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1. Enquadramento e nota introdutória 
 

 

A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2). 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) e dores musculares generalizadas.  

 

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 (< 2 metros).  

− Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com SARS-CoV-2 

e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos.  

 

Atendendo à emergência de saúde pública de âmbito internacional, declarada pela Organização 

Mundial de Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020, bem como à classificação de pandemia, no dia 11 de 

março de 2020, o Governo, através do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, aprovou um 

conjunto de medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica da doença COVID-

19, entre as quais a suspensão das atividades letivas e não letivas com presença de estudantes em 

estabelecimentos de ensino. 

No dia 18 de março foi declarado pelo Presidente da República o estado de emergência, através do 

Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, cuja declaração foi renovada 

através dos Decretos do Presidente da República n.º 17-A/2020, de 2 de abril e n.º 20-A/2020, de 17 

de abril. 

O Roteiro Europeu para o Levantamento Progressivo das Medidas de Contenção da COVID-19, 

apresentado pela Comissão Europeia no dia 15 de abril de 2020, definiu orientações que visam a 

supressão gradual das medidas de confinamento, preservando a saúde pública numa solução social 

e económica de equilíbrio. Neste sentido, o Governo, através da Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 33-C/2020, de 30 de abril, aprovou uma estratégia gradual de levantamento de medidas de 

confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID-19, nos termos da qual definiu 

como primeiro passo no desconfinamento do sistema educativo, o regresso dos alunos dos 11.º e 

12.º anos e dos 2.º e 3.º anos dos cursos de dupla certificação do ensino secundário às atividades 

letivas presenciais, a partir de 18 de maio de 2020 e a partir do dia 1 de junho, a reabertura dos 

estabelecimentos e Educação Pré-Escolar. Com a orientação Nº 24/2020, de 8 de maio de 2020, da 

DGS, foi definido que todas as medidas são acompanhadas de condições específicas de 

funcionamento, incluindo regras de lotação, utilização de equipamentos de proteção individual, 



      AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALE DE OVIL | BAIÃO 

Plano de Contingência 3.0 

                                                                                                                                                   5 | P á g i n a  
 

agendamento e distanciamento físico que acrescem às condições gerais para o levantar de medidas 

de confinamento. 

O sucesso das medidas de Saúde Pública depende da colaboração de todos os cidadãos, das 

instituições e organizações, e da sociedade. É sabido que o risco de transmissão aumenta com a 

exposição a um número elevado de pessoas, especialmente em ambientes fechados. 

Desde o início do processo de contaminação do COVID-19, foi mantido desde sempre um trabalho de 

parceria e ligação com a Entidade de Saúde Pública, mais concretamente, a Unidade de Cuidados na 

Comunidade do Centro de Saúde de Baião, a Câmara Municipal de Baião, a Corporação dos Bombeiros 

Voluntários de Baião e os serviços técnicos de Proteção Civil Municipal, quer quanto ao 

esclarecimento ou necessidade de apoios ou recursos disponibilizados. 

No espaço escolar existem áreas que, devido à sua utilização por um maior número de pessoas, e, 

muitas vezes, por períodos mais prolongados, podem ser mais facilmente contaminadas e 

representar um eventual maior risco para a transmissão do vírus. Assim, algumas áreas devem ser 

alvo de medidas adicionais de cuidados de limpeza e desinfeção, sempre que estejam em utilização, 

nomeadamente:  

a) Áreas de isolamento de casos suspeitos de COVID-19 na escola;  

b) Refeitórios escolares;  

c) Instalações sanitárias;  

d) Salas de professores;  

e) Salas de aulas;  

f) Salas de informática;  

g) Bibliotecas;  

h) Laboratórios.  

 

As superfícies com maior risco de contaminação são as de toque frequente, ou seja, as superfícies 

manipuladas ou tocadas, por muitas pessoas, e com muita frequência ao longo do dia. São exemplos 

destas superfícies: maçanetas de portas, interruptores de luz, telefones, tablets, teclados e ratos de 

computadores, principalmente quando usados por várias pessoas, botões de elevadores, torneiras 

de lavatórios, manípulos de autoclismos, mesas, bancadas, cadeiras, corrimãos, dinheiro, controlos 

remotos, entre outros. Todas as superfícies podem ser fonte de contaminação, mas o risco deste 

contágio varia consoante a frequência de manipulação, de toque ou de utilização.  

 

O vírus SARS-CoV-2 pode sobreviver em diferentes superfícies, durante horas (cobre e papelão) a 

alguns dias (plástico e aço inoxidável).  

 

Para além dos cuidados de limpeza e desinfeção, os espaços devem ser ventilados, de acordo com as 

suas características, por forma a permitir a renovação do ar interior, idealmente, através de 
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ventilação natural pela abertura de portas e janelas. Em caso de utilização de ar condicionado, esta 

deve ser feita em modo de extração e nunca em modo de recirculação do ar. O equipamento deve 

ser alvo de uma manutenção regular adequada.  

 

 

Este documento não surge como um rompimento com os anteriores “Planos de Contingência”, agora 
denominado de versão “1.0” e “2.1”, mas sim, como um complemento com orientações atualizadas 

e ajustadas face à evolução da situação e a consequente reorganização do funcionamento de cada 

escola. Este novo documento só fará sentido após uma análise e leitura atenta do “Plano de 

Contingência 3.0”. 
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2. Organização Geral 

 

2.1.   Medidas gerais 

 

Através das medidas adotadas, dentro e fora dos edifícios escolares, o Agrupamento de Escolas de 

Vale de Ovil procurou garantir as condições necessárias para se manter o distanciamento físico. 

De acordo com a legislação em vigor, É OBRIGATÓRIA A UTILIZAÇÃO DE MÁSCARA para acesso e 

permanência nos espaços do Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil, quer pelos Professores, Pessoal 

Não Docente, Alunos (a partir do 2º Ciclo) e outros que por motivo de necessidade terão permissão 

de entrada. Desta forma, por uma questão de segurança para todos os intervenientes, quem não usar 

máscara será de imediato impedido o acesso às instalações. 

No que respeita ao Jardim de Infância de Prenhô, todos os profissionais docentes e não docentes, 

devem ser portadores de máscara, salientando que, em nenhuma situação são colocadas máscaras 

às crianças. 

Na Escola Básica de Campelo, por indicação da Sra. Delegada de Saúde, todos os alunos deverão usar 

máscara. 

Foi disponibilizada informação pertinente e esclarecedora a toda a Comunidade Escolar, através da 

afixação de cartazes sobre a Correta Higienização das Mãos (Anexo VI), Etiqueta Respiratória (Anexo 

VII) e Colocação da Máscara (Anexo VIII), em todos os WC, Sala de Aula e Átrio de Entrada, quer na 

Escola Básica e Secundária de Baião, Escola Básica de Campelo (Centro Escolar), quer no Jardim de 

Infância de Prenhô,  bem como, no site do Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil, no sentido de 

prevenir o controlo de transmissão da COVID-19. As mãos devem ser lavadas e desinfetadas com 

bastante frequência. 

Nos WC da Escola Básica e Secundária de Baião, na Escola Básica de Campelo e no Jardim de Infância 

do Prenhô, não serão utilizados os secadores de mãos por jatos de ar após a lavagem das mãos. Estas 

serão secadas com recurso a toalhetes de papel. 

Assegurar os apoios presenciais mobilizados para as crianças acompanhadas pelos técnicos e/ou 

docentes de intervenção precoce. Este trabalho será acompanhado pela equipa multidisciplinar de 

apoio à educação inclusiva (EMAEI), em estrita articulação com o educador e com as equipas locais a 

funcionar no âmbito do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI). 

No que concerne ao Plano Anual de Atividades, as atividades ficarão somente limitadas à sua 

concretização ao nível da turma e da sala de aula. No entanto, esta decisão será alvo de avaliação em 

função da evolução da situação pandémica e das orientações da DGS. 
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Quanto aos Clubes e Projetos a desenvolver no agrupamento, estes deverão integrar, em cada tempo 

atribuído, alunos que façam parte do mesmo grupo/turma. 

Como medida de evitar a troca e partilha de documentos físicos (papel) no processo educativo, a 

escola irá fomentar o mais possível, junto dos professores, em detrimento das fichas de atividades 

em suporte de papel para as aulas, o recurso à projeção da mesma e realização no caderno individual 

do aluno ou caderno de atividades do manual. Nas situações em que a sala de aula não possui um 

projetor, a mesma pode ser ativada e projetada através da plataforma WEBEX, seguindo os alunos 

através do seu dispositivo móvel (smartphone ou tablet). Acrescenta-se ainda que, para a eventual 

cedência de material em formato digital, os professores e alunos têm ao seu dispor a plataforma 

moodle como local de colocação desses documentos e os demais materiais de apoios às disciplinas. 

Assim, apenas deverão ser impressos os documentos estritamente necessários. 

Os alunos ficam impedidos de partilhar qualquer tipo de material escolar, devendo os professores, 

na sua ausência, marcar falta de material ao aluno. 

Em todos os níveis de ensino, os sumários das aulas lecionadas serão por preenchimento eletrónico 

através da plataforma GIAE. 

O cartão de identificação dos alunos, pessoal docente e não docente em uso no Agrupamento de 

Escolas de Vale de Ovil, para todo o ano letivo só será necessário fazer uma única ativação do mesmo. 

Atendendo à situação provocada pela Pandemia da doença COVID-19 e aos vários cenários possíveis 

da sua evolução ao longo do ano, de modo a não descurara vertente de saúde pública e garantir 

condições de segurança, as reuniões, quer de Conselho Pedagógico, Departamentos Curriculares, 

Grupos Disciplinares, Conselho de Turma, Equipas Multidisciplinares e demais Estruturas, podem 

também ser feitas à distância (reunião online), através de um sistema de videoconferência.  

 

O incumprimento reiterado por parte dos alunos das regras definidas pelo agrupamento, serão 

consideradas infrações GRAVES. Assim sendo, os alunos que não cumpram as regras serão isolados 

e contactados os encarregados de educação para que se dirijam ao estabelecimento de ensino para 

recolherem o aluno. Caso não seja possível, serão contactadas as autoridades competentes por se 

considerar que o aluno está a COLOCAR EM RISCO A SAÚDE PÚBLICA dos restantes utentes dos 

espaços (não aplicável no Pré-Escolar e no 1.º Ciclo).  

 

 

Os Alunos, Crianças do Ensino Pré-Escolar, Pessoal Docente e Não Docente com sinais ou sintomas 

sugestivos de COVID-19 não devem apresentar-se na escola. Devem contactar a Linha SNS24 (808 24 

24 24) ou outras linhas telefónicas criadas especificamente para o efeito e proceder de acordo com 

as indicações fornecidas pelos profissionais de saúde. 
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ADC - Área Dedicada ao Covid 
Comunidade Baixo Tâmega 

255 446 632 | 965 283 079 
adc.amarante@arsnorte.min.pt  

 
Centro de Saúde Amarante 
Rua Nova de São Gonçalo,  

4600-093 Amarante 

SNS Saúde 24  808 24 24 24 

 

Tabela 1. Lista de contactos de apoio ao COVID-19 

 

 

Os profissionais responsáveis pela implementação e monitorização de todo o procedimento, 

nomeados pelo Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil, são: 

 

NOME FUNÇÃO 

Carlos Alberto Carvalho  Diretor do Agrupamento 

Plácido José Dinis Carvalho da Silva Coordenador do Projeto de Educação para a Saúde 

Ivone Fernandes Psicóloga do Agrupamento 

António Dias de Castro Assistente Operacional | Chefe do Pessoal Não Docente  

Pedro Miranda Coordenador do Estabelecimento do JI e 1º Ciclo 

Ana Paula Castro Enfermeira do Centro de Saúde de Baião  

Maria Gabriela de Lacerda da C. Saldanha Autoridade de Saúde do ACeS Tâmega I – Baixo Tâmega 

 

Tabela 2. Equipa de Implementação e Monitorização 

 

 

 

 

 

 

mailto:adc.amarante@arsnorte.min.pt
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2.2.   Espaço Escolar 

 

- Durante todo o período de permanência na escola, os alunos serão organizados em grupos/turma; 

- O Pessoal Docente e Não Docente e os Alunos devem respeitar as regras de segurança e de 

distanciamento físico de 1,5 a 2 metros em todo o edifício; 

- Para a eventualidade de absentismo por doença ou necessidade de isolamento de alguns dos seus 

Funcionários Docentes e Não Docentes, o Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil colocará em 

prática um mecanismo de forma a garantir o funcionamento da escola; 

- É expressamente proibido comer na sala de aula; 

- Durante as aulas, quando o aluno tiver necessidade de beber água, com a devida autorização do 

professor, este terá que sair da sala e deslocar-se ao corredor, junto à porta; 

- Junto à entrada do Átrio Principal, no acesso aos pisos e corredores das salas de aulas, nos diferentes 

serviços disponibilizados, será dada a oportunidade de higienização das mãos, com solução 

antisséptica de base alcoólica (SABA). Haverá também nas salas de aulas, na mesa do professor, e 

deverá ser usado sempre que o necessitem. A DESINFEÇÃO DAS MÃOS É OBRIGATÓRIA; 

- Tal como definido no “Plano de Contingência 1.0” (março de 2020) e “Plano de Contingência 2.1” 
(maio de 2020), irá dar-se continuidade à preferência da via digital para todos os procedimentos 

administrativos no Agrupamento; 

- Privilegiar a via digital ou telefónica no contacto com os Encarregados de Educação. Nos casos em 

que seja necessário reunir presencialmente, estas reuniões deverão ser, preferencialmente, 

individuais ou em pequeno grupo, mantendo as medidas de higiene e distanciamento social e sempre 

mediante autorização prévia do Diretor do Agrupamento; 

- Manter abertas, sempre que possível, as portas dos vários recintos e, eventualmente, as janelas, 

para evitar toques desnecessários em superfícies e manter os espaços arejados;  

 

- Os alunos de um grupo/turma não se podem/devem misturar com os alunos de outro grupo/turma; 

 

- Em todos os edifícios do Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil, as pessoas externas ao processo 

educativo (por exemplo: fornecedores) só excecionalmente podem entrar nos estabelecimentos de 

ensino e, sempre, de forma segura, com máscara, evitando o contacto com as crianças/alunos; 
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- Após os toques de entrada em cada turno (manhã: 8h30 e tarde: 13h30) os portões de acesso à 

escola estarão encerrados, não sendo permitida a entrada e saída de alunos, quer durante os tempos 

de aulas, quer durante os intervalos; 

 

 

 

 

2.2.1. Jardim de Infância de Prenhô 

 

- As crianças do ensino pré-escolar e o pessoal docente e não docente devem ser organizados em 

salas ou outros espaços, de forma a evitar o contacto entre pessoas de grupos diferentes; 

- No jardim de infância, todos os espaços que não sejam necessários ao bom funcionamento das 

atividades, devem ser encerrados. Esta medida não se aplica às salas de refeição; 

- No jardim de infância, devem ser privilegiados a utilização de salas ou espaços mais amplos e 

arejados; 

 

- No caso específico do Jardim de Infância de Prenhô, as crianças devem ser entregues à porta do 

estabelecimento de educação pré-escolar pelo seu Encarregado de Educação, ou por pessoa por ele 

designada, e recebidas por um profissional destacado para o efeito, evitando, desta forma, a 

circulação de pessoas externas no interior do recinto;  

 

- As crianças do Ensino Pré-Escolar, irão trocar o calçado que levam de casa por outro apenas utilizado 

no espaço do jardim de infância. Este calçado extra permanece no jardim, devendo ser higienizado, 

todos os dias, após a saída da criança. Os profissionais docentes e não docentes, deverão cumprir a 

mesma diretiva; 

 

- Sempre que aplicável, as peças de roupa suja das crianças do Ensino Pré-Escolar devem ir para casa 

em saco plástico, fechado; 

 

- Será pedido aos Encarregados de Educação que não deixem as crianças do pré-escolar levar de casa 

brinquedos ou outros objetos não necessários; 

 

- Será controlado o acesso ao WC por parte das crianças, devendo a utilização ser individual, de forma 

a evitar concentrações; 
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2.2.2 Escola Básica de Campelo 

 

- Serão definidos circuitos de circulação interna, permitindo uma melhor orientação espacial de 

crianças e adultos e, ao mesmo tempo, uma higienização mais eficaz do espaço e dos equipamentos; 

 

- Deve evitar-se concentrações nas idas à casa de banho; 

 

- Os recreios devem ter zonas específicas para as turmas, de acordo com a realidade da escola; 

- Nos circuitos internos, desde a entrada da escola, até à sala de aula, assim como nas cantinas e casas 

de banho, deve-se ter em conta, o distanciamento físico (sempre que possível); 

- De modo a evitar a concentração dos alunos na sala de aula, das turmas do 1º e 4º ano sairão 

rotativamente alunos de forma a que os grupos tenham no máximo 15 alunos. A rotação dos alunos 

será feita a cada 15 dias. Todos os alunos que saem da turma original terão as mesmas áreas 

lecionadas por um professor em regime de coadjuvação.  

 

 

 

 

2.3 Frequência e Gestão de Horários 

 
 

No âmbito da política de gradual desconfinamento adotada pelo XXII Governo Constitucional, e na 

senda da retoma das atividades económicas, sociais e culturais, o próximo ano letivo, no 

Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil, terá início a 17 de setembro de 2020, com atividades letivas, 

não letivas e formativas presenciais para todas as crianças e alunos. 

 

Em virtude da situação pandémica e na necessidade de diligenciar as medidas de higiene e 

distanciamento, houve a necessidade de reorganizar os horários escolares, designadamente o 

funcionamento das turmas em turnos de meio dia, de forma a acomodar a carga horária da matriz 

curricular. 

 

a) Educação Pré-Escolar 

- As crianças não devem permanecer no estabelecimento de educação por período superior ao 

estritamente necessário; 

- Na organização da rotina diária, procurar desfasar os momentos de permanência dos diferentes 

grupos de crianças no recreio. Os equipamentos devem ser higienizados após cada utilização do 

grupo. Os ajustes dos horários de ocupação dos espaços devem ser definidos pelo Coordenador 

de Estabelecimento e pelas Educadoras; 
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Horário 

AAA manhã 7h45 – 9h00 

Início das atividades (manhã) 9h00 – 12h00 

Almoço 12h00 – 14h00 

Início das atividades (tarde) 14h00 - 15h30 

AAA tarde 15h30 – 19h00 

 

Tabela 3. Horário das Atividades no Ensino Pré-Escolar 

 

 

 

b) 1º Ciclo: 

Toda as turmas do 1º CEB terão o horário distribuído por forma a terem aulas de manhã e tarde. 

Os horários foram elaborados no sentido em que os intervalos e restantes atividades diárias serão 

desfasados; 

 

 

 

 

1º Grupo Turmas 2º Grupo Turmas 

Acolhimento 7h45 

Início de aulas (manhã) 9h00 9h00 

Intervalo da manhã 10h00 – 10h30 10h30 – 11h00 

Almoço 12h00 – 14h00 12h30 – 14h30 

Início de aulas (tarde) 14h00 14h30 

Intervalo da tarde 15h00 – 15h30 16h00 – 16h30 

 

Tabela 4. Horário das Atividades no 1º Ciclo 

 

 

 

c) 2º Ciclo: 

Todas as turmas de 5º e 6º Anos de Escolaridade terão como horário de base a distribuição da 

manhã, embora possam também conter 2 a 3 tardes. Todos os intervalos, quer da parte da 

manhã, quer da parte de tarde, terão a duração de 10 minutos; 
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d) 3º Ciclo: 

Todas as turmas de 7º, 8º e 9º Anos de Escolaridade terão como horário de base a distribuição da 

tarde, embora possam também conter 2 a 3 manhãs. Todos os intervalos, quer da parte da 

manhã, quer da parte de tarde, terão a duração de 10 minutos; 

 

 

e) Secundário: 

As turmas do 10º Ano de Escolaridade terão como horário de base a distribuição da tarde, embora 

possam também conter 2 a 3 manhãs. 

Todas as turmas de 11º Ano de Escolaridade terão como horário de base a distribuição da manhã, 

embora possam também conter 2 a 3 tardes. 

Todas as turmas de 12º Ano de Escolaridade terão como horário somente distribuição da manhã; 

 

 

f) Cursos Profissionais: 

Todas as turmas dos Cursos Profissionais de 10º, 11º e 12º Anos de Escolaridade, terão o horário 

definido com distribuição pela manhã e tarde. Todos os intervalos, quer da parte da manhã, quer 

da parte de tarde, terão a duração de 10 minutos.  
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2.4   Sinalética e circuitos de movimento 

 

De acordo com as orientações e a legislação em vigor, o Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil 

elaborou um plano de circulação e movimento pelos espaços dos edifícios que integram o 

agrupamento, a saber: Escola Básica e Secundária de Baião, Escola Básica de Campelo e Jardim de 

Infância de Prenhô. 

 

Foram adquiridos adesivos em vinil com laminação antiderrapante para sinalética, com setas 

indicadoras dos sentidos de circulação nos serviços e corredores, bem como, outras, alusivas às 

medidas de distanciamento social a adotar. 

 

Nos corredores, será colocada uma fita colorida que delimita os dois sentidos, complementada com 

as setas indicadoras dos mesmos a manter por todos os utentes. 

 

Os percursos de circulação estão identificados no chão e nas paredes das escadas, prevalecendo 

sempre a regra de “circular pela direita”, mantendo sempre o devido afastamento social necessário 

de 1,5 metros, no mínimo. 

 

 

 

2.4.1 Escola Básica e Secundária de Baião 

 

- A entrada na escola para acesso às salas de aulas ao primeiro tempo em cada turno, de manhã às 

8h30 e de tarde às 13h30, será feito pelos seguintes espaços (ANEXO V): 

 

• Entrada Principal/Átrio Principal (acesso às salas A1.06 a A1.10, A2.06 a A2.10, B2.18 a B2.20, 

A1.11 a A1.13 e A2.11 a A2.13); 

• Entrada das escadas pela lateral esquerda (acesso às salas A1.01 a A1.05 e A2.01 a A2.05); 

• Entrada pela porta de acesso ao parque de estacionamento interior - R/CHÃO (lateral direita 

junto à papelaria) para acesso às salas A1.14 a A1.17 e A2.14 a A2.17); 

• Entrada pela porta de acesso ao parque de estacionamento interior - PISO 1 (lateral direita) 

para acesso às salas de EV e ET, Oficina de Ótica, Salas de Restauração, Laboratórios de 

Ciências e Laboratórios de Informática; 
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ENTRADAS DE ACESSO À ESCOLA 
 

Entrada Principal Ala Esquerda 
(Junto ao Centro Escolar) 

Ala Direita 
(Parque de Estacionamento) 

 6A; 6B; 6C 5A; 5B 

7A; 8B 7B; 7C; 8A; 9A; 9B; 9C; 9D 8C 

10C; 10D; 11A; 11B; 11C; 11D; 

12A; 12B 
12C; 12D 10A; 10B 

10G; 11G; 12G; 12H  
10E; 10F; 10H; 11E; 11F; 11H; 

12E; 12F 

 

Tabela 5. Entradas específicas para cada turma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 1. Entrada principal 

 

 

- No portão principal, serão definidos dois sentidos com portas diferentes, um para entrada e outro 

para saída, estando esta sinalética pintada no chão. O mesmo acontece nas portas de acesso ao Átrio 

Principal, onde irão existir duas passagens específicas, uma para entrada e outra para saída. 

- O corredor localizado no PISO 1, de acesso às salas de EV, ET, Laboratório de Ótica e Salas de 

Restauração, terá o sentido de SALA DE PROFESSORES para SALAS DE AULAS (único sentido). Após a 

saída das aulas, os alunos deverão fazer o sentido inverso através do PISO 2, ou seja, SALAS DE AULAS 

para SALA DE PROFESSORES, tendo depois as escadas para acesso aos diversos corredores e espaços. 
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Esta medida justifica-se, visto que este corredor é o mais estreito em todo o edifício e, atendendo às 

suas dimensões, não será possível nem aconselhável manter os dois sentidos, à semelhança dos 

restantes; 

- Movimentando-se sempre em horários desfasados dos restantes grupos/turmas e sempre apoiados 

por professores, técnicos e auxiliares, os alunos da Unidade Especializada de Autismo, estão 

autorizados a circular nos dois sentidos. 

 

 

Imagem 2. Descrição dos percursos e circuitos identificados 
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2.4.2 Escola Básica de Campelo 

 

O horário será o vulgarmente designado de “horário normal”, das 9h00 às 17h30. 
A gestão das salas de aula foi efetuada, pensando também, no modelo de circulação desenvolvido 

para este edifício, no sentido de permitir o movimento dos alunos nos corredores, para entrada e 

saída das salas de aula, de forma fluída e atendendo às medidas de higiene distanciamento social. 

 

 O plano desenvolvido irá permitir, juntamente com o desfasamento dos toques de saída das salas de 

aula, nas diferentes turmas, que não exista um constante aglomerado de alunos presentes nos 

corredores ou junto às portas de entrada. 

 

Foi desenvolvido um circuito com marcação a cores diferentes pelos corredores e escadas da escola, 

que servirá de orientação aos alunos (ANEXO I, II e III). 

 

Entradas e saídas: 

a. As crianças devem ser entregues ao(à) Assistente Operacional, no portão da 

escola, pelo seu Encarregado de Educação, ou por pessoa por ele designada; 

b. Os portões serão abertos às 7.45h minutos e encerrados às 9.15h. No período da 

tarde o portão será aberto durante 15 minutos para os alunos que almoçam em 

casa. Os portões estarão abertos durante 15 minutos após o toque para o período 

da tarde; 

c. A entrada e saída no edifício escolar é feita segundo circuitos definidos de maneira 

a respeitar o distanciamento das turmas; 

 

 

 

2.4.3 Jardim de Infância de Prenhô 

 

 

Foi desenvolvido um plano que irá permitir a fácil e tranquila circulação das crianças pelos corredores 

para acesso às salas de aula e aos diferentes espaços em funcionamento. 

 

O circuito foi concebido com marcação a cores diferentes pelos corredores, que servirá de orientação 

às crianças (ANEXO IV). 
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2.5 Códigos de Conduta 

 

Neste regresso às aulas presenciais devem manter-se os esforços para conter a propagação do novo 

coronavírus.  

O Plano de Contingência salvaguarda as boas práticas de higienização das mãos e etiqueta respiratória 

e promove, ainda, o distanciamento físico. Neste sentido, reforçam-se as medidas de prevenção 

diária que deverão ser implementadas por toda a comunidade educativa, dentro e fora do recinto 

escolar:  

 

a) Utilizar máscaras no interior da escola (dentro e fora da sala de aula) – à exceção das crianças do 

JI e dos alunos do 1º CEB – e no percurso casa-escola-casa (especialmente quando utilizados 

transportes públicos);  

b) Evitar tocar na parte da frente da máscara;  

c) Ao entrar na escola e no jardim de infância, desinfetar as mãos com uma solução antisséptica de 

base alcoólica (SABA) (junto ao Átrio de Entrada);  

d) Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem, durante, pelo menos, 20 

segundos; 

e) Na Educação Pré-Escolar, será reforçada a lavagem/desinfeção frequente das mãos por parte do 

pessoal docente e não docente e também das crianças, designadamente aquando da entrada no 

Jardim de Infância, antes e após as refeições, antes e após a ida à casa de banho, e sempre que 

regressem do exterior; 

f) Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após o uso 

da casa de banho e sempre que estejam sujas;  

g) Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de 

utilizados e lavar as mãos, com água e sabão, de seguida;  

h) Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;  

i) Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca; 

j) Manter o distanciamento físico, dentro e fora do espaço escolar;  

k) Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas/puxadores, 

interruptores, etc;  

l) Divulgar/promover, nos espaços educativos, campanhas de sensibilização para as boas práticas de 

higiene, uso, colocação e remoção de máscara, bem como de distanciamento físico e etiqueta 

respiratória.  
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2.6  Sala de Aula 

 

2.6.1 Escola Básica e Secundária de Baião 

 

- Foram elaborados horários exclusivos para cada turma sem períodos livres entre as aulas, bem como 

a seleção de salas específicas e distanciadas entre si, no sentido de evitar o contacto com outros 

grupos/turma; 

- Cada turma terá uma sala atribuída, distribuída pelos dois pisos, mudando somente de sala para as 

aulas nos laboratórios de ciências ou informática ou para as disciplinas de componente artística (EM, 

EF, EV e ET); 

- Os alunos dos Cursos Profissionais possuem, igualmente, uma sala atribuída, recorrendo a outro 

espaço para as aulas da componente prática; 

- Todas as salas terão, na mesa do professor, um doseador/borrifador de gel/solução alcoólica e um 

pano de limpeza. Sempre que muda de sala, no início da aula o professor deve limpar a sua mesa de 

trabalho e o teclado e rato do computador (envolvidos em película aderente como proteção), 

procedendo da mesma forma no fim da aula. O gel/solução alcoólica deverá ser usado pelos 

professores e pelos alunos sempre que se necessário; 

- Em toda as salas de aula haverá a condição obrigatória de um aluno por mesa, estando os alunos e 

professores impedidos de alterar a planta da sala, em virtude do distanciamento físico obrigatório; 

- As salas de aula estão dispostas no sentido de garantir a maximização do espaço entre alunos e 

alunos/docentes, por forma a garantir o distanciamento físico de 1,5 a 2 metros; 

- As mesas e cadeiras serão dispostas o mais possível junto das paredes e janelas, de acordo com a 

estrutura física das salas de aula; 

- Em todas as salas, as mesas estarão dispostas com a mesma orientação, evitando assim, uma 

disposição que implique alunos virados de frente uns para os outros; 

- A ordem de entrada na sala de aula deve orientar-se desta forma: primeiro, os alunos que se irão 

sentar nas cadeiras mais distantes da porta de entrada; depois, os alunos sentados mais perto da 

porta; 

- Os intervalos terão a duração de 10 minutos, devendo os alunos permanecer, dentro da sala, tendo 

autorização para lanchar no seu interior; 

- Além do material de estudo essencial à aula, irá promover-se junto dos alunos para que estes sejam 

portadores de um lanche individual, por forma a aliviar o fluxo de alunos junto do Bar/Bufete;  
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- Os alunos devem sentar-se sempre no mesmo lugar ao longo do Ano Letivo; 

- A ordem de saída é organizada no sentido inverso da medida de entrada: primeiro, os alunos 

sentados mais perto da porta; depois, os alunos mais distantes da porta; 

- Deve-se privilegiar uma renovação frequente do ar, lecionando, preferencialmente e sempre que a 

situação permitir, com as janelas e portas abertas; 

- O distanciamento físico será mantido durante os intervalos; 

- É dada autorização aos professores para permitirem a saída dos alunos durante as aulas quando 

solicitarem a ida ao WC. Durante os intervalos os alunos não estão autorizados a ir à casa de banho.; 

- Nas portas de todas as Salas de Aula está afixado o controlo do Plano de higienização. 

 

 

2.6.2 Escola Básica de Campelo 

 

 

- Para cada turma foi definida uma sala de aula, que será destinada a todas as disciplinas e atividades, 

à exceção da Atividade Física e Desportiva, inserida nas Atividades Extracurriculares (AEC); 

- As salas de aula estão dispostas no sentido de garantir a maximização do espaço entre alunos e 

alunos/docentes, por forma a garantir o distanciamento físico de 1,5 a 2 metros; 

- As mesas e cadeiras serão dispostas o mais possível junto das paredes e janelas, de acordo com a 

estrutura física das salas de aula; 

- Em todas as salas, as mesas estarão dispostas com a mesma orientação, evitando assim, uma 

disposição que implique alunos virados de frente uns para os outros; 

- A ordem de entrada na sala de aula deve orientar-se desta forma: primeiro, os alunos que se irão 

sentar nas cadeiras mais distantes da porta de entrada; depois, os alunos sentados mais perto da 

porta; 

- Os alunos devem sentar-se sempre no mesmo lugar ao longo do Ano Letivo; 

- A ordem de saída é organizada no sentido inverso da medida de entrada: primeiro, os alunos 

sentados mais perto da porta; depois, os alunos mais distantes da porta; 

- Deve-se privilegiar uma renovação frequente do ar, lecionando, preferencialmente e sempre que a 

situação permitir, com as janelas e portas abertas; 

- O distanciamento físico será mantido durante os intervalos; 
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- É dada autorização aos professores para permitirem a saída dos alunos durante as aulas quando 

solicitarem a ida ao WC; 

- Nas portas de todas as Salas de Aula está afixado o controlo do Plano de higienização. 

 

 

2.6.3 Jardim de Infância de Prenhô 

 

- Foi definido um circuito de entrada e saída de aula para cada grupo de alunos/turma (Anexo IV); 

- Consciencializar todos os intervenientes que a situação atual e especificidade de cada contexto 

implicam, necessariamente, uma flexibilidade e adequação na organização das rotinas, dos espaços, 

dos materiais e das atividades; 

 

- Ficarão as Educadoras responsáveis por criar uma rotina pedagógica, tendo em conta as orientações 

da DGS, em articulação com os fundamentos e princípios da pedagogia para a infância definidos nas 

OCEPE; 

 

- Devem igualmente as Educadoras, estar atentas ao bem-estar das crianças e responder às 

necessidades emocionais, físicas e cognitivas das mesmas, uma vez que o desenvolvimento e a 

aprendizagem são indissociáveis; 

 

- Nas primeiras atividades a desenvolver com as crianças, devem dar a conhecer as novas regras de 

convivência social, levando-as a compreender a importância das novas formas de interação entre 

pares e com os adultos, bem como, a alteração das suas rotinas. É importante prestar atenção às suas 

dúvidas e angústias, tranquilizando-as e ajudando-as a compreender a importância do cumprimento 

destas novas regras, para a segurança e bem-estar de todos.  

 

 - De forma melhor envolver as crianças, devem as responsáveis realizar o registo das novas regras de 

segurança e com as crianças elaborar cartazes, panfletos, etc., afixando-os em local visível do Jardim 

de Infância e/ou da sua sala; 

 
- Deve ser maximizado o distanciamento físico entre as crianças quando estão em mesas, sem 

comprometer o normal funcionamento das atividades pedagógicas.  

 

- As atividades devem ser previstas e desenvolvidas, preferencialmente, em pequenos grupos ou 

individualmente, quando possível, e, sempre que possível, realizadas em espaços abertos (pátios, 

logradouros, jardins, etc.); 
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- Promover atividades como a leitura de histórias em círculo alargado, ou que recorram a materiais 

mais facilmente higienizáveis, evitando aqueles que, pelas suas características, apresentam maior 

risco de contaminação; 

 

- Garantir a existência de material individual necessário para cada atividade;  

 

- Assegurar, sempre que possível, que os objetos partilhados entre crianças são devidamente 

desinfetados entre utilizações; 

 

- Deve ser efetuada a higienização frequente dos materiais pedagógicos e equipamentos utilizados 

pelas crianças, várias vezes ao dia; 

 

- Nas portas de todas as Salas de Aula está afixado o controlo do Plano de higienização. 
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2.7  Serviços disponibilizados 

 

 
2.7.1 Biblioteca 

 

A Biblioteca irá funcionar em regime de marcação, dependendo sempre da disponibilidade de horário 

da Professora Bibliotecária e dos Assistentes Operacionais em serviço neste espaço. 

Terá um Plano de funcionamento específico, ainda a desenvolver e será divulgado oportunamente 

(SEPARATA I). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 3. Entrada da Biblioteca  

 

 

 

 

2.7.2 Cantina 

 

A organização e utilização do Refeitório/Cantina Escolar vai acautelar o respeito pelas regras de 

distanciamento físico entre todos os utilizadores, evitando grandes concentrações de alunos.  

 

Irá ser, também, incentivada a correta higienização das mãos por parte dos utilizadores (antes e 

depois das refeições escolares), bem como uma limpeza frequente.  

 

No que respeita às medidas de higiene, será garantida uma adequada limpeza e desinfeção das 

superfícies, de acordo com a Orientação 014/2020 da DGS “Limpeza e desinfeção de superfícies em 
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estabelecimentos de atendimento ao público ou similares”, bem como a Informação da Direção-Geral 

dos Estabelecimentos Escolares com a Orientação da Direção-Geral de Saúde e a colaboração das 

Forças Armadas “Limpeza e Desinfeção de superfícies em ambiente escolar no contexto da Pandemia 

COVID-19”. Os protocolos de limpeza e desinfeção serão intensificados, incluindo: 
 

a) Desinfetar com frequência e com recurso a detergentes adequados, todas as zonas 

de contacto frequente (ex: zona de atendimento, balcão, zona de levantamento e 

recolha de tabuleiros, talheres, pratos e refeição, etc.); 

 

b) Higienizar as mesas com produtos recomendados após cada utilização; 

 

c) O uso de luvas por parte do colaborador para preparar e manusear alimentos não 

substitui a adequada e frequente higienização das mãos; 

 

d) Os alimentos prontos para comer não devem ser tocados com as próprias mãos e 

devem ser utilizados utensílios adequados, como guardanapos, espátulas, pinças, 

luvas de uso único ou equipamentos de distribuição. As luvas não substituem a 

lavagem das mãos ou a higiene das mãos. 

 

O espaço destinado à Cantina será reconfigurado, dispondo as mesas numa nova e diferente 

organização, tendo em atenção as indicações do distanciamento. Serão posicionados somente dois 

alunos em cada mesa, em posição de ziguezague na sequência com a mesa seguinte, estando os locais 

onde os alunos se deverão sentar assinalados com um “X”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagem 4. Exemplo esquemático de sinalética para ocupação das mesas da Cantina  
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Em virtude do número de alunos que almoçam diariamente na Escola Básica e Secundária de Baião, 

houve a necessidade de criar um espaço de refeição, no formato take away. Neste sentido, o Grande 

Auditório irá ser reconvertido numa sala de apoio à Cantina e, mantendo as condições de 

distanciamento e número de elementos por mesa, é possível criar mais 90 lugares, justificando, assim, 

esta decisão. 

 

Nestes dois espaços, os lugares, nas diferentes zonas, estarão assinalados com cores também 

diferentes, possibilitando que cada turma se sente sempre na zona da mesma cor, ao longo do Ano 

Letivo. Esta medida, irá permitir, no caso de haver uma infeção, mais facilmente identificar os lugares 

por onde o aluno circulou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 5. Organização da cantina  

 

 

Serão removidos todos os objetos e elementos decorativos das mesas. 

Será solicitado aos alunos que tragam para a escola um saco de plástico com fecho hermético para 

guardarem a máscara durante e refeição. Este saco deverá ser lavado, depois em casa. 

 

Será assegurada uma boa ventilação do espaço, preferencialmente com ventilação natural, através 

da abertura de portas e janelas. 

Estão assinalados os sentidos de entrada e saída destes espaços. 

 

Foi definido um mapa com a distribuição das turmas pelos espaços de refeição, que se apresenta de 

seguida. 
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Hora Local 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

12h00 
Cantina 8C 7A; 10A; 10E 7C; 10E; 10D 9C  

Auditório 10F 10F 9D   

12h30 
Cantina 8A; 10C; 11H; 12H 9B; 9C 7B; 8B 8A; 9B; 10D 7A; 7B; 7C; 8B 

Auditório 10H 11E; 12E 10F; 10H 9A; 10F; 10H; 12E 9D; 10H 

13h00 
Cantina 10A; 10B;10D;10G 10G; 12H 10B; 10C;10G; 12H 

10A; 10E; 10G; 
11G; 12H 

10B; 10C;12G; 12H 

Auditório 11E 10H; 11F 11F 11E; 11F 10F 

13h30 
Cantina 5A; 5B; 6A 5A; 6B; 6C; 8C 5B; 6A; 6C 5B; 6A; 6B; 10G 5A; 6B; 6C; 10G 

Auditório 11F; 12E 9ª 12E; 12F 10F; 10H; 12F 11E; 12E; 12F 

14h00 
Cantina 10E; 11B; 11G 11B; 11G; 11H 11G; 12G;  11B; 11C; 11H;12G 10E; 11B; 11C 

Auditório 11A; 12F  11D; 11E 11A; 11D 11A; 11F 

14h30 
Cantina 12G 11C; 12G 11H  11G; 11H 

Auditório 11D 12F    

 

Tabela 6. Distribuição das turmas pelos espaços de refeição: Cantina e Auditório 

 

 

 

 

2.7.2.1 Refeições – Jardim de Infância de Prenhô 

 

- Durante o período de refeições, devem ser respeitadas as seguintes medidas de distanciamento e 

higiene:  

 

a) A deslocação para a sala de refeições, caso aplicável, deve ser desfasada para evitar o 

cruzamento de crianças, ou, quando tal não for possível, será de considerar fazer as refeições na sala 

de atividades;  

b) Antes e depois das refeições, as crianças devem lavar as mãos acompanhadas, para que o 

façam de forma correta;  

c) Os lugares devem estar marcados, de forma a assegurar o máximo de distanciamento 

físico possível entre crianças;  

d) Deve ser realizada, entre trocas de turno, a adequada limpeza e desinfeção das superfícies 

utilizadas.  

 

 

- Não devem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos; 
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- Os equipamentos e utensílios da criança a devolver aos encarregados de educação devem ser 

colocados em saco descartável, quando aplicável; 

- As pausas da equipa para almoço deverão ocorrer de modo a garantir o afastamento físico entre 

profissionais.  

- Na sala de refeições, todos os funcionários devem utilizar máscara, enquanto acompanham as 

crianças.  

 

2.7.2.2 Refeições – Escola Básica de Campelo  

 

- As refeições das turmas do 1º e 3º ano serão efetuadas no Salão Polivalente, as restantes turmas 

almoçam na sala de aula; 

- As refeições deverão ser feitas em regime de take-away, cada aluno deverá ter uma 

lancheira/marmita de forma a poder almoçar em espaços pré-definidos.  

 

 

 
2.7.3 Bufete/Bar dos Alunos 

 

Neste espaço irão ser criados pontos específicos de atendimento, formando 4 filas para alunos e 

professores, havendo também a necessidade da presença de mais um Assistente Operacional. 

No entanto, irá ser reforçado, junto dos alunos, o incentivo para que estes tragam de casa o lanche 

necessário, por forma a aliviar as filas de atendimento e melhor usufruir dos intervalos, visto que este 

será reduzido para 10 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Imagem 6. Exemplo esquemático de sinalética para o serviço de Bufete 
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Imagem 7. Organização e sinalética do Bar/Bufete  

 

 

Foi definido um mapa com a gestão dos intervalos específicos para cada turma, a funcionar durante 

as aulas, para o período da manhã e para o período da tarde. No momento de intervalo, os alunos 

são sempre acompanhados de um professor e haverá oportunidade para lancharem e terem 

contacto com o exterior. 

De seguida apresenta-se um esquema com a gestão dos intervalos 

 

PERÍODO DA MANHÃ 

 

Hora Local 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

9h35 Bar/Exterior 5A; 10F; 11E; 12H 7A; 10F; 12A; 12C 5A; 10D; 10E; 11F 10D; 10F; 11G;12A 7B; 10F; 9D; 10E 

9h50 Bar/Exterior 8C; 10C; 10G; 11H 9B; 10G; 11E; 11F 7C; 9D; 11B; 12H 8A; 9C; 11E; 11F 10H; 11A; 11D;11E 

10h05 Bar/Exterior 8A; 10ª; 11B; 11D 9C; 10ª; 10E; 12H 5B; 10B; 10G;11A 6C; 10H; 12E;12H 7A; 7C; 10C; 12G 

 

10h35 Bar/Exterior 5B; 6A; 10H; 11F 5A; 5B; 6A; 8C 7B; 8B; 10C; 10F 5B; 6B; 9B; 10E 5A; 6C; 8B; 12H 

10h50 Bar/Exterior 6B; 11C; 12A; 12D 6B; 10H; 11D; 12E 10H; 11C; 11E; 11G 9A; 10G; 11C; 11D 10B; 10G; 11C; 10G 

11h05 Bar/Exterior 6C; 10E; 11A; 12C 9A; 11A; 11B; 12B 11H; 12A; 12C; 12F 6A; 11B; 11H; 12B 5B; 11F; 11H; 12A 

 

11h35 Bar/Exterior 10B; 10D; 11G; 12B 6C; 11G; 12D; 11H 6A; 6C; 12B; 12D 5A; 10A; 12C; 12D 6B; 12B; 12C; 12D 

11h50 Bar/Exterior 12E; 12F; 12G 11C; 12F; 12G 6B; 11D; 12E; 12G 11A; 12F; 12G 6A; 11B; 12E; 12F 

 

Tabela 7. Organização dos intervalos das turmas – Período da manhã 

 

(Válido até 16 de outubro de 2020 – Depois será redefinido um novo mapa) 
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PERÍODO TARDE 

 

Hora Local 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

14h35 Bar/Exterior    7C  

14h50 Bar/Exterior 7B; 7C; 8B; 8C 7C; 8B; 9B 7A; 8C; 9C 7A; 8B; 9A; 9B 7A; 7B; 8C; 9A 

15h05 Bar/Exterior 9B; 9C; 9D; 10H 7C; 10C; 10D; 10H 9B; 10H; 12H 8A; 9C; 10B; 10D 9B; 9C; 10A; 10H 

 

15h35 Bar/Exterior 7A; 10A; 10C; 10G 5A; 10A; 10B; 10G 8A; 9D; 10D; 10G 7B; 8C; 10A; 10H 7C; 8B; 10B; 10G 

15h50 Bar/Exterior 5A; 8A; 9A; 10F 6C; 8A; 9D; 12E 7B; 9A; 10C; 12F 5B; 6A; 9D; 10C 9D; 10C; 12F; 12G 

16h05 Bar/Exterior 6A; 11A; 12E; 12H 6B; 7B; 10F; 11H 7C; 10B; 10F; 12G 6B; 11G;12E; 12H 5A; 11C; 11E;12H 

 

16h35 Bar/Exterior 10D; 11H;12F;12G 9C; 12F; 12G; 12H 10A; 11D; 11H;12E 10E; 11D; 12F; 12G 8A; 10D; 11H; 12E 

16h50 Bar/Exterior 10B; 11B; 11D; 11G 10E; 11B; 11C; 11G 8B; 11E; 11F; 11G  10F; 11B; 11F; 11H 6C; 10F; 11B; 11G 

17h05 Bar/Exterior 5B; 10E; 11E; 11F 8C; 9A; 11E; 11F 5B; 6A; 6C; 10E 10G; 11A; 11C;11E 6B; 10E; 11A; 11F 

 

Tabela 8. Organização dos intervalos das turmas – Período da tarde 

 

(Válido até 16 de outubro de 2020 – Depois será redefinido um novo mapa) 

 

 

 

2.7.4 Papelaria/Reprografia 

 

No que concerne a este serviço, o Agrupamento irá implementar um conjunto de medidas, no sentido 

de diminuir o fluxo de alunos neste espaço durante os intervalos: 

 

- Definir um horário semanal de carregamento do cartão para cada turma, por forma a evitar o 

carregamento diário e presença constante dos alunos na Papelaria/Reprografia; 

- Incentivar os alunos e Encarregados de Educação para a marcação da senha semanal através da 

plataforma disponibilizada online; 

- Para os professores foi criado um mail institucional de comunicação e será usada uma aplicação 

específica, via online, para efetuar as impressões necessárias nos dispositivos disponíveis na 

reprografia; 
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Imagem 8.  Entrada da Papelaria/Reprografia 
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2.8 Casas de Banho 

 

 

- As casas de banho, em todos os pisos, vão estar sempre disponíveis durante o decorrer do horário 

de aulas, à exceção dos intervalos; 

- Tal como referido no ponto 2.6.1. – Sala de Aula: Escola Básica e Secundária de Baião, por parte 

da Direção do Agrupamento, é dada autorização aos professores para permitirem a saída dos alunos 

durante as aulas quando solicitarem a ida ao WC. 

- Todas as Casas de Banho ao serviço dos alunos, Pessoal Docente e Não Docente, ficam restritas 

somente à presença de duas pessoas de cada vez, estando esta chamada de atenção afixada nas 

respetivas portas de entrada. 

- No sentido de manter o distanciamento necessário, nas casas de banho bloquearam-se alguns 

lavatórios e compartimentos, estando assinalados com um “X”. 

- Nas portas de todas as Casas de Banho está afixado o controlo do Plano de higienização. 

 

   

 

Imagem 9. Organização dos WC 
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2.9 Sala de Professores/Sala de Trabalho 

 

Este espaço, destinado exclusivamente aos Pessoal Docente, irá, igualmente, sofrer algumas 

modificações. 

Irão ser acrescentadas algumas mesas na Sala de Professores, ampliando, desta forma, o seu espaço 

de ocupação e criando condições aos docentes, mantendo a distância social necessária, quer para as 

tarefas de trabalho, quer para as refeições, visto que, a Cozinha/Copa não terá as condições 

necessárias. 

Oportunamente, será elaborado um regulamento para a utilização da Cozinha/Copa da Sala de 

Professores. 

Todo o material que não seja lavável será retirado da sala dos professores, pois em caso de infeção, 

terá de ser destruído. 

No que respeita à Sala de Trabalho do Pessoal Docente, reduzir-se-ão as mesas, ficando as que 

possuem computadores fixos. Nos seus intervalos, reservando a distância necessária, irão ser 

colocadas mesas para trabalho individual ou para quem tenha presente o seu computador portátil. 

Este espaço terá disponível um borrifador de gel/solução alcoólica e um pano de limpeza para que os 

professores possam fazer a higienização do seu espaço de trabalho, o teclado e rato do computador 

(envolvidos em película aderente como proteção) no início e no fim. 

 

 

 

2.10 Aulas de Educação Física e Desporto Escolar 

 

Tendo em atenção as “Orientações para a realização em Regime Presencial das aulas práticas de 

Educação Física”, publicado pela Direção-Geral de Educação e pela Direção-Geral de Saúde e a análise 

da situação por parte da Autoridade de Saúde Local, Drª. Gabriela Saldanha, foi decidido que não 

estão reunidas todas as condições necessárias, no que respeita ao distanciamento e higienização, 

para uso dos Balneários após as aulas de Educação Física e Desporto Escolar. 

 

Neste sentido, vindo os alunos equipados de casa, realizar-se-ão atividades, a definir pelos 

professores de Educação Física, que exijam menos esforço físico por parte dos alunos e a condição 

obrigatória do banho. 

 

No entanto, na primeira semana de aulas, os Professores de Educação Física esclarecerão os alunos 

de toda a situação e de todos os procedimentos.  
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3. Medidas de isolamento e distanciamento social 

 

A evolução da contaminação é imprevisível, sendo possível que surjam casos de infeção entre os 

profissionais e/ou alunos, podendo conduzir a uma situação de elevado absentismo. Neste caso, 

dever-se-ão implementar medidas que visem assegurar os serviços mínimos para garantir as 

atividades essenciais da escola: 

- Não serão admitidos, nas Escolas do Agrupamento, crianças, alunos ou profissionais com 

temperatura superior a 37,5º ou outros sinais/sintomas de gripe. Os Encarregados de Educação 

devem responsabilizar-se pela verificação frequente da temperatura dos seus educandos; 

- Foram definidos 3 espaços de isolamento, um em cada escola, para onde sejam encaminhados os 

alunos que manifestem problemas respiratórios, febre e/ou tosse: 

- Na Escola Básica e Secundária de Baião fica localizado num dos gabinetes de 

atendimento situados no Piso 0, junto à saída da escola, estando este espaço sinalizado 

com a indicação “Sala de Isolamento”; 

- Na Escola Básica de Campelo (1º Ciclo), fica localizado num dos gabinetes, junto à saída 

da escola, situados no Piso 0, estando este espaço sinalizado com a indicação “Sala de 

Isolamento”; 

- No Jardim de Infância do Prenhô, fica localizado num dos gabinetes junto à saída, 

estando este espaço sinalizado com a indicação “Sala de Isolamento”; 

- A sala de isolamento será usada apenas para esse fim. Será limpa e arejada regularmente e após a 

sua utilização por eventuais pessoas doentes. A porta estará fechada. A sala será equipada com um 

termómetro, máscaras cirúrgicas, luvas descartáveis, água, alguns alimentos não perecíveis (incluindo 

para diabéticos), contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico), solução 

antisséptica de base alcoólica, toalhetes de papel e instruções e procedimentos; 

- Estas áreas estão muito próximas de uma instalação sanitária devidamente equipada, 

nomeadamente com doseador de sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva do sujeito 

com Sintomas/Caso Suspeito; 

- Cancelamento de todas as reuniões com Encarregados de Educação e outros agentes externos; 

- Atendimento ao público pelos Serviços Administrativos apenas por telefone ou por e-mail; 

- Informar os Pais e Encarregados de Educação que não é permitida a entrada, nas Escolas e Jardim 

de Infância do Agrupamento, de crianças/alunos que se apresentem com febre, ou outros sinais de 

infeção; 
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4. Procedimentos a adotar perante um caso suspeito 

 

O Pessoal Docente e Não Docente está informado sobre o novo Plano de Contingência, agora 

identificado com “Plano de Contingência 3.0” e todos os procedimentos perante a identificação de 

um caso suspeito de COVID-19. 

Perante a identificação de um caso suspeito no espaço escolar, devem aplicar-se as indicações 

presentes neste capítulo, de acordo com as especificidades: em contexto de sala de aula; fora do 

contexto da sala de aula; pessoal docente e não docente e Crianças no Ensino Pré-Escolar. Estas 

indicações foram elaboradas em função do que consta no “Referencial Escolas” e de acordo com o 

fluxograma a seguir apresentado, publicado pela DGS, em setembro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 10. Fluxograma de atuação perante um caso suspeito de COVID-19 em contexto escolar 
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a) Aluno em contexto de Sala de Aula 

 

 

 

 

 

 

 

1. O professor questiona o aluno no sentido de averiguar se este se sente com febre e, pelo menos, um 
dos seguintes sintomas: febre, tosse ou dificuldades respiratórias; 

2. Em caso de suspeita de infeção, manda chamar uma funcionária para encaminhar o aluno para a sala 
de isolamento; 

3. A assistente operacional contacta o Chefe do Pessoal Não Docente. Enquanto isso, o aluno aguarda 
no corredor junto à sala; 

4. Após a chegada do Chefe do Pessoal Não Docente, este leva o aluno para a Sala de Isolamento; 

5. A assistente operacional desinfeta a mesa do aluno; 

6. Nas mesas duplas, manda o aluno companheiro desinfetar as mãos; 

7. De imediato, o professor promove o arejamento imediato da sala. 

8. O assistente operacional acompanha o aluno até à “Sala de Isolamento”; 

9. O assistente mede a temperatura do aluno; 

10. O assistente desinfeta as mãos e o termómetro; 

11. Em caso de temperatura superior a 37,50, o assistente contacta o Diretor (ou na sua ausência um 
elemento da Direção) e o responsável pela Saúde Escolar no Agrupamento; 

12. O Diretor (ou elemento da Direção) ou o responsável pela Saúde Escolar ou o Assistente Operacional 
informa o Encarregado de Educação sobre o estado de saúde.  O encarregado de educação deve 
dirigir-se à escola, preferencialmente em veículo próprio. 
 

13. Na área de isolamento, o encarregado de educação, ou o próprio se for um adulto, contacta o SNS 
“Linha Saúde 24” (808 24 24 24) ou outras linhas criadas para o efeito e segue as indicações que lhe 
forem dadas. O diretor ou o responsável pela Saúde Escolar no Agrupamento ou o Assistente 
Operacional destacado podem realizar o contacto telefónico se tiver autorização prévia do 
encarregado de educação; 
 

14. A Autoridade de Saúde Local, Centro de Saúde de Baião, será imediatamente informada do caso 
suspeito, sendo igualmente fornecidos os dados (nome, data de nascimento, contacto telefónico), 
primeiramente do caso suspeito e depois, das pessoas que integram os respetivos grupos (alunos, 
pessoal docente e não docente) do caso suspeito; 

15. O acesso dos outros utilizadores à área de “isolamento” fica interditado (exceto aos trabalhadores 
designados para prestar assistência); 

16. Após a avaliação, seguem-se os trâmites definidos no “Referencial Escolas”. 
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b) Aluno fora de contexto de Sala de Aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. O aluno dirige-se à funcionária(o) que se encontra mais próxima; 

2. A funcionária questiona o aluno no sentido de averiguar se este se sente com febre e, pelo menos, 
um dos seguintes sintomas: febre, tosse ou dificuldades respiratórias; 

3. Em caso de suspeita de infeção, contacta o Chefe do Pessoal Não Docente; 

4. Após a chegada do Chefe do Pessoal Não Docente, este leva o aluno para a Sala de Isolamento; 

5. O assistente operacional acompanha o aluno até à “Sala de Isolamento”; 

6. O assistente mede a temperatura do aluno; 

7. O assistente desinfeta as mãos e o termómetro; 

8. Em caso de temperatura superior a 37,50, o assistente contacta o Diretor (ou na sua ausência um 
elemento da Direção) e o responsável pela Saúde Escolar no Agrupamento; 

9. O Diretor (ou elemento da Direção) ou o responsável pela Saúde Escolar ou o Assistente Operacional 
informa o Encarregado de Educação sobre o estado de saúde.  O encarregado de educação deve 
dirigir-se à escola, preferencialmente em veículo próprio. 
 

10. Na área de isolamento, o encarregado de educação, ou o próprio se for um adulto, contacta o SNS 
“Linha Saúde 24” (808 24 24 24) ou outras linhas criadas para o efeito e segue as indicações que lhe 
forem dadas. O diretor ou o responsável pela Saúde Escolar no Agrupamento ou o Assistente 
Operacional destacado podem realizar o contacto telefónico se tiver autorização prévia do 
encarregado de educação; 
 

11. A Autoridade de Saúde Local, Centro de Saúde de Baião, será imediatamente informada do caso 
suspeito, sendo igualmente fornecido os dados (nome, data de nascimento, contacto telefónico), 
primeiramente do caso suspeito e depois, das pessoas que integram os respetivos grupos (alunos, 
pessoal docente e não docente) do caso suspeito; 
 

12. O acesso dos outros utilizadores à área de “isolamento” fica interditado (exceto aos trabalhadores 
designados para prestar assistência); 

13. Após a avaliação, seguem-se os trâmites definidos no “Referencial Escolas”. 
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c) Pessoal Docente e Pessoal Não Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tomada de consciência de sintomas de Gripe, a saber: febre, tosse ou dificuldades respiratórias; 

2. Em caso de suspeita, contacta com o Chefe do Pessoal Não Docente e encaminha-se para a Sala de 
Isolamento; 

3. O assistente operacional acompanha-o até à “Sala de Isolamento”; 

4. O suspeito mede a temperatura; 

5. O assistente desinfeta as mãos e o termómetro; 

6. Em caso de temperatura superior a 37,50, o assistente contacta o Diretor (ou na sua ausência um 
elemento da Direção) e o responsável pela Saúde Escolar no Agrupamento; 

7. O suspeito liga para a “Linha Saúde 24” (808 24 24 24) e age em conformidade com as orientações 
recebidas; 

8. A Autoridade de Saúde Local, Centro de Saúde de Baião, será imediatamente informada do caso 
suspeito, sendo igualmente fornecido os dados (nome, data de nascimento, contacto telefónico), 
primeiramente do caso suspeito e depois, das pessoas que integram os respetivos grupos (alunos, 
pessoal docente e não docente) do caso suspeito; 

9. O acesso dos outros utilizadores à área de “isolamento” fica interditado (exceto aos trabalhadores 
designados para prestar assistência);  

10. Após a avaliação, seguem-se os trâmites definidos no “Referencial Escolas”. 
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d) Criança no Ensino Pré-escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Serão reforçadas a limpeza e a desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso suspeito e da área 

de isolamento. 

No final de cada utilização da “Sala de Isolamento”, o/a funcionário(a) comunica à responsável pelos 
Assistente Operacionais que deve providenciar a limpeza/desinfeção da mesma; 

 

 

 

1. Tomada de consciência de sintomas de Gripe, a saber: febre, tosse ou dificuldades respiratórias; 

2. Em caso de suspeita, a auxiliar da sala do Jardim de Infância, encaminha-se para a Sala de Isolamento 
com a criança;  

3. Tratando-se de uma criança do ensino pré-escolar, a pessoa responsável deve permanecer com a 
criança na sala de isolamento, cumprindo com as precauções básicas de controlo de infeção, 
nomeadamente quanto à higienização das mãos; 
 

4. A Assistente Operacional informa o Encarregado de Educação sobre o estado de saúde.  O 
encarregado de educação deve dirigir-se à escola, preferencialmente em veículo próprio. 
 

5. Na área de isolamento, o encarregado de educação contacta o SNS “Linha Saúde 24” (808 24 24 24) 
ou outras linhas criadas para o efeito e segue as indicações que lhe forem dadas. A Educadora ou a 
Auxiliar podem realizar o contacto telefónico se tiver autorização prévia do encarregado de educação; 
 

6. A Autoridade de Saúde Local, Centro de Saúde de Baião, será imediatamente informada do caso 
suspeito, sendo igualmente fornecido os dados (nome, data de nascimento, contacto telefónico), 
primeiramente do caso suspeito e depois, das pessoas que integram os respetivos grupos (alunos, 
pessoal docente e não docente) do caso suspeito; 
 

7. O acesso dos outros utilizadores à área de “isolamento” fica interditado (exceto aos trabalhadores 
designados para prestar assistência);  

8. Após a avaliação, seguem-se os trâmites definidos no “Referencial Escolas”. 
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5. Atuação do estabelecimento de Ensino perante um caso confirmado 

de COVID-19 fora do estabelecimento 
 

Se o caso confirmado tiver sido identificado fora dos estabelecimentos de ensino do Agrupamento 

de Escolas de Vale de Ovil, devem ser seguidos os seguintes passos, conforme consta no 

“Referencial Escolas”: 
 

 

 

 

 

 

 

Imagem 11. Fluxograma de atuação perante um caso suspeito de COVID-19 fora do contexto escolar 

 

 

a. Perante a comunicação ao Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil, de um caso confirmado 

de COVID-19 de uma pessoa que tenha frequentado o estabelecimento, será imediatamente 

ativado todos os procedimentos constantes no Plano de Contingência e ser contactado o 

responsável pela Saúde Escolar no Agrupamento (Prof. Plácido Carvalho); 

 

b. A Direção do Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil ou o responsável pela Saúde Escolar 

contacta de imediato a Autoridade de Saúde Local - o Centro de Saúde de Baião (Enfermeiras 

Ana Paula Castro e Anabela Pereira) - a informar da situação; 

 

c. A Autoridade de Saúde Local, apoiada pela Unidade de Saúde Pública Local, assegura a 

investigação epidemiológica (in loco, se necessário):  

• Inquérito epidemiológico;  

• Rastreio de contactos;  

• Avaliação ambiental.  
 

d. De acordo com a avaliação de risco efetuada, a Autoridade de Saúde Local informa os 

contactos de alto e de baixo risco e o Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil, sobre quais as 

medidas individuais e coletivas a implementar. 
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6. Plano de Informação e Comunicação 

 

Os profissionais responsáveis pela implementação e monitorização de todo o procedimento, 

nomeados pelo Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil, são: 

 

NOME FUNÇÃO 

Carlos Alberto Carvalho  Diretor do Agrupamento 

Plácido José Dinis Carvalho da Silva Coordenador do Projeto de Educação para a Saúde 

Ivone Fernandes Psicóloga do Agrupamento 

António Dia de Castro Assistente Operacional | Chefe do Pessoal Não Docente  

Pedro Miranda Coordenador do Estabelecimento do JI e 1º Ciclo 

Ana Paula Castro Enfermeira do Centro de Saúde de Baião  

Maria Gabriela de Lacerda da C. Saldanha Autoridade de Saúde do ACeS Tâmega I – Baixo Tâmega 

 

Tabela 9. Equipa de Implementação e Monitorização 

 

 

 

 

6.1    Fluxo de informação 

 

 

INTERNA 

Perante uma situação de casos suspeitos ou confirmados, quer no interior, quer no exterior das 

instalações do Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil, todo o pessoal docente e não docente, 

perante qualquer conhecimento, informa o Diretor (ou um elemento da Direção) e/ou o Responsável 

pela Saúde na Escola (Coordenador do Projeto de Educação para a Saúde); 

 

 

INTERINSTITUCIONAL 

Em função da informação obtida e perante a situação concreta, o Diretor (ou um elemento da 

Direção) ou o Coordenador do Projeto e Educação para a Saúde, contactam a: 

- Autoridade de Saúde Local; 
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- Equipa de UCC do Centro de Saúde de Baião de apoio ao Agrupamento de Escola de Vale de Ovil; 

- Comissão Municipal da Proteção Civil; 

 

 

CANAIS 

O Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil possui um vasto mecanismo de comunicação, quer ao nível 

interno, quer ao nível externo, a saber: 

- Contacto com o pessoal docente, eficiente e célere via e-mail institucional; 

- Página da internet do Agrupamento sempre atualizada com informação pertinente à Comunidade 

Escolar; 

- Afixação de informação horizontal e vertical (informações, posters, placards, cartazes, etc.) nos 

espaços das instalações do Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil (Escola Básica e Secundária de 

Baião, Centro Escolar de Campelo e Jardim de Infância de Prenhô). 

 

 

REUNIÃO DA EQUIPA 

Em função da evolução do controlo de transmissão do COVID-19 e sempre que se considerar 

conveniente, reunirá a Equipa de Monitorização e Implementação, para ser debatida a avaliação das 

medidas adotadas nos vários parâmetros. 
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7. Limpeza e desinfeção de superfícies em ambiente escolar no 

contexto da Pandemia COVID-19. 

 

 

7.1    Medidas Gerais 

 

Antes da reabertura dos estabelecimentos, deve ser feita uma limpeza geral e desinfeção das 

instalações. 

 

A limpeza e a desinfeção de superfícies serão efetuadas conforme a Orientação 014/2020 da DGS e a 

Informação da DGEstE com a orientação da DGS e a colaboração das Forças Armadas, sendo uma 

prática recomendada para a prevenção de transmissão da COVID-19 em ambientes comunitários.  

 

Para além dos cuidados de limpeza e desinfeção, os espaços serão ventilados, de acordo com as suas 

características, por forma a permitir a renovação do ar interior. 

 

Este plano de higienização é do conhecimento dos profissionais envolvidos e está afixado na Sala do 

Pessoal Não Docente, sendo responsável pela sua supervisão o Chefe dos Pessoal Não Docente. 

 

Os profissionais de limpeza têm conhecimento acerca dos produtos a utilizar (detergentes e 

desinfetantes), as precauções a ter com o seu manuseamento, diluição e aplicação em condições de 

segurança, como se proteger durante a realização do seu trabalho e como garantir uma boa 

ventilação dos espaços durante a limpeza e desinfeção.  

Neste sentido, e de forma a capacitar o pessoal não docente responsável pela limpeza e desinfeção 

do edifício escolar e pela gestão de resíduos, o Agrupamento e o Município proporcionaram formação 

pelos militares das Forças Armadas, no âmbito das ações de desinfeção e sensibilização que estão a 

ocorrer, nomeadamente em matéria de correto uso de EPI (Equipamento de Proteção individual) e 

materiais de limpeza.  
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7.2    Plano de higienização ambiental nas escolas do Agrupamento 

 

O Plano de Higienização será uma parte integrante deste plano (Anexo XII). Para o Plano de 

Higienização foram definidos e organizados os espaços (Portaria/Atendimento; WC; Secretaria, 

Reprografia, Bar/Bufete, Sala de Professores, Gabinetes, Biblioteca, Direção; Salas de Aula; 

Corredores e Escadas – Áreas Comuns) e integrados como as ações e materiais (Elementos a limpar; 

Frequência; Produto; Método e Material de Apoio). 

 

 

7.2.1 Procedimento 

 

Quando se vai desinfetar uma área, as principais preocupações a ter em conta são: 

 

 

7.2.1.1 Equipamentos de Proteção Individual (EPI): 

- Deve ser usado equipamento que proteja o profissional, quer dos produtos utilizados, quer de 

eventual contaminação existente na área onde irá operar, e que evite, ainda, que este traga agentes 

contaminadores do exterior para a área da desinfeção; 

 

- O EPI é constituído por:  

• Bata ou avental impermeável por cima da farda (nunca usar a roupa que traz de casa); 

• Cobre-botas 

• Máscara; 

• Protetor ocular; 

• Luvas resistentes aos desinfetantes (de usar e deitar fora); 

• Utilizar uma farda limpa todos os dias e um calçado próprio só para as limpezas. 

 

Os Processos de Sequência de Colocação e Remoção do EPI encontram-se apresentados nos Anexos 

IX e X, respetivamente. 

 

 

 

7.2.1.2   Entrada na “área suja”: 

- O profissional deve entrar nos locais a limpar já totalmente equipado com o EPI envergado e com o 

material de limpeza, levando também consigo sacos prontos para a recolha dos resíduos; 

- Ao entrar na “área suja”, deve abrir janelas e arejar a área, sempre que possível. 
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7.2.1.3 Operação dentro da “área suja”: 

- Começar a limpar de alto para baixo e das zonas mais distantes da porta de entrada para a porta de 

entrada/saída; 

- Ter um cuidado especial na limpeza de objetos mais tocados (ex: interruptores; maçanetas das 

portas; torneiras; corrimãos; mesas; cadeiras; teclados de computadores; telefones e outros) e áreas 

mais frequentadas; 

 

- À medida que se vai limpando, depositar os materiais descartáveis em sacos apropriados (de cor 

diferente dos habituais, ou devidamente identificados), tendo o cuidado de não contaminar o exterior 

do saco. 

 

 

 

7.2.1.4 Saída da “área suja”: 

- No final da limpeza, esperar para ter o espaço totalmente arejado e 

só depois fechar as janelas; 

- Limpar os frascos e produtos de limpeza antes de sair; 

- Limpar as luvas e calçado por fora sem os retirar; 

- Colocar o saco sujo dentro de outro limpo e fechar o saco; 

- Sair da área e fechar a porta, sempre que possível; 

- Terminadas as limpezas, colocar os EPI reutilizáveis, em embalagem própria hermeticamente 

fechada, para os transportar até à zona de desinfeção/lavagem do material e os EPI descartáveis nos 

sacos de resíduos. 

 

 

 

7.2.1.5 Resíduos: 

- Os sacos de resíduos devem ser colocados no contentor (“caixote do lixo”) dos resíduos 
indiferenciados. Estes resíduos não devem, em caso algum, ser colocados no contentor de recolha 

seletiva, nem depositados no ecoponto. 

- Nunca deixar os sacos de resíduos em espaços públicos, ou zonas onde possam ser mexidos. 

 

 

7.2.1.6 Frequência de limpeza 

A desinfeção dos espaços e superfícies deve ser efetuada, no mínimo, com frequência diária e sempre 

que se mostrar necessário, de acordo com a técnica abaixo descrita. 

As frequências de referência são: 
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• WC – pelo menos duas vezes de manhã e duas vezes à tarde; 

• Zonas e objetos de uso comum – corrimãos, maçanetas das portas, interruptores, zonas de 

contacto frequente – pelo menos duas vezes de manhã e duas vezes à tarde; 

• Salas de aula – no final de cada utilização, sempre que haja mudança de turma; 

• Salas de professores – de manhã e à tarde; 

• Cantina/Refeitório – logo após a utilização de um grupo e antes de outro entrar na área, 

especialmente as mesas e zonas de self-service. 

 

 

7.2.1.7 Produtos e técnicas de desinfeção de espaços 

 

A limpeza e desinfeção de espaços escolares interiores utiliza os seguintes produtos e técnicas: 

 

a) Agentes de desinfeção: 

Os desinfetantes mais utilizados são a lixívia comum (hipoclorito de sódio), com pelo menos 5% de 

cloro livre na fórmula original e o álcool a70%. 

 
A solução original da lixívia deve ser diluída, e só depois aplicada como desinfetante. Para a diluição 

é necessário o seguinte material: Lixívia (hipoclorito de sódio) com concentração original de 5% de 

cloro livre no mínimo; Doseador Calibrado; Água. 

 

Para diluir o Hipoclorito de Sódio devem seguir-se as indicações do Anexo XI. 

 

 

b) Método de aplicação: 

A limpeza deve ser húmida com: 

i. Balde e esfregona para o chão; 

ii. Panos de limpeza descartáveis ou panos reutilizáveis (laváveis) de microfibras, se houver condições 

para serem lavados e desinfetados pelo calor, em máquina de lavar; 

iii. Sempre que possível, deixar as superfícies humedecidas, até que sequem, ao ar, para que o 

desinfetante possa atuar eficazmente. 

 

 

c) Ordem de limpeza dos espaços fechados (Salas de aula, salas de professores, entre outros): 

- A limpeza deve começar de alto para baixo, das zonas mais limpas para as mais sujas, e das mais 

distantes da porta de entrada para a porta de entrada/saída. O chão deverá ser a último a ser limpo. 

- Ter especial cuidado na limpeza de objetos mais tocados (ex: interruptores; maçanetas das portas; 

torneiras; corrimãos; mesas; bancadas; cadeiras; teclados de computadores; telefones e outros) e 

áreas mais frequentadas. 
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d) Procedimento gerais 

• Lavar primeiro as superfícies com água e detergente e, em seguida, espalhar uniformemente a 

solução de hipoclorito de sódio nas superfícies; 

• Deixar atuar o desinfetante nas superfícies durante, pelo menos, 10 minutos, sempre que possível; 

• Enxaguar as superfícies só com água; 

• Deixar secar ao ar, sempre que possível. 

 

 

e) Procedimentos específicos 

• Superfícies e equipamentos que devem ser alvo de especial atenção: maçanetas de portas; 

interruptores de luz; telefones; botões de elevadores (se existirem); torneiras; manípulos de 

autoclismos; corrimãos; materiais de computadores, tais como teclados, ecrãs e rato; equipamentos 

eletrónicos ou outros existentes que sejam de manuseamento frequente. 

• Chão (último a limpar): deve ser lavado com água e detergente comum, seguido da desinfeção com 

solução de hipoclorito de sódio pronta a usar, ou solução diluída em água fria no momento da 

utilização, conforme Anexo XI e instruções do fabricante. 

• Instalações sanitárias: devem ser lavadas, preferencialmente, com produto que contenha na 

composição detergente e desinfetante (2 em 1) porque é de mais fácil e rápida aplicação e desinfeção. 

O balde e a esfregona utilizados nos WCs não devem ser usados noutros espaços. Deve-se utilizar 

panos diferentes para os lavatórios e as áreas à volta destes e para o exterior das sanitas. 

 

 

 

 

7.2.1.8 Sequência de limpeza do WC 

 

a) Iniciar a limpeza pelos lavatórios (primeiro as torneiras e só depois o lavatório) e superfícies à volta 

destes; 

 

b) De seguida, passar para a limpeza dos sanitários: 

 

1. Parte interior: 

- Aplicar o produto detergente com base desinfetante, deixando atuar durante, pelo 

menos, 5 minutos; 

- Esfregar bem por dentro com o piaçaba; 

- Puxar o autoclismo com o piaçaba ainda dentro da sanita para que 

este também fique limpo; 

- Volte a puxar a água. 
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2. Parte exterior: 

- Espalhar o detergente/desinfetante na parte superior da sanita e sobre a tampa; 

- Esfregar com o pano: primeiro a tampa e só depois a parte exterior da sanita (parte 

superior e os lados); 

- Passar o pano só com água; 

- Deixar secar ao ar; 

- Limpar e desinfetar bem o botão do autoclismo no final. 

No final da limpeza, deve voltar a passar um pano humedecido em desinfetante em todas 

as torneiras. 

 

3. O chão deve ser lavado como descrito anteriormente. 

 

 

 

 

7.2.1.9 Limpeza da Cantina/Refeitório 

 

Serão respeitados os planos de limpeza de refeitórios existentes, utilizando agentes de limpeza e 

desinfeção aprovados pela legislação em vigor para o setor alimentar. 

 

Os profissionais da área de preparação e confeção dos alimentos devem: 

• Usar sempre máscara, durante as fases de preparação, confeção e distribuição dos 

alimentos; 

• Lavar as mãos com água e sabão imediatamente antes e após a manipulação de alimentos 

crus ou antes e após a utilização da casa de banho; 

• Higienizar frequentemente as mãos com água e sabão ou com solução antisséptica de 

base alcoólica (SABA); 

• Cumprir a etiqueta respiratória; 
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8. Disposições finais 

 

Em virtude da evolução da situação epidemiológica local e nacional, deve toda a Comunidade Escolar 

consultar o site do Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil, bem como o site da Direção Geral de 

Saúde, no que respeita à atualização de informação.7 

O Plano de Contingência 3.0, à semelhança dos anteriores, será divulgado junto de todos os 

profissionais que desenvolvem a sua atividade neste estabelecimento de ensino (Pessoal Docente e 

Pessoal Não Docente), bem como os Alunos, Encarregados de Educação, Associação de Pais e 

Associação de Estudantes e restante Comunidade Escolar, através dos canais de comunicação em uso 

no Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil. 

A implementação dos planos para levantamento progressivo das medidas de contenção fica sujeito à 

alteração decorrente da avaliação dos impactos das medidas na evolução da pandemia. 

O Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil poderá vir a adotar, posteriormente e sempre que se 

justifique, outras estratégias que entenda serem mais adequadas quanto à substituição dos docentes, 

circulação nos espaços, locais das atividades letivas e funcionamento dos diversos serviços, garantindo a 

maior eficácia das medidas de contenção do coronavírus.  

Concluindo, este Plano de Contingência 3.0, deverá ser alvo de análise e como consequente, 

submetido às livres sugestões por todos os intervenientes da Comunidade Escolar. 

 

Este documento foi elaborado pela Equipa do Projeto de Educação para a 

Saúde e Educação Sexual – PESES, em colaboração com a Equipa de Unidade 

de Cuidados na Comunidade/Unidade de Saúde Pública do Centro de 

Saúde de Baião, parceiros institucionais. 

 

 

Foram efetuadas atualizações em função dos contributos resultantes da 

visita efetuada pela Senhora Delegada de Saúde de Baião, Dr.ª Gabriela 

Saldanha, no dia 10 de setembro. 

 

 

Baião, setembro de 2020 
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- Orientação nº 014/2020, de 21 de março, da Direção Geral de Saúde 
(Limpeza e desinfeção de superfícies em estabelecimentos de atendimento ao público ou similares) 

 
- Orientação nº 024/2020, de 8 de maio, da Direção Geral de Saúde 
- Orientação nº 024/2020, de 8 de maio, atualização de 20 de julho, da Direção Geral de Saúde 
(Regresso ao Regime presencial dos alunos do 11º e 12º Ano de Escolaridade e dos 2º e 3º Ano dos Cursos de Dupla 

Certificação do Ensino Secundário); 

 
- Orientação Reabertura da Educação Pré-Escolar, do Ministério da Educação 
(Regresso ao Regime presencial das crianças do Pré-Escolar) 

 

- Orientação para a realização em Regime Presencial das aulas de Educação Física 
Direção Geral de Educação | Direção Geral de Saúde 

 

- Informação da Direção-Geral de Saúde e colaboração das Forças Armadas 
“Limpeza e Desinfeção de superfícies em ambiente escolar no contexto da Pandemia COVID-19 
 

- Referencial Escolas – Controlo da Transmissão de COVID-19 em Contexto Escolar 
Serviço Nacional de Saúde | Direção Geral de Saúde 
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ANEXO I 

R/Chão – Centro Escolar de Campelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala dos 

professores 

Coordenação 
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ANEXO II 

Piso 1 – Centro Escolar de Campelo  
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ANEXO III 

Espaço exterior – Centro Escolar de Campelo  
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ANEXO IV 

Circuitos no Jardim de Infância de Prenhô 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO V 

Entradas R/Chão - Escola Básica de Secundária de Baião 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entradas PISO 1 - Escola Básica de Secundária de Baião 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada principal 

Entrada principal 
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ANEXO VI – Cartaz Correta Higienização das Mãos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALE DE OVIL | BAIÃO 

Plano de Contingência 3.0 

                                                                                                                                                   58 | P á g i n a  
 

 

ANEXO VII – Cartaz Etiqueta Respiratória 
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ANEXO VIII – Cartaz Correta Colocação da Máscara 
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ANEXO IX 
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ANEXO X 
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ANEXO XI 

 

 

 

Preparação de Solução à base de Hipoclorito de Sódio 

(Diluição de 1/100) 

 

Concentração original 
de Hipoclorito de Sódio 

de 5% de Cloro ativo 

Quantidade final de solução 
pretendida 
1000ppm 

Volume de 
Hipoclorito de Sódio 

Volume da 
Água 

1 Litro  10 mililitros 990 mililitros 

5 Litros 50 mililitros 4,950 mililitros 

10 Litros 100 mililitros 9,900 mililitros 

 

 



ANEXO XII – Plano de Higienização 

LOCAL ELEMENTOS A LIMPAR FREQUÊNCIA PRODUTO MÉTODO 
MATERIAL DE 

APOIO 

Portaria/Atendimento 

Balcão 
Telefone  
Cadeira 
Chaves 

Abertura Escola 
11h00 | 13h00 | 16h00 

Encerramento 
Solução desinfetante Passar pelas superfícies de forma a ficarem humedecidas 

Pulverizador e pano de 
limpeza 

Pavimento 

Abertura Escola 
10h00 | 12h00 
14h00 | 16h00 
Encerramento 

Detergente, seguido de lixívia 
Lavar com água e detergente comum, seguido de desinfeção com 

hipoclorito de sódio pronta a usar ou solução diluída em água. 
Duplo balde e 

esfregona 

 

WC 

Lavatório/torneira 
Puxadores/fechaduras 
Tampo da sanita/autoclismo Abertura da Escola 

 
Hora em hora 

Produto com detergente e solução 
desinfetante 

Passar pelas superfícies de forma a ficarem humedecidas 
Pulverizador e pano de 

limpeza 

Pavimento Detergente, seguido de lixívia 
Lavar com água e detergente comum, seguido de desinfeção com 

hipoclorito de sódio pronta a usar ou solução diluída em água. 
Duplo balde e 

esfregona 

 

Secretaria 
Reprografia 
Bar/Bufete 

Sala de Professores 
Gabinetes 

Direção 

Secretárias e Cadeiras 
Puxadores/fechaduras 
Mesas 
Interruptores e Telefones 
Computador: Teclado, Monitor, CPU e Rato 

Abertura da Escola 
10h00 | 12h00 
14h00 | 16h00 
Encerramento 

Solução desinfetante Passar pelas superfícies de forma a ficarem humedecidas 
Pulverizador e pano de 

limpeza 

Pavimento Detergente, seguido de lixívia 
Lavar com água e detergente comum, seguido de desinfeção com 

hipoclorito de sódio pronta a usar ou solução diluída em água. 
Duplo balde e 

esfregona 

 

Salas de Aula 

Puxadores/Fechaduras 
Secretárias e Cadeiras 
Interruptores 
Computador: Teclado, Monitor, CPU e Rato 

Após cada utilização  
E  

Sempre que estiver livre 

Solução desinfetante Passar pelas superfícies de forma a ficarem humedecidas 
Pulverizador e pano de 

limpeza 

Pavimento Detergente, seguido de lixívia 
Lavar com água e detergente comum, seguido de desinfeção com 

hipoclorito de sódio pronta a usar ou solução diluída em água. 
Duplo balde e 

esfregona 

 

Corredores e Escadas 
(áreas comuns) 

Corrimões 
Acessórios de desinfeção das mãos 

Após cada intervalo 

Solução desinfetante Passar pelas superfícies de forma a ficarem humedecidas 
Pulverizador e pano de 

limpeza 

Pavimento Detergente, seguido de lixívia 
Lavar com água e detergente comum, seguido de desinfeção com 

hipoclorito de sódio pronta a usar ou solução diluída em água. 
Duplo balde e 

esfregona 
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Normas de funcionamento da biblioteca escolar em contexto de pandemia:  

Regime presencial (2020/2021) 

 

Contextualização 

 

O presente documento tem como principal objetivo delinear alguns procedimentos de atuação na 

biblioteca escolar que garantam a retoma do seu funcionamento em condições de segurança e higiene, 

possibilitando a adoção de medidas preventivas, de forma a minimizar o risco de transmissão do novo 

coronavírus. Neste sentido, procederam-se a alterações no horário de funcionamento, com previsão de 

tempos para higienização e arejamento, na organização do espaço, no acesso à biblioteca e às diferentes 

áreas funcionais, nas normas de utilização do fundo documental, nas prioridades nos serviços 

pedagógicos e nas funções da equipa da biblioteca. 

A prioridade será a de procurar o maior equilíbrio possível entre garantir o menor risco de contágio  e  

propagação  da  Covid-19,  tanto  para  trabalhadores  e  utilizadores,  e  prestar os serviços possíveis 

face aos recursos humanos e materiais existentes. Assim, no corrente ano letivo, a biblioteca escolar 

continuará a apoiar o desenvolvimento do currículo, promover as literacias da leitura, da informação e 

dos media, contribuir para a recuperação e consolidação das aprendizagens, aperfeiçoar/consolidar a 

presença em linha e os serviços de referência, complementando a biblioteca física com recursos digitais 

relevantes. 

É de referir que a elaboração das “Normas de funcionamento da biblioteca escolar em contexto de 

pandemia” alicerçou-se nas diretrizes emanadas do Ministério da Educação para apoiar a retoma das 

atividades letivas e não letivas em 2020/21, nomeadamente “Orientações ano letivo 2020/2021” e 

“Orientações para a recuperação e consolidação das aprendizagens ao longo do ano letivo de 

2020/2021”, bem como as orientações provenientes da Rede de Bibliotecas Escolares (RBE), a saber: 

“Prioridades para as bibliotecas escolares” e “Orientações 2020.21 para a organização de bibliotecas”. 

Foram ainda tidas em consideração as “Recomendações de boas práticas na reabertura das bibliotecas 
da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas durante a pandemia de Covid-19”, da Direção-Geral do Livro, 

dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB).  

O conjunto de procedimentos previstos no Plano de Contingência do Agrupamento (regras individuais 

de higiene, etiqueta respiratória, distanciamento físico, entre outros) deverá também ser cumprido no 

espaço da biblioteca escolar. 

Em função da evolução do contexto epidemiológico e da avaliação contínua da estratégia definida neste 

documento, poderão ser efetuadas eventuais alterações às normas de funcionamento da biblioteca 

escolar. 

Arruma o medo; abraça a responsabilidade 
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1. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

→ Horário (adequação do horário em função dos recursos humanos existentes):  

• 09h00 às 12h00; 

• 13h30 às 17h00. 

→ Tempo de encerramento para higienização e arejamento do espaço:  

• 10h30 às 11h00; 

• 15h00 às 15h30; 

• 17h00 às 17h30. 

 

2. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO 

 

2.1. Mobiliário e equipamento: 

→ Reorganização das mesas de trabalho, para os utilizadores da biblioteca, e cadeiras em lugares 

previamente definidos e inalteráveis: 4 (quatro) mesas para trabalho individual e 2 (duas) mesas 

com capacidade máxima de 3 (três) pessoas. 

→ Não utilização/retirada dos sofás da zona de leitura informal/jogos educativos e sua substituição 

por uma mesa de trabalho de pares e 2 (duas) mesas com capacidade máxima de 3 (três) 

pessoas. 

→ As mesas de trabalho com mais de uma pessoa, encontram-se dispostas com a mesma 

orientação, estando os alunos em ziguezague, e nunca de frente uns para os outros, havendo 

um distanciamento de cerca de 1 (um) metro entre si. 

→ Disponibilização de 3 (três) mesas de trabalho individual, para os professores da equipa da 

biblioteca escolar. 

→ Disponibilização de 10 (dez) computadores, para serem usados preferencialmente pelos alunos, 

na pesquisa e realização de trabalhos, impressão de documentos escolares, leitura de ebooks 

ou outras atividades curriculares. 

→ Todas as mesas (dos computadores e de trabalho) estão numeradas e identificadas com um 

número que será registado num documento, à entrada da biblioteca, por um elemento da 

equipa. 

→ A sala de atividades da biblioteca será utilizada apenas para a quarentena dos livros 

provenientes do empréstimo (presencial, para a sala de aula ou domiciliário). 
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2.2. Fundo documental: 

→ Separação entre o atendimento e a entrega do fundo documental entregue: os livros 

requisitados e devolvidos são depositados pelo respetivo utilizador na sala de atividades da 

biblioteca, numa caixa identificada com o dia da semana, mantendo-se em quarentena por 8 

dias. 

 

2.3. Arejamento e higienização dos espaços e equipamentos: 

→ A higienização de todo o espaço e equipamento será feita utilizando-se um pano para limpar e 

outro para desinfetar. 

→ Higienização e desinfeção de mesas e cadeiras após cada utilização. 

→ Teclado  e  rato  do  computador protegidos  com  película  aderente  e  desinfetados  sempre 

que sejam utilizados. A reutilização dos referidos equipamentos só será possível após 

autorização da assistente operacional ou do elemento da equipa da biblioteca responsável pelo 

atendimento. 

→ A assistente operacional assegura que todo o espaço, equipamentos e documentos estão em 

condições de higiene de modo a poderem ser utilizados. 

→ Será feito o arejamento permanente do espaço e, sempre que possível (em função das 

condições atmosféricas e da temperatura), a porta de entrada/saída e as janelas serão mantidas 

abertas. 

 

2.4. Sinalética: 

→ Colocação de sinalização no chão, junto à porta de entrada da biblioteca. 

→ Divulgação dos tempos de higienização no horário de funcionamento da biblioteca e sua 

afixação na porta de entrada/saída. 

→ Afixação das novas normas e regras de segurança no placard junto à entrada da biblioteca. 

→ Utilização dos expositores das novidades e periódicos para afixação de cartazes com as regras 

de segurança e comportamento cívico de distanciamento físico e etiqueta respiratória. 

→ Envio, por email, aos Diretores de Turma, das novas normas de funcionamento da biblioteca, 

solicitando a sua divulgação aos alunos de cada turma. 

→ Divulgação das novas normas de funcionamento da biblioteca escolar nos meios digitais da 

biblioteca (site, blog, Facebook e Instagram). 
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3. ACESSO À BIBLIOTECA E ÀS DIFERENTES ÁREAS FUNCIONAIS 

 

3.1. Entrada e saída da biblioteca: 

→ Utilização obrigatória de máscara no espaço da biblioteca e adoção dos procedimentos da 

etiqueta respiratória e social. 

→ Desinfeção obrigatória das mãos dos visitantes à entrada e saída da biblioteca. 

→ A entrada e saída da biblioteca fazem-se pela porta principal (sendo mantidas abertas as duas 

portadas), seguindo as orientações/circuitos assinalados, evitando ao máximo o cruzamento dos 

utilizadores. 

→ O utilizador aguarda à entrada da biblioteca, em fila única, para registo da presença, só podendo 

entrar após autorização do elemento da equipa da biblioteca encarregue do atendimento 

(assistente operacional ou docente da equipa da biblioteca), devendo deslocar-se diretamente 

para o espaço onde foi encaminhado. 

→ O registo da presença é efetuado por um elemento da equipa da biblioteca (assistente 

operacional ou docente), num documento onde consta a data, hora, identificação do utilizador 

e do local de utilização. 
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3.2. Limites de ocupação: 

→ Lotação máxima de 22 (vinte e dois) utilizadores: 10 (dez) nos computadores  e 12 (doze) nas 

restantes mesas de trabalho, assegurando o distanciamento físico e a manutenção dos lugares 

que estejam previamente definidos na biblioteca. 

→ Permanência de apenas um utilizador, de cada vez, na zona de atendimento. 

→ Excetuam-se destes limites de ocupação os elementos da equipa da biblioteca, com horário 

previsto para apoiar o trabalho deste serviço, e o docente que acompanhe a turma/grupo. 

→ Os limites de ocupação poderão ser reduzidos a metade, caso se verifiquem dificuldades em 

assegurar o cumprimento das condições de segurança e saúde para todos (funcionários e 

utilizadores). 

 

3.3. Prioridades de acesso: 

→ Será dada prioridade de acesso aos utilizadores que façam marcação prévia, pretendam efetuar 

trabalho individual ou no âmbito das mentorias. 

→ Nos computadores, a prioridade será dada aos alunos que pretendam imprimir 

documentos/trabalhos solicitados pelos docentes ou efetuar trabalhos no âmbito das atividades 

curriculares. 

 

3.4. Distanciamento entre utilizadores: 

→ Deverão ser cumpridas as medidas de distanciamento social entre utilizadores, de 1,5 a 2 

metros, na entrada, permanência e saída da biblioteca. 

→ Nas mesas de trabalho e computadores, os utilizadores deverão manter o distanciamento 

definido: os lugares das mesas e cadeiras são inalteráveis.  

 

3.5. Normas de manuseamento da coleção e computadores: 

→ Para minimizar os riscos de contágio, o acesso à coleção é condicionado, sendo sempre mediado 

por um elemento da equipa da biblioteca (assistente operacional, professora bibliotecária ou 

outro docente da equipa). 

→ Antes de manusear um documento/material/livro, o elemento da equipa da biblioteca 

responsável pelo atendimento deverá usar luvas ou proceder à respetiva higienização das mãos. 

→ Indisponível o acesso a periódicos (revistas e jornais) em suporte papel. 

→ Suspensão de empréstimo dos auriculares. 

→ Suspensão dos jogos de tabuleiro e outros. 

→ Proibida a partilha de material, documentos ou equipamentos, entre os utilizadores, durante o 

tempo de permanência na biblioteca. 
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→ Os computadores só podem ser usados por UM utilizador, preferencialmente após marcação 

antecipada. 

→ Após a utilização do computador, este só poderá ser novamente usado depois da sua 

higienização. 

→ Não é permitido o uso dos computadores por grupos de turma, uma vez que a sua utilização é 

individual (apenas poderá haver um elemento de cada grupo em cada computador, até ao 

número de computadores disponíveis). 

→ Os computadores só poderão ser utilizados na pesquisa e realização de trabalhos, impressão de 

documentos escolares, leitura de ebooks ou outras atividades curriculares. 

→ Suspensão temporária da utilização dos computadores para atividades lúdicas. 

 

3.6. Tempo de permanência: 

→ No sentido de possibilitar a utilização da biblioteca pelo maior número possível de utilizadores, 

mantendo os procedimentos de segurança para os utilizadores e trabalhadores, o tempo 

máximo de permanência de um aluno neste espaço é de 30 (trinta) minutos. 

→ Os alunos poderão permanecer mais de 30 (trinta) minutos na biblioteca, se não houver 

necessidade de higienizar e ocupar a mesa/computador a fim de ser ocupada por outro 

utilizador. 

→ É suspensa a utilização da biblioteca para ocupação dos tempos livres e/ou atividades lúdicas. 

 

3.7. Acesso de grupos/turma: 

→ O acesso de grupos/turma só é possível com agendamento prévio (mínimo de 48 horas de 

antecedência) e após confirmação, por parte da assistente operacional ou da professora 

bibliotecária, da disponibilidade do espaço. 

→ A marcação prévia para grupos/turma deverá ser efetuada pelo docente da disciplina, 

preferencialmente, através do email da biblioteca ou outro meio digital que venha a ser criado 

para o efeito. 

→ As turmas só poderão utilizar a biblioteca quando acompanhadas pelo respetivo docente ou, 

caso tenha sido acordado antecipadamente, por um professor da equipa da biblioteca. 

→ O acesso de grupos/turma ocorrerá no horário de funcionamento da biblioteca e desde que seja 

possível assegurar o cumprimento das normas de funcionamento, bem como das condições de 

higienização, distanciamento e segurança para todos os utilizadores e trabalhadores da 

biblioteca.  

→ Em caso de agravamento da situação epidemiológica, serão cancelados os agendamentos e o 

acesso de grupos/turmas à biblioteca.  
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4. SERVIÇOS DOCUMENTAIS  

 

→ Estantes sem livre acesso: os livros/documentos, para a leitura presencial, para a sala de aula 

ou empréstimo domiciliário são sempre solicitados pelo utilizador ao elemento da equipa da 

biblioteca que esteja encarregue do atendimento. 

→ O manuseamento e entrega dos documentos/livros para leitura presencial e empréstimo (sala 

de aula ou domicílio) serão efetuados apenas pelos elementos da equipa da biblioteca, após 

higienização das mãos ou utilização de luvas. 

→ O empréstimo domiciliário será alargado até ao prazo máximo de 30 dias, sem possibilidade de 

renovação do empréstimo. 

→ O fundo documental requisitado para a sala de aula deve ser entregue pelo aluno que o 

requereu, logo após a aula, sempre que possível, ou no prazo máximo de 24 horas. 

→ As requisições de obras de educação literária para a sala de aula, por parte dos professores, 

destinadas ao grupo turma, são temporariamente suspensas. 

→ Todos os livros entregues são colocados pelo utilizador na caixa respetiva, na sala de atividades 

da biblioteca, e ficarão em quarentena durante 8 (oito) dias. 

 

 

5. SERVIÇOS PEDAGÓGICOS  

 

→ A biblioteca manterá um serviço de referência de apoio presencial e à distância, a partir do 

email, de um sistema de videoconferência – Webex (horário a divulgar) e da biblioteca digital 

(blog/site e redes sociais: Facebook e Instagram). 

→ Os serviços pedagógicos da biblioteca privilegiarão as seguintes prioridades: 

• apoio ao estudo/trabalho individual, 

• apoio ao desenvolvimento do currículo  

• apoio na recuperação e consolidação das aprendizagens, 

• apoio na implementação/desenvolvimento das mentorias, 

• desenvolvimento dos projetos aLer+, 

• aperfeiçoamento/consolidação da presença em linha e dos serviços de referência, 

• uso autónomo da biblioteca, para estudo/trabalho curricular. 

→ Suspensão dos trabalhos e estudo coletivos; excetuam-se situações de marcação e confirmação 

antecipadas, até ao limite de 3 (três) alunos, nas mesas reservadas para o efeito, sendo 

obrigatória a manutenção dos lugares das cadeiras previamente definidos. 
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6. EQUIPA DA BIBLIOTECA 

 

→ A Equipa da Biblioteca é constituída por uma assistente operacional e 7 docentes, tendo como 

prioridade de funções a implementação e cumprimento dos novos procedimentos no espaço da 

biblioteca.  

→ A assistente operacional da equipa da biblioteca será também responsável pelo arejamento, 

limpeza e higienização dos espaços e equipamentos. 

→ Os docentes da equipa da biblioteca apoiarão a presença em linha da biblioteca, que servirá de 

complemento à biblioteca física. 

 

7. PROCEDIMENTOS GERAIS 

 

→ Perante a identificação de um caso suspeito, este deve encaminhar-se ou ser encaminhado para 

a área de isolamento, colocando em prática todos os procedimentos definidos no Plano de 

Contingência do Agrupamento. 

→ O incumprimento das normas de funcionamento da biblioteca e das orientações que sejam 

fornecidas pela equipa da biblioteca (assistente operacional, docentes e/ou professora 

bibliotecária), colocando em causa a segurança/saúde de todos quantos lá 

trabalham/frequentam, implica o impedimento de entrada e o usufruto do seu espaço/serviços. 

→ A presente norma de funcionamento da biblioteca poderá ser alterada, em função dos recursos 

humanos disponíveis para este serviço, da evolução da pandemia ou das orientações emanadas 

das autoridades competentes. 

 

 

 

Arruma o medo; abraça a responsabilidade. 
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Este plano tem como finalidade orientar as escolas nos três regimes de ensino: 

Presencial, Misto e Não Presencial, tendo como base os documentos sobre a organização do 

ano letivo 2020-2021, provenientes da DGEstE. 

Medidas gerais 

• Divulgar a toda a comunidade educativa as normas de conduta a cumprir no que 

diz respeito à organização e funcionamento das escolas no contexto atual. 

• A informação deve estar afixada em locais visíveis do recinto escolar. 

• Privilegiar a via digital ou telefónica no contacto com os encarregados de educação. 

 

A – PLANO PARA O REGIME PRESENCIAL 
 
 

O horário deve ser o “horário normal” (9h-17.30h) 
 

1- Entradas e saídas 
a. As crianças devem ser entregues ao(à) Assistente Operacional, no portão 

da escola, pelo seu encarregado de educação, ou por pessoa por ele 

designada. 

b. Os portões serão abertos às 7.45h minutos e encerrados às 9.15h. No 

período da tarde o portão será aberto durante 15 minutos para os alunos 

que almoçam em casa. Os portões estarão abertos durante 15 minutos 

após o toque para o período da tarde. 

c. A entrada e saída no edifício escolar é feita segundo circuitos definidos de 

maneira a respeitar o distanciamento das turmas. 

 

2- Horários de funcionamento 
 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 
 

Horário 1 - Pré-Escolar 

INÍCIO TERMO 

AAAF - MANHÃ 

7.45 h 9 h 

Atividades letivas 

9 h 12 h 

ALMOÇO 
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12 h 14 h 

Atividades letivas 

14 h 15.30 h 

AAAF - TARDE 

15.30h 19 H 

 

 
1º CICLO 

Horário 

Acolhimento 

7.45 h 9 h 

MANHÃ 

9.00h 12h-
12.30h 

INTERVALO – 10h/10.30h-10.30/11h 

ALMOÇO 

12h/14h 12.30h/14.30 h 

TARDE 

14 h/14.30h 17.30h a) 

INTERVALO – 15h/15 m + 16h/16.30 h 

a) Inclui as Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) 

 

 

3- Espaços 
Serão definidos circuitos de circulação interna, permitindo uma melhor orientação 

espacial de crianças e adultos e, ao mesmo tempo, uma higienização mais eficaz do espaço 

e dos equipamentos. 

Deve evitar-se concentrações nas idas à casa de banho. 

As refeições das turmas do 1º, 2º e 3º ano serão efetuadas no Salão Polivalente, as 

restantes turmas almoçam na sala de aula. 

 

➢ Os recreios devem ter zonas específicas para as turmas, de acordo com a realidade 

da escola; 
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➢ Nos circuitos internos, desde a entrada da escola, até à sala de aula, assim como 

nas cantinas e casas de banho, deve-se ter em conta, o distanciamento físico 

(sempre que possível). 

De forma a operacionalizar este plano são necessárias mais duas funcionárias de forma 

a garantir uma prestação de serviço que respeite as “bolhas” formadas e garantir a 

higienização dos espaços em tempo útil. 

NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 
 

As Atividades de Animação e de Apoio à Família (AAAF) funcionarão na sala respetiva, devendo 

ser garantido, sempre que possível, o distanciamento físico.  

De forma a operacionalizar este plano são necessárias mais uma funcionária de forma a 

garantir uma prestação de serviço que respeite as “bolhas” formadas e garantir a higienização 

dos espaços em tempo útil. 

 

NO 1º CICLO 
 
 
De modo a evitar a concentração dos alunos na sala de aula das turmas do 1º, 2º e 4º ano sairão 

rotativamente alunos de forma a que os grupos tenham no máximo 15 alunos.  

Todos os alunos que saem da turma original terão as mesmas áreas lecionadas por um 

professor em regime de coadjuvação.  

As refeições deverão ser feitas em regime de take-away, cada aluno deverá ter uma 

lancheira/marmita de forma a poder almoçar em espaços pré-definidos.  

 

B. REGIME MISTO 

 
O Regime Misto e Regime Não Presencial aplica-se numa fase de agravamento da situação 
epidemiológica da doença COVID 19. 

NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 
 
❖ Na educação pré-escolar o regime misto não se aplica em virtude do total de alunos 

por turma não o justificar. 

❖  No caso da obrigatoriedade da sua implementação, propõe-se o seguinte: 

As crianças vão à escola alternadamente (semana a semana), uma turma de cada vez 

vai a escola, a outra fica em casa. No tempo em que estão em casa, no regime de 
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E@D, as educadoras enviam a planificação semanal, a qual será realizada com o 

apoio dos pais/EE. As crianças que beneficiam de Ação Social Escolar (ASE), que 

usufruem da Educação Especial, crianças de risco e sem recursos digitais, continuam 

na escola. 

NO 1º CICLO 

❖ Proposta: 

No período da manhã, todos os alunos terão aulas presenciais, de acordo com os 

horários estipulados. De tarde, têm uma sessão síncrona e trabalho autónomo. 

❖ Os discentes que beneficiam da Ação Social Escolar, os que são contemplados com 

medidas seletivas e adicionais, os que estão em situação de risco e ainda os que não 

têm retaguarda familiar ou equipamento informático podem permanecer na escola, 

no período da tarde. 

C- REGIME NÃO PRESENCIAL 

NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

 

Atividades síncronas 
 

30min/45min diários, durante o período letivo, de modo a 
desenvolver todas as Áreas de Conteúdo. 

 
 

Atividades assíncronas 

 
Serão desenvolvidas no restante horário. 
Serão enviados aos encarregados de educação os planos 
semanais. 

Sugestão: as atividades síncronas serão realizadas, preferencialmente, em horário que 
possibilite o acompanhamento por parte dos encarregados de educação. 

 

NO 1º CICLO 
Carga curricular do E@D 1º, 2º e 3º 

Português 2x1h 

Matemática 2x1h 

Estudo do Meio 1h 

Educação Física 2x30min 

Educação Artística; 2x30min 
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Inglês; 2x45 min. 

Apoio ao Estudo  30 m 

Oferta Complementar 30 m 

EMRC 1h 

  

Carga curricular do E@D 4º ano 

Português 2x1h 

Matemática 2x1h 

Estudo do Meio 1h 

EAFM 1h 

Inglês; 2x30m 

Apoio ao Estudo  30 m 

Oferta Complementar 30 m 

EMRC 1h 

 

Os horários E@D estão dependentes da oferta do Estudo em Casa de forma a ser possível 

conjugar as duas ofertas. 


