-

On Biblioteca Mariano Calado. 

 

2. Atendimento  

2.1. Nos regimes presencial e misto, o atendimento presencial é garantido pelas funcionárias de serviço, pela 

professora bibliotecária e pelos membros da equipa da biblioteca, de acordo com os seus horários. 

2.2. Nos regimes à distância, o atendimento é feito por via digital: 

2.2.1. por email – cristinaoliveira@atb23.net 

2.2.2. por telefone – 262 757 270 

2.2.3. por videoconferência (zoom), após marcação e/ou em horário específico;  

 

3. Organização e lotação do espaço 

 3.1. A entrada e a saída da biblioteca são feitas pela mesma porta, com sinalética adequada, de acordo com um 

circuito de direção única. 

 3.2. O mobiliário (mesas, cadeiras e estantes) será redistribuído pelo espaço da biblioteca, de modo a promover o 

distanciamento entre os utilizadores.  

3.3. A lotação máxima da biblioteca é de 8 utilizadores em simultâneo, com alunos de diferentes turmas. 

3.4. A utilização da zona de computadores é limitada a um aluno por computador. 
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3.5. A zona de atendimento será reformulada, de forma a evitar o contacto próximo entre a funcionária e o pessoal 

docente a partilha de objetos e de equipamentos. 

 

4. Condições de acesso e permanência no espaço  

4.1. Os utilizadores da biblioteca devem manter na biblioteca as regras de conduta social e de etiqueta respiratória, 

nomeadamente usar máscara e manter o distanciamento social.  

4.2. Os utilizadores devem usar na biblioteca os materiais indispensáveis às tarefas a realizar, deixando as mochilas à 

entrada da biblioteca.  

4.3. Qualquer que seja o objetivo da ida à biblioteca, os utilizadores devem dirigir-se em primeiro lugar ao balcão de 

atendimento e solicitar o serviço ou o recurso de que necessitam, após o que deverão seguir as indicações dadas. 

 4.4. Os utilizadores devem aguardar a sua vez numa fila única, mantendo o distanciamento entre si. 

4.5. Não é permitida a utilização dos computadores e dos tablets durante os intervalos.  

 4.6. A cada utilizador corresponderá uma mesa. 

4.7. Não é permitida a troca de lugares, nem a alteração da disposição do mobiliário ou dos equipamentos sem 

autorização. 

 4.8. Atingida a lotação máxima da biblioteca e/ou das suas zonas funcionais, o acesso não é permitido. 

 

5. Acesso a recursos e serviços  

5.1. Os recursos passam a estar em acesso condicionado. 

 5.2. Para utilizar qualquer recurso ou equipamento – livro, BD, revista, DVD, tablet, etc., seja para utilização na 

biblioteca, seja para empréstimo para a sala de aula ou para casa, o utilizador solicita-o e recebe-o ao balcão, sendo o 

seu pedido registado.  

5.3. Não há livre acesso às estantes, nem aos equipamentos. 

5.4. Aconselha-se a reserva prévia dos recursos (Dicionários, livros...) e dos equipamentos para efeitos de empréstimo. 

 5.5. A devolução dos recursos utilizados na biblioteca ou provenientes do empréstimo domiciliário ou para sala de 

aula faz-se junto ao balcão de atendimento, informando a funcionária ou o docente e colocando-os no carrinho das 

devoluções, dentro da caixa de plástico.  

5.6. A caixa de plástico com as devoluções do dia é tratada da seguinte forma: os recursos em material lavável são 

higienizados e arrumados pela funcionária; os recursos em papel e cartão são deixados na caixa, que é fechada e 

colocada no local indicado, onde permanecerão em quarentena por um período de 72 horas. 

 

6. Prioridades no acesso ao espaço da biblioteca 

 6.1. Numa lógica de favorecimento da inclusão de alunos que não tenham condições de trabalho, de estudo e de 

acesso a recursos em casa, considera-se prioritária a utilização autónoma da biblioteca para trabalho, estudo e leitura 

dos mesmos 
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 6.2. Numa lógica de favorecimento do trabalho de recuperação e consolidação das aprendizagens, considera-se 

prioritária a utilização da biblioteca por um professor, estando este sempre presente, com um par/ ou um grupo de 

alunos. 

 6.3. A utilização da biblioteca por um professor com grupo/turma (1 turma no máximo) para realizar atividades de 

utilização dos recursos e/ou equipamentos da biblioteca em sala de aula; deverá ser sempre feita requisição prévia do 

espaço, para garantir o fecho ao público durante o período de aula e a higienização posterior do espaço; cabe ao 

professor que acompanha grupos/turma zelar pelo cumprimento das regras de funcionamento da biblioteca, incluindo 

o distanciamento social.  

6.4. A utilização da biblioteca para atividades de enriquecimento curricular com turmas, como palestras, workshops, 

oficinas, ou para atividades incluídas no plano anual de atividades da biblioteca ou da escola terá sempre carácter 

excecional e uma lotação máxima de uma turma; deverá ser feita requisição prévia do espaço, para garantir o fecho 

ao público e posterior higienização do espaço; cabe ao proponente do evento zelar pelo cumprimento das regras de 

funcionamento da biblioteca, incluindo o distanciamento social.  

 

7. Normas de utilização da coleção para leitura presencial, sala de aula ou domiciliária 

 7.1. Os documentos da coleção não estão em livre acesso e são sempre solicitados à funcionária ou ao docente, que 

procede à sua localização nas estantes, requisição e entrega ao utilizador.  

7.2. No momento da devolução, o utilizador e após o procedimento ao registo de devolução   o utilizador recebe a 

instrução para colocar o documento na caixa no carrinho das devoluções.   

7.3. Os documentos da coleção podem ser requisitados para utilização presencial, pelo período desejado, ou para aula, 

sendo devolvidos no final da mesma. 

 7.4. Os documentos da coleção podem ser requisitados para casa por uma semana, após o que devem ser devolvidos, 

podendo igualmente ser feita nova requisição.  

7.5. A requisição de conjuntos de documentos, como conjuntos de livros para educação literária ou dicionários, deverá 

ser objeto de planificação prévia entre os professores que utilizam os mesmos conjuntos e combinada com os seus 

alunos e com a equipa da biblioteca, dado que a utilização de um conjunto por turma/alunos implica a sua manutenção 

em quarentena por um período de 72 horas.  

 

8.Higienização e segurança  

8.1. Na biblioteca aplicam-se as regras e protocolos de limpeza, higienização e segurança previstas e aplicadas na 

escola, bem como as normas do seu Plano de Contingência. 

8.2. Os documentos provenientes do exterior, como livros, encomendas, cartas e revistas sem cobertura plástica 

lavável, deverão manter-se em quarentena por um período de 72 horas. 

8.3. Os documentos e equipamentos manipulados e constituídos por material lavável devem ser higienizados, após 

cada utilização ou ao final do dia. 
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 8.4. Os documentos e equipamentos manipulados e constituídos por material não lavável devem ser colocados em 

quarentena por um período de 72 horas, nas caixas referentes ao dia em que foram utilizados.  

8.5. Mesas, cadeiras e equipamentos informáticos utilizados devem ser limpos após cada utilização, antes de serem 

atribuídos a outro utilizador. 

 8.6. As portas mantêm-se aberta, exceto se a biblioteca estiver a ser utilizada numa atividade com uma turma 

acompanhada por professor, situação em que fica fechada ao público.  

8.7. As janelas são abertas várias vezes ao dia para favorecer o arejamento do espaço.  

 

9. Salvaguardas 

9.1. As presentes normas poderão ser alteradas em função da evolução da pandemia, das diretrizes emanadas pelas 

entidades responsáveis pela Educação e pela Saúde e do conhecimento científico, ao longo do ano letivo. 

 9.2. Conflitos de interesse não previstos serão resolvidos caso a caso pela professora bibliotecária ou pela diretora.  
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ANEXO 15 

 

Biblioteca do CEAB   
 

Plano de contingência 
 

Estabelecidas as Prioridades da Rede de Bibliotecas Escolares para o ano letivo 2020/2021 e de acordo com os 

documentos Orientações 2020.21 para a Organização de Bibliotecas e Esbater Diferenças/ Consolidar Aprendizagens... 

Contar com a Biblioteca Escolar, tendo ainda em consideração as normas da Direção Geral de Saúde e o Plano de 

Contingência da Escola, torna-se necessário proceder em 2020/2021 a alterações do funcionamento da Biblioteca 

Escolar do CEAB, de forma a garantir o apoio à retoma das atividades letivas e não letivas . 

 

1.Horário de funcionamento… 

Nos regimes presencial e misto, mantém-se o horário normal de funcionamento da biblioteca: das 9h às 17h, de 

segunda a sexta. 

 1.2. No regime a distância, o horário sofrerá alterações em função das necessidades da comunidade educativa e dos 

recursos humanos disponíveis.  

 

2. Atendimento  

2.1.A presença na Biblioteca é sempre acompanhada pelos docentes, um elemento da equipa da Biblioteca ou o 

Coordenador de Escola. 

 

3. Organização e lotação do espaço 

 3.1. A entrada e a saída da biblioteca são feitas pela mesma porta, com sinalética adequada, de acordo com um 

circuito de direção única. 

3.2. O mobiliário (mesas, cadeiras e estantes) será redistribuído pelo espaço da biblioteca, de modo a promover o 

distanciamento entre os utilizadores.  

3.3. A lotação máxima da biblioteca é de uma turma em simultâneo. 

3.4. A zona de computadores e de acesso à internet será limitada, (um só aluno por computador). 

 

4. Condições de acesso e permanência no espaço  

4.1. Os utilizadores da biblioteca devem manter na biblioteca as regras de conduta social e de etiqueta respiratória, 

nomeadamente usar máscara e manter o distanciamento social. 

4.2. Os utilizadores devem aguardar a sua vez numa fila única, mantendo o distanciamento entre si. 

4.3. Não é permitida a utilização dos computadores durante os intervalos. 

4.4. Não é permitida a troca de lugares, nem a alteração da disposição do mobiliário ou dos equipamentos sem 

autorização. 

 

5. Acesso a recursos e serviços  

5.1. Os recursos passam a estar em acesso condicionado à presença de um adulto. 

 

6. Prioridades no acesso ao espaço da biblioteca 

6.1. As atividades de Promoção e Animação da Leitura decorrerão prioritariamente na biblioteca, dinamizadas pelas 

docentes da equipa da Biblioteca; se não houver recursos humanos que garantam a higienização posterior do espaço, 

no intervalo de várias sessões diárias, apenas se realizará na biblioteca uma sessão por dia, rotativamente. As restantes 

sessões decorrerão nas salas de aula ou no espaço exterior destinado àquela turma, sempre que o tempo o permita. 
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 6.2. Numa lógica de favorecimento da inclusão de alunos que não tenham condições de trabalho, de estudo e de 

acesso a recursos em casa, considera-se prioritária a utilização autónoma da biblioteca para trabalho, estudo e leitura 

dos mesmos 

6.3. A utilização da biblioteca por um professor com grupo/turma (1 turma no máximo) para realizar atividades de 

utilização dos recursos em sala de aula; deverá ser sempre feita requisição prévia do espaço, para garantir o fecho 

durante o período de aula e a higienização posterior do espaço; cabe ao professor que acompanha grupos/turma zelar 

pelo cumprimento das regras de funcionamento da biblioteca, incluindo o distanciamento social.  

6.4. A utilização da biblioteca para atividades de enriquecimento curricular com turmas, como palestras, workshops, 

oficinas, ou para atividades incluídas no plano anual de atividades da biblioteca ou da escola terá sempre carácter 

excecional e uma lotação máxima de uma turma; deverá ser feita requisição prévia do espaço, para garantir posterior 

higienização do espaço; cabe ao proponente do evento zelar pelo cumprimento das regras de funcionamento da 

biblioteca, incluindo o distanciamento social. 

 

7. Normas de utilização da coleção para leitura presencial, sala de aula ou domiciliária 

 7.1. Os documentos da coleção não estão em livre acesso e são sempre solicitados à funcionária ou ao docente, que 

procede à sua localização nas estantes, requisição e entrega ao utilizador.  

7.2. No momento da devolução, o utilizador e após o procedimento ao registo de devolução   o utilizador recebe a 

instrução para colocar o documento na caixa no carrinho das devoluções.   

7.3. Os documentos da coleção podem ser requisitados para utilização presencial, pelo período desejado, ou para 

aula, sendo devolvidos no final da mesma. 

 7.4. Os documentos da coleção podem ser requisitados para casa por uma semana, após o que devem ser devolvidos, 

podendo igualmente ser feita nova requisição.  

7.5. A requisição de conjuntos de documentos, como conjuntos de livros para educação literária ou dicionários, deverá 

ser objeto de planificação prévia entre os professores que utilizam os mesmos conjuntos e combinada com os seus 

alunos e com a equipa da biblioteca, dado que a utilização de um conjunto por turma/alunos implica a sua manutenção 

em quarentena por um período de 72 horas.  

 

8. Higienização e segurança  

8.1. À biblioteca aplicam-se as regras e protocolos de limpeza, higienização e segurança previstas e aplicadas na escola, 

bem como as normas do seu Plano de Contingência. 

8.2. Os documentos provenientes do exterior, como livros, encomendas, cartas e revistas sem cobertura plástica 

lavável, deverão manter-se em quarentena por um período de 72 horas. 

8.3. Os documentos e equipamentos manipulados e constituídos por material lavável devem ser higienizados, após 

cada utilização ou ao final do dia. 

 8.4. Os documentos e equipamentos manipulados e constituídos por material não lavável devem ser colocados em 

quarentena por um período de 72 horas, nas caixas referentes ao dia em que foram utilizados.  

8.5. Mesas, cadeiras e equipamentos informáticos utilizados devem ser limpos após cada utilização, antes de serem 

atribuídos a outro utilizador. 

 8.6. As portas mantêm-se aberta, exceto se a biblioteca estiver a ser utilizada numa atividade com uma turma 

acompanhada por professor, situação em que fica fechada ao público.  

8.7. As janelas são abertas várias vezes ao dia para favorecer o arejamento do espaço.  

 

9. Salvaguardas 

9.1. As presentes normas poderão ser alteradas em função da evolução da pandemia, das diretrizes emanadas pelas 

entidades responsáveis pela Educação e pela Saúde e do conhecimento científico, ao longo do ano letivo. 

9.2.  Conflitos de interesse não previstos serão resolvidos, caso a caso, por um elemento da equipa da biblioteca, pela 

coordenadora de estabelecimento, pela professora bibliotecária ou pela diretora. 
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ANEXO 16 
 

Base de dados COVID-19 

Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia 

Base de dados COVID-19 

Ano letivo 2020/2021 

Estabelecimento de Ensino: Escola Básica de Atouguia da Baleia 
Autorização de 
contacto com 

SNS-24 

Ano/Turma:  

Coordenador Pedagógico:                                                                                  N.º  Telemóvel:  

Secretário:                                                                                                                 N.º  Telemóvel:  

N.º Nome do aluno E-mail do aluno 
Contacto 

telefónico do 
aluno 

Contacto 
telefónico do 

EE 

Contacto telefónico                                                                                 
do adulto de referência 

(adulto que vai acompanhar o aluno 
durante o período de isolamento, que 

não o EE) 

Sim Não 
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ANEXO 17 

 

Folheto – Resumo do Plano de Contingência  
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ANEXO 18 
 

Informação aos alunos e encarregados de educação dos alunos/crianças  

do 1.º Ciclo e do pré-escolar (adaptado a cada estabelecimento de ensino)  
 

 
 

 


