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1. Introdução 
 

Os estabelecimentos de educação ou ensino são locais de convívio e partilha, onde importa estabelecer 

medidas de saúde pública, em alinhamento com as medidas implementadas a nível comunitário. 

O encerramento dos estabelecimentos de educação ou ensino e o confinamento, ainda que sejam 

medidas necessárias para o controlo de uma epidemia, têm impacto nos determinantes sociais, mentais e 

ambientais da saúde, que se podem refletir em consequências a longo prazo no bem-estar físico, 

psicológico e social dos alunos. Estas consequências tenderão também a aumentar as desigualdades 

sociais e de saúde já existentes. 

Neste contexto, importa definir estratégias que permitam o ensino presencial, dando prioridade à 

prevenção da doença e à minimização do risco de transmissão de SARS-CoV-2, com condições de 

segurança e higiene nos estabelecimentos de educação ou ensino na retoma do ano letivo 2020/2021. 

De referir ainda que o Agrupamento elaborou os documentos Plano de Ensino Presencial, Plano de Ensino 

Misto e Plano de Ensino @ Distância Cabanita que enquadram-se na Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 53-D/2020 de 20 de julho que estabelece medidas excecionais e temporárias para a 

organização do ano letivo 2020-21, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.  

O objetivo do Plano de Contingência é manter, na medida do possível, a atividade da Escola perante 

constrangimentos de falta de professores, funcionários não docentes e de alunos através de medidas 

preventivas e ações a desenvolver consoante diferentes níveis de absentismo. Está consubstanciado 

também as medidas a adotar num possível caso de infeção. 

 

  

1.1 Enquadramento   

 

Na sequência da publicitação do Despacho n.º 2836-A/2020, de 02.03.2020 e em alinhamento com a 

Orientação conjunta da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, da Direção-Geral da Educação e 

da Direção-Geral da Saúde (Orientações Ano letivo 2020/2021, de 3 de julho de 2020), na qual consta um 

conjunto de medidas preventivas a adotar, é atualizado o Plano de Contingência, é reorganizado o espaço 

escolar, é dado enfase à promoção de comportamentos preventivos e o estabelecimento de canais de 

comunicação entre os diferentes agentes da comunidade educativa. 

O Agrupamento de Escolas Padre João Coelho Cabanita elaborou o presente Plano de Contingência. As 

situações não previstas neste Plano devem ser avaliadas caso a caso. O mesmo poderá sofrer alterações 

face a novas orientações ou acontecimentos. 

 

  



3 
 

1.2 O que é a COVID-19? 

 

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

 

Principais sintomas 

A doença manifesta-se predominantemente por sintomas respiratórios, nomeadamente, febre, tosse e 

dificuldade respiratória, podendo também existir outros sintomas, entre os quais, odinofagia (dor de 

garganta), dores musculares generalizadas, perda transitória do paladar ou do olfato, diarreia, dor no peito 

e dor de cabeça, entre outros. A pessoa infetada pode não apresentar sinais ou sintomas (assintomática), 

podendo também transmitir a doença. 

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

doença, com menor risco de complicações e hospitalização.  

 

 

Tempo de incubação 

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

vírus até ao aparecimento de sintomas) seja entre 1 e 14 dias. 

 

 

Transmissão da infeção 

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

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

tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão 

próximas. 

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

em seguida, com a boca, nariz ou olhos. 

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

fechados. 

A transmissão de SARS-CoV-2 pode ocorrer cerca de dois dias antes da manifestação de sintomas 

(contudo a janela temporal pode ser diferente). 
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2. Estrutura de comando e controle 

2.1 Contactos das unidades orgânicas e responsáveis pela segurança 
 

PROFESSOR RESPONSÁVEL DA SEGURANÇA NO AGRUPAMENTO: 

DIRETOR Jacinto Carlos Guerreiro Colaço    SUBDIRETORA Maria Isabel Dias Nobre 

Unidades orgânicas Delegado/Responsável de segurança Outros elementos de segurança 

EB Padre João Coelho Cabanita 

Tel.: 289412783 
Júlio Cesar Gomes Guerreiro 

Isilda Correia Gonçalves 

 Antónia Mendes Viegas Pereira 

Ivone Maria Santos Nascimento Espada 

EB Professor Manuel Martins Alves 

Tel.: 289463505 ou 913275053 
Adérita Maria Leal Cardoso Tomas Armando Jorge Domingos da Piedade 

EB Professor Sebastião J. P. Teixeira 

Tel.: 289489518 
Rosa Maria Neves Gonçalves Martins 

Madalena Silva 

Eleutério Cavaco 

EB n.º 4 de Loulé  

Tel.: 289415993 
Cristina Madeira Santos Filipe 

Ângela Silva Duarte Ferreira da Silva 

Rui Vieira 

Fernanda Luz 

EB n.º 3 de Loulé  

Tel.: 289415994 
Mª Helena P. P. D. Guerreiro Mendes Isabel Maria Viegas Candeias 

EB de Tôr 

Tel.: 289435050 

Ana Bengalinha 

Vanda Batista 

Maria Fernanda Martins da Conceição 

Sónia Santos 

EB de Benafim Grande 

Tel.: 289472525 
Isa Goncalves Gomes Lourenço Maria Ausenda Guerreiro Martins 

EB de Alte 

Tel.: 289478112 
Edite Maria Pontes Coelho Suzete Viegas Guia 

JI de Clareanes 

Tel.: 289438148 

Clarinda Coelho Costa 

Cristina Pedroso 

Ana Cristina Boavista Teodoro 

Ana Luísa Silva 

EB de Querença 

Tel.: 289411475 
Fernanda Maria Martins Guerreiro Diamantina Mª Guerreiro L. Cavaco 

EB nº 1 de Areeiro 

Tel.: 289432301 
Rita Isabel Rocha Costa Marçal Marta Luísa Guerreiro Basílio 

JI de Alfarrobeira 

Tel.: 966894163 
Mª Filomena R. dos Santos Marreiros Rosa Maria Caetano Evaristo Dionísio 

EB de Cortelha 

Tel.: 289846274 
Eva Rodrigues de Oliveira Silvestre Maria da Piedade Joaquina Pereira 

JI de Poço Novo 

Tel.: 926974391 
Anabela Palma Manuela  Piedade 
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2.2 Identificação dos profissionais de saúde e seus contactos 
 

- Linha Saúde 24 – 808 24 24 24;  

- Delegada de Saúde Regional – Dr.ª Ana Cristina Guerreiro – 969 030 188 ou 289 889 900; 

- Coord./Delegado de Saúde – Dr. Joaquim Bodião – 966 825 382 

- Delegado de Saúde (Olhão) – Dr. João Camacho – 963 381 561 

- Delegada de Saúde (S. Brás de Alportel) – Dr.ª Maria Filomena Correia – 966 969 173  

- Delegada de Saúde – Dr.ª Hermenegilda Domingos – 926 357 005 

- Delegada de Saúde – Dr.ª Paula Gregório – 967 984 636  

- Delegado de Saúde (Loulé em substituição) – Dr. Armindo Queza – 964 055 227 

- Centro de saúde de Loulé – 289 401 000; 

- Centro de Saúde de Loulé - Dr.ª Maryline Cancela – 917 086 993 

- Bombeiros Voluntários – 289 416 702; 

- Saúde Escolar: Enfermeira Rute – 927 403 572 

2.3 Áreas de “isolamento” das unidades orgânicas 
 

A colocação numa área de “isolamento” visa impedir que outros possam ser expostos e infetados. Tem 

como principal objetivo evitar a propagação da doença transmissível no serviço e na comunidade. É de 

assegurar que a sala de isolamento contém: Alimentos não perecíveis e água; Acesso a instalação 

sanitária; Termómetro; Luvas descartáveis; Máscara cirúrgica; Dispensador com SABA; Cadeira; Telefone 

ou telemóvel. Os trajetos de entrada e saída para a área de isolamento estão definidos. 

 

Unidades orgânicas Área de isolamento 

EB Padre João Coelho Cabanita Gabinete Médico sala 33 

EB Professor Manuel Martins Alves Sala bufete 

EB Professor Sebastião J. P. Teixeira Sala junto à sala DT 

EB n.º 4 de Loulé  Sala de apoio 

EB n.º 3 de Loulé  Sala contígua à sala dos professores 

EB de Tôr Sala B – JI 

EB de Benafim Grande Sala de isolamento 

EB de Alte Sala de isolamento 

JI de Clareanes Hall da sala B 

EB de Querença Sala de isolamento 

EB nº 1 de Areeiro Sala de isolamento 

JI de Alfarrobeira Sala de isolamento 

EB de Cortelha Sala de isolamento 

JI de Poço Novo Sala de isolamento 

 



6 
 

3. Medidas de prevenção 
 

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

controlo da transmissão da COVID-19, a saber: distanciamento entre pessoas; higiene pessoal; 

equipamentos de proteção individual; higiene ambiental; automonitorização de sintomas. 

 

3.1 Distanciamento entre pessoas 
 

 Os horários das turmas das escolas do agrupamento onde frequentam um maior número de alunos 

ficaram desfasados na hora de entrada e saída do estabelecimento bem como na hora do almoço 

para evitar grandes aglomerados de pessoas; 

 As salas de aula foram reorganizadas de acordo com o dimensionamento das turmas aumentando-

se o espaço entre os lugares sentados. A disposição das mesas permite que os alunos fiquem 

sempre com a mesma orientação; 

 Cada turma utiliza a mesma sala de aula, sempre que possível; 

 O acesso a todos os espaços escolares interiores é condicionado ao n.º de pessoas permitido; 

 Colocação de sinalética para que a circulação de pessoas seja condicionada à sinalização 

existente sobre os circuitos de circulação; 

 A distância de segurança deve ser respeitada em caso de formação de filas de espera para acesso 

aos espaços; 

 Foram atribuídas zonas do recreio para cada ano de escolaridade/grupo turma. 

 

3.2 Higiene pessoal 
 

Todos os membros da comunidade educativa devem: 

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

segundos; 

• Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, após o uso da casa de banho e sempre 

que as mãos estejam sujas; 

• Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar; 

• Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de seguida;  

• Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos;  

• Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com secreções 

respiratórias. 

• Na educação pré-escolar, os alunos e profissionais trocam de calçado que levam de casa por outro 

utilizado apenas no interior do espaço de jardim de infância. Este calçado permanece no 

estabelecimento e é higienizado diariamente após a saída do seu utilizador. 

Os docentes, em contexto de sala de aula, deverão promover atividades para a aquisição de bons 

hábitos de higiene.  
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3.3 Equipamentos de proteção individual 
 

• As crianças/alunos que frequentam a educação pré-escolar e o 1.º ciclo não necessitam de usar 

máscara no espaço escolar; 

• Para todos os alunos que frequentam o agrupamento a partir do 2.º ciclo é obrigatório o uso de 

máscara; 

• Todo pessoal docente e não docente e todas as pessoas que visitam o espaço escolar a partir dos 

10 anos de idade é obrigatório o uso de máscara. 

 

 

3.4 Higiene ambiental 
 

• Colocação de dispensadores de solução antisséptica de base alcoólica em todos os espaços 

escolares interiores bem como à entrada da escola; 

• Colocação de cartazes, de fácil compreensão a toda a comunidade educativa, ilustrativos de uma 

boa higienização das mãos em todos os locais onde esta possa ser feita (WC’s, junto aos 

dispensadores …). 

• Os docentes, em contexto de sala de aula, deverão promover atividades para a aquisição de bons 

hábitos de higiene; 

• O pessoal docente e não docente devem promover os bons hábitos em relação à lavagem das 

mãos e às regras de etiqueta respiratória; 

• Haverá, de fácil acesso, toalhetes de papel descartáveis e caixotes de lixo com tampa de fácil 

abertura para depósito dos resíduos. Estes deverão ser esvaziados e desinfetados com muita 

regularidade, usando sempre luvas descartáveis; 

• Para promover o arejamento o professor será a pessoa responsável por deixar as janelas das salas 

abertas; 

• Higienização regular e intensa com detergente apropriado, assim como solução antisséptica de 

base alcoólica de: maçanetas e puxadores de portas; portas de WC; armários; torneiras; telefones; 

teclados e ratos de computador; interruptores; torneiras e autoclismos; corrimãos; comandos; 

mesas de trabalho dos alunos no final de cada período de trabalho (final da manhã e da tarde); 

outros acessórios regularmente manipuláveis; 

• Todos os teclados e cadeiras/cadeirões de tecido foram revestidos de material plástico 

impermeável para fácil higienização; 

• Todos os quadros de cortiça foram impermeabilizados para fácil desinfeção; 

• Foram retirados todos os cortinados dos espaços escolares. As persianas nas salas de aula da 

escola sede ficam na posição subida uma vez que todo o controlo de entrada de luz natural será 

feito pela manipulação dos rolos de sombreamento existentes; 

• Os aparelhos de ar condicionado devem permanecer desligados. 
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3.5 Automonitorização de sintomas 
 

Todos os membros da comunidade escolar com sintomas sugestivos de COVID-19 (de febre ou tosse ou 

dificuldade respiratória) não devem deslocar-se para a escola. Deve informar a escola por via telefónica e 

contactar a linha de saúde 24 - 808 24 24 24. 

 

Não serão admitidos na Escola, quaisquer pessoas (alunos, professores, funcionários, 

encarregados de educação) que manifestem febre ou outros sinais de gripe, a fim de evitar o 

contágio de outras pessoas. 

 

 

 

 

 

4. Gestão de caso 
 

4.1 Atuação da Unidade Orgânica perante um caso suspeito de COVID-19  
 

Perante a identificação de um caso suspeito, devem ser tomados os seguintes passos: 
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01) Perante a deteção de um caso suspeito de COVID-19 de uma pessoa presente no estabelecimento de 

educação ou ensino, são imediatamente ativados todos os procedimentos constantes no Plano de 

Contingência e é contactado um responsável de segurança da unidade orgânica definido anteriormente. 

 

02) O caso suspeito de COVID-19 quando se trate de um menor, é acompanhado por um adulto, para a 

área de isolamento, através do circuito de circulação definido. 

Sempre que se trate de um adulto, dirige-se sozinho para a área de isolamento. Na área de isolamento 

deve constar o fluxo de atuação perante um caso suspeito de COVID-19 em contexto escolar (Anexo 1). 

 

03) Caso se trate de um menor de idade, é contactado de imediato o encarregado de educação, de modo 

a informá-lo sobre o estado de saúde do menor. O encarregado de educação deve dirigir-se ao 

estabelecimento de educação ou ensino, preferencialmente em veículo próprio. 

 

04) Na área de isolamento, o encarregado de educação, ou o próprio se for um adulto, contacta o SNS 24 

e segue as indicações que lhe forem dadas. O diretor ou o responsável de segurança da unidade orgânica 

pode realizar o contacto telefónico se tiver autorização prévia do encarregado de educação. 

 

Na sequência da triagem telefónica: 

• Se o caso não for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem telefónica, a pessoa segue 

o procedimento normal da escola, de acordo com o quadro clínico apresentado. Terminam os 

procedimentos constantes no Plano de Contingência para COVID-19 e não se aplica o restante 

“Fluxograma de atuação perante um caso suspeito de COVID-19 em contexto escolar” (anexo 1). 

• Se o caso for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem telefónica será encaminhado de 

uma das seguintes formas: 

- Autocuidado: isolamento em casa; 

- Avaliação Clínica nas Áreas Dedicadas COVID-19 nos Cuidados de Saúde Primários; 

- Avaliação Clínica em Serviço de Urgência. 

 Devem ser prosseguidos os procedimentos do ponto 5, “Fluxograma de atuação perante um caso 

suspeito de COVID-19 em contexto escolar” (ver anexo 1). 

 

Nota: Se o encarregado de educação não contactar o SNS 24 a Delegada de Saúde deve ser informada 

da situação pelo diretor ou responsável de segurança da unidade orgânica. 

 

05) Caso exista um caso suspeito de COVID-19 triado pela SNS 24, é contactada de imediato a delegada 

de saúde/centro de saúde, cujos contactos telefónicos devem constar num documento visível na área de 

isolamento. 

 

06) A delegada de saúde: 

• prescreve o teste para SARS-CoV-2 e encaminha para a sua realização; 
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• esclarece o caso suspeito, se for um adulto ou o encarregado de educação, caso se trate de um 

menor sobre os cuidados a adotar enquanto aguarda confirmação laboratorial e sobre os 

procedimentos seguintes (no que for aplicável da Orientação n.º10/2020 da DGS). 

 

A deslocação para casa, para os serviços de saúde ou para o local de realização de teste deve ser feita 

em viatura própria, ou em viatura própria dos encarregados de educação, caso seja menor de idade. Se tal 

não for possível, deve ser utilizada uma viatura de transporte individual, não devendo recorrer-se a 

transporte público coletivo. Durante todo o percurso o caso suspeito e o(s) respetivo(s) acompanhante(s) 

devem manter a máscara devidamente colocada. 

 

07) A delegada de saúde, no primeiro contacto com o estabelecimento de educação ou ensino, procede a 

uma rápida avaliação da situação/risco, para decidir a celeridade e amplitude das medidas a adotar. Caso 

considere necessário, pode implementar medidas de proteção, enquanto aguarda confirmação laboratorial, 

nomeadamente: 

• Isolamento dos contactos que estiveram sentados em proximidade na sala de aula ou no refeitório 

ou outros contactos próximos identificados; 

Após confirmação laboratorial do caso, a delegada de saúde deve prosseguir com a investigação 

epidemiológica (in loco, se necessário): 

• Inquérito epidemiológico; 

• Rastreio de contactos; 

• Avaliação ambiental. 

 

08) A delegada de saúde informa o caso, os contactos de alto e baixo risco e a unidade orgânica sobre as 

medidas individuais e coletivas a implementar, de acordo com a avaliação da situação/risco efetuada, 

nomeadamente: 

• Isolamento de casos e contactos, encerramento da turma, de áreas ou, no limite, de todo o 

estabelecimento de educação ou ensino; 

• Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços mais utilizados pelo caso suspeito, 

bem como da área de isolamento (Orientação n.º 014/2020 da DGS); 

• Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso suspeito em dois sacos de plástico, 

resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho e colocação dos 

mesmos em contentores de resíduos coletivos após 24 horas da sua produção (nunca em 

ecopontos). 

Para implementação de medidas e gestão de casos, a delegada de saúde pode mobilizar e liderar uma 

Equipa de Saúde Pública. 
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4.2 Atuação da Unidade Orgânica perante um caso confirmado de COVID-19 fora do 

estabelecimento 
 

Se o caso confirmado tiver sido identificado fora do estabelecimento de educação ou ensino, devem ser 

seguidos os seguintes passos: 

 

01) Perante a comunicação ao estabelecimento de ensino, de um caso confirmado de COVID-19 de uma 

pessoa que tenha frequentado o estabelecimento, devem ser imediatamente ativados todos os 

procedimentos constantes no Plano de Contingência e ser contactado o diretor ou o responsável da 

segurança da Unidade Orgânica. 

02) O Diretor ou o responsável da segurança da Unidade Orgânica contacta de imediato a delegada de 

saúde/centro de saúde a informar da situação. 

03) A delegada de saúde, apoiada pelo centro de saúde, assegura a investigação epidemiológica (in loco, 

se necessário): 

• Inquérito epidemiológico; 

• Rastreio de contactos; 

• Avaliação ambiental. 

 

04) De acordo com a avaliação de risco efetuada, a delegada de saúde informa os contactos de alto e de 

baixo risco e o estabelecimento de ensino, sobre quais as medidas individuais e coletivas a implementar, 

nomeadamente: 

• Isolamento de contactos, encerramento da turma, de áreas ou, no limite, de todo o estabelecimento 

de educação ou ensino; 

• Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços utilizados pelo caso confirmado, 

bem como da área de isolamento (Orientação n.º 014/2020 da DGS); 

• Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso suspeito em dois sacos de plástico, 

resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho e colocação dos 

mesmos em contentores de resíduos coletivos após 24 horas da sua produção (nunca em 

ecopontos). 
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4.3 Medidas a adotar pelo caso confirmado 
 

Perante um caso com teste laboratorial (rRT-PCR) positivo para COVID-19, o mesmo deve permanecer 

em isolamento até cumprir com os critérios de cura documentada (Norma nº. 004/2020 da DGS). 

A definição do local de isolamento dependerá da gravidade do quadro clínico e das condições de 

habitabilidade de cada pessoa. 

As pessoas com COVID-19, são consideradas curadas quando: 

• Apresentam ausência completa da febre (sem recurso a medicação) e melhoria significativa dos 

sintomas durante 3 dias consecutivos, e 

• Apresentam teste laboratorial (rRT-PCR) negativo, realizado, no mínimo, 14 dias após o início dos 

sintomas (nos doentes sem internamento hospitalar por COVID-19) ou dois testes laboratoriais 

(rRT-PCR) negativos, com pelo menos 24 horas de diferença, realizados, no mínimo, 14 dias após 

o início dos sintomas (nos doentes com internamento hospitalar por COVID-19). 

Após determinação de cura e indicação da Autoridade de Saúde Local, a pessoa pode regressar ao 

estabelecimento de educação ou ensino. 

5. Rastreio de contactos  
 

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

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

casos secundários, com vista à interrupção da transmissão da doença. 

Este rastreio compreende três passos (Norma n.º 015/2020 da DGS): 

 

 

1.º) O rastreio de contactos deve ser iniciado prontamente após a confirmação de um caso de COVID-19, 

preferencialmente nas 12 horas seguintes à identificação do caso, incluindo os contactos na escola 

(alunos, pessoal docente, pessoal não docente), os coabitantes e contactos de outros contextos que 

possam ser relevantes (Norma n.º 015/2020 da DGS). 

 

2.º) O risco de contrair infeção por SARS-CoV-2 é dependente do nível de exposição, sendo os contactos 

classificados, de acordo com esse nível, em exposição de alto risco e de baixo risco. Esta estratificação de 

risco é realizada pela Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública no decurso da investigação 

epidemiológica, de acordo com a Norma n.º 015/2020 da DGS. 
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“Alto risco de exposição”:  

- Quem partilhou os mesmos espaços (sala, gabinete, secção, zona até 2 metros) do caso; 

- Quem esteve face-a-face com o caso confirmado ou em espaço fechado com o mesmo; 

- Quem partilhou com o caso confirmado loiça (pratos, copos, talheres), toalhas ou outros objetos ou 

equipamentos que possam estar contaminados com expetoração, gotículas respiratórias. 

 

“Baixo risco de exposição” (casual), é definido como: 

- Quem teve contacto esporádico (momentâneo) com o caso confirmado (ex. em movimento/circulação 

durante o qual houve exposição a gotículas/secreções respiratórias através de conversa face-a-face 

superior a 15 minutos, tosse ou espirro); 

- Quem prestou assistência ao caso confirmado, desde que tenha seguido as medidas de prevenção (ex. 

utilização adequada de meios de contenção respiratória; etiqueta respiratória; higiene das mãos). 

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

data da última exposição a caso confirmado. 

 

3.º) A delegada de saúde, após identificação e classificação do nível de risco dos contactos do caso de 

COVID-19, e de acordo com a avaliação de risco efetuada, implementa um conjunto de medidas 

individuais e coletivas (Norma n.º 015/2020 da DGS). 

 

5.1 Medidas individuais a aplicar aos contactos 
 

Contactos de alto risco: 

Os contactos classificados como tendo exposição de alto risco ficam sujeitos aos procedimentos de: 

• Isolamento profilático no domicílio ou noutro local definido pela delegada de saúde, até ao final do 

período de vigilância ativa (Despachos n.º 2836-A/2020 e/ou n.º 3103-A/2020); 

• Teste laboratorial para deteção de SARS-CoV-2; 

• Vigilância ativa durante 14 dias, desde a data da última exposição. 

 

Contactos de baixo risco: 

Os contactos classificados como tendo exposição de baixo risco ficam sujeitos aos procedimentos de: 

• Vigilância passiva, com monitorização de sintomatologia pelos encarregados de educação, se 

menores, ou pelo próprio, durante 14 dias desde a data da última exposição 

 

5.2 Medidas coletivas a adotar pela unidade orgânica 
 

A Autoridade de Saúde pode determinar, além das medidas individuais a adotar pelos contactos, outras 

medidas coletivas a aplicar pelo estabelecimento de educação ou ensino, em obediência do Princípio da 

Proporcionalidade: 
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• Encerramento de uma ou mais turmas; 

• Encerramento de uma ou mais zonas do estabelecimento de educação ou ensino; 

• Encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino*. 

 

*O encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino só deve ser ponderado em situações 

de elevado risco no estabelecimento ou na comunidade. 

Esta medida apenas pode ser determinada pela delegada de saúde, envolvendo na tomada de decisão as 

Autoridades de Saúde Regional e Nacional. 

Se considerar necessário, a Autoridade de Saúde Local pode recomendar outras medidas. 

 

 

6. Informação aos membros da comunidade educativa 
 

É fundamental envolver os parceiros da comunidade educativa para apoiar o estabelecimento de 

educação ou ensino a responder de forma célere e adequada e controlar a transmissão de SARS-CoV-2.  

 

A comunicação tem um papel fundamental. Deste modo, a partilha regular de pontos de situação, de 

medidas e recomendações a adotar em cada momento, são peças chave na estratégia de comunicação e 

promoção de literacia em saúde, que permitem não só tranquilizar e dar confiança face à incerteza, como 

também a adoção de comportamentos de proteção da saúde na comunidade escolar e nos parceiros. 

 

Este plano de contingência é atualizado pelos delegados/responsáveis pela segurança sempre que surge 

uma alteração, é enviado a toda a comunidade educativa através de email institucional e é publicado na 

página do agrupamento https://www.agrupamentocabanita.edu.pt/. 

 

 

 

 

 

 

 

Loulé, 10 de março de 2020 

O Diretor 

 

____________________________________ 

(Jacinto Carlos Guerreiro Colaço)  
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Anexo 1: Fluxo de atuação perante caso suspeito de COVID-19 
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Anexo 2: Plano de Contingência das Bibliotecas Escolares 

Regime presencial 

ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO 

♦ Mobiliário: quantidade e 

(re)distribuição no espaço; 

Manutenção do número de mesas; 

Redução em metade do número de lugares sentados 

♦ Equipamento: quantidade e 

(re)distribuição no espaço; 

Computadores: Os equipamentos serão mantidos nos mesmos espaços, 
com utilização condicionada a metade. 

Televisor e vídeo: Serão utilizados apenas em contexto de turma e com 
reserva prévia, sem utilização de fones. 

♦ Fundo documental: organização 

no espaço, eventual separação de 

receção e entrega de 

documentos; 

Qualquer documento é solicitado a um elemento da equipa da BE que o 

procura na estante e o disponibiliza aos utilizadores. 

Os utilizadores continuam a usufruir do direito ao empréstimo, de acordo 

com o Regulamento das Bibliotecas. 

Os documentos devolvidos são desinfetados e colocados em «quarentena» 

durante 48 horas, após o que voltarão a ser disponibilizados. 

♦ Protocolos de higienização dos 

espaços e equipamentos e 

normas param a sua utilização; 

 Os utilizadores deverão desinfetar as mãos à entrada da Biblioteca. 

Junto da secretária de acolhimento, apenas pode permanecer um 

utilizador de cada vez. 

Os equipamentos e materiais não podem ser partilhados. 

Cadeiras em tecido e teclados são protegidos com materiais laváveis e são 

desinfetados frequentemente, consoante a sua utilização, 

♦ Protocolos de arejamento; As bibliotecas serão arejadas pelo menos três vezes durante o dia. 

♦ Sinalética: afixação de novas 

normas, regras de segurança e 

higienização. 

À entrada das BE é afixado um cartaz com as normas específicas no 

contexto de pandemia. 

Há sinalética a marcar as regras de circulação e distanciamento. 
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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

♦ Horário de abertura e encerramento; Mantém-se os horários anteriores. 

♦ Previsão de tempos para higienização 

e arejamento do espaço. 

As bibliotecas serão arejadas pelo menos três vezes durante o dia. 

Os equipamentos são higienizados após cada utilização.  

EQUIPA DA BIBLIOTECA 

♦ Constituição e atribuição de 

funções face a novos 

procedimentos 

implementados e/ ou a 

implementar, de acordo com 

os diferentes regimes de 

funcionamento. 

Professora Bibliotecária - elaboração, coordenação, divulgação, 

implementação e monitorização do plano de contingência. 

Assistentes - divulgação e implementação do plano, higienização e arejamento 

do espaço. 

Professores da equipa: colaboração na implementação do plano; colaboração 

nas atividades desenvolvidas pela BE.  

ACESSO À BIBLIOTECA E ÀS DIFERENTES ÁREAS FUNCIONAIS 

♦ Normas e procedimentos de 

entrada e saída; 

Sempre que possível, a entrada e a saída é efetuada por portas diferentes. 

Onde tal não for possível os alunos que querem sair têm prioridade em 

relação aos que pretendem entrar, mantendo uma distância de cerca  de 2 m. 

♦ Limites de ocupação; 
Uma turma no máximo. 

Entre 20 e 25, consoante a dimensão da Biblioteca. 

♦ Prioridades de acesso; 
1ª prioridade- Atividades em contexto letivo 

2ª prioridade – Atividades dinamizadas pela Equipa da BE 

3ª prioridade  - Atividades Extracurriculares (realização de TPC, projetos, 

pesquisa, …) 

4ª prioridade – Utilização lúdica 

♦ Distanciamento entre 

utilizadores; 

Zona multimédia: 1 metro 

Restantes espaços: 1,5 metros 

♦ Normas de manuseamento; Apenas os elementos da equipa da BE podem aceder às estantes. 

♦ Tempo de permanência;  50 minutos. 

♦ Acesso de grupos/ turmas. Permanência de uma turma com o professor ou parte da turma com 

indicações do professor. 
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SERVIÇOS DOCUMENTAIS 

♦ Normas de utilização da coleção param 

leitura presencial, sala de aula ou 

domiciliária. 

A utilização da coleção será realizada nas diferentes modalidades, 

respeitando o período de «quarentena». 

A requisição para sala de aula será agendada com os docentes das 

disciplinas. 

SERVIÇOS PEDAGÓGICOS Normas e prioridades: 

♦ Apoio ao estudo/ trabalho individual;  É possível individualmente ou em trabalho de mentoria. 

♦ Apoio ao estudo/ trabalho em 

pequenos grupos; 

Só é permitido com grupos da mesma turma. 

♦ Trabalho com grupos/ turmas; Só é permitido com grupos da mesma turma. 

♦ Uso autónomo da biblioteca. Só é permitido individualmente ou com colegas da mesma turma. 

 

Regime misto e regime não presencial  

Para as turmas em presença na escola, mantém-se as normas acima definidas. 

Para as turmas confinadas, na impossibilidade de participarem em algumas atividades, poderão fazê-lo através das 

plataformas utilizadas na modalidade de E@D e recorrer à presença em linha das bibliotecas escolares. 

Nestas situações os alunos poderão usufruir do empréstimo domiciliário de livros. Para tal, deverão contactar 

telefonicamente ou por mail um elemento da equipa da BE, que lhe indicará o procedimento correto a adotar. 

 

 

 

 Elaborado a partir de:  

 Orientações 2020.21 para a organização de bibliotecas, da Rede de Bibliotecas Escolares 

 

 Orientações fornecidas pelos técnicos do Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do 

Algarve  
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Anexo 3: EB Padre João Coelho Cabanita 
 

Com vista à minimização do risco de transmissão de SARS-CoV-2 define-se um conjunto de 

procedimentos para além dos que constam no Plano de Contingência do agrupamento. 

 

Medidas de prevenção 

Portaria da Escola 

 Os horários das turmas da escola sede ficaram desfasados na hora de entrada e saída do 

estabelecimento (ver mapa de entradas e mapa de saídas em anexo) para evitar grandes 

aglomerados de pessoas à entrada da escola; 

 Todos os alunos, docentes, funcionários não docentes e visitantes com mais de 10 anos só podem 

entrar no recinto escolar com a máscara colocada. 

 À entrada da escola está colocado um dispensador de álcool gel sendo obrigatório proceder à 

higienização das mãos. 

 

 

Circulação pelos diferentes espaços 

 Foi colocada sinalética no chão para que a circulação de pessoas seja feita de acordo com a 

sinalização existente; 

 A distância de segurança deve ser respeitada em caso de formação de filas de espera para 

acesso aos espaços (indicação de sinalética de distanciamento); 

 O acesso a todos os espaços escolares interiores é condicionado ao n.º de pessoas permitido 

em cada espaço de acordo com a lotação máxima afixada; 

 Fica condicionado o acesso dos alunos à entrada principal do edifício tendo que contornar os 

blocos para aceder aos serviços da escola (bufete, refeitório, papelaria, secretaria, biblioteca, 

quiosques, gabinete de intervenção social e centro de aprendizagem);  

 Durante os intervalos ou na ausência de algum professor os alunos devem permanecer nas 

zonas do recinto escolar destinadas ao seu ano de escolaridade (ver a distribuição dos alunos 

por setor da escola em anexo; 
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Refeitório 

 Foi estabelecido um horário de almoço por turma para evitar aglomerados de pessoas no refeitório 

(ver mapa de almoços em anexo que irá ficar afixado à entrada do refeitório); 

 Os lugares sentados no refeitório também foram reorganizados por forma a garantir o maior 

distanciamento possível (a lotação máxima está definida à entrada do refeitório); 

 

Bufete 

 A entrada do Bufete está condicionada ao n.º de alunos que aguardam a sua vez para serem 

atendidos de acordo com a sinalização existente no chão; 

 Os lugares sentados no bufete também foram reorganizados por forma a garantir o maior 

distanciamento possível; 

 A saída do bufete será efetuada por outra porta (diferente da entrada) de acordo com o circuito de 

circulação existente neste espaço. 

 

Pavilhão desportivo 

 A entrada para o pavilhão é feita, de forma ordeira em fila indiana mantendo o distanciamento 

de 1 metro entre cada aluno, pelos circuitos indicados na sinalética definida. 

 Foi colocada sinalética no chão para que a circulação de pessoas seja feita de acordo com a 

sinalização existente; 

 As janelas e as portas devem permanecer sempre abertas para promover o arejamento do espaço; 

 Todos os espaços estão dotados de informação sobre Medidas Anti-Covid; 

 À entrada do pavilhão e antes da manipulação dos materiais desportivos os alunos e docentes 

devem higienizar as mãos no dispensador de álcool gel colocado à entrada; 

● A utilização dos balneários, apenas como vestiários, será permitida a grupos reduzidos por 

turma, salvaguardando sempre a higienização do espaço, por parte dos auxiliares de ação 

educativa, entre a utilização de cada turma; 

●  Será privilegiada a utilização do balneário exterior, em detrimento dos balneários interiores; 

● As mochilas devem ficar nos balneários e os alunos levam para a aula um saco com os materiais 

recomendados pelos docentes (ex: cantil, sabrinas, toalha, máscara, etc...); 

● Os alunos usam sempre máscara. Só a retiram durante a prática do exercício físico; 

● Os professores usam sempre máscara. Só a retiram durante a prática do exercício físico; 

● Os alunos devem evitar o contacto sempre que possível; 

● O material desportivo, será desinfetado após as aulas, por parte dos auxiliares da ação 

educativa; 
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Entrada nos blocos de aulas 

 A entrada para os blocos dos 2.º e 3.º ciclos é feita, de forma ordeira em fila indiana mantendo o 

distanciamento de 1 metro entre cada aluno, pelos circuitos indicados na sinalética definida 

passando a existir 8 entradas de acesso (4 em cada bloco). 

 Nos 2.º e 3.º ciclos, os professores devem aguardar à entrada do bloco pelos seus alunos e entrar 

com os mesmos seguindo o circuito de circulação.  

 

 

PROCEDIMENTOS NA SALA DE AULA 

 As salas de aula foram reorganizadas de acordo com o dimensionamento das turmas aumentando-

se o espaço entre os lugares sentados; 

 À entrada da sala os alunos e docentes devem higienizar as mãos no dispensador de álcool gel 

colocado à entrada; 

 O docente deve pegar no borrifador de álcool existente em cada sala e borrifar cada mesa da sala 

(no caso dos alunos não terem tido aula nessa sala no tempo letivo anterior); 

 Os alunos devem higienizar a respetiva mesa de trabalho utilizando o papel disponibilizado para o 

efeito (o papel fica no canto da mesa até ao final da aula); 

 As janelas devem permanecer sempre abertas para promover o arejamento do espaço; 

 A porta da sala de aula pode ser fechada se houver interferência de barulho de uma aula contígua; 

 As persianas nas salas de aula da escola sede ficam na posição subida uma vez que todo o 

controlo de entrada de luz natural será feito pelo docente manipulando os rolos de sombreamento 

existentes; 

 Os alunos que não conseguirem ir à casa de banho durante o intervalo podem solicitar autorização 

ao professor; 

 Antes de terminar a aula, no caso de existir mudança de sala no tempo seguinte, o docente deve 

voltar a borrifar as mesas com o borrifador de álcool. Os alunos higienizam as mesas com o papel 

antes de saírem da sala (ao saírem da sala devem colocar o papel no lixo que se encontra junto à 

porta). 

 A saída da sala deve ser efetuada, de forma ordeira e ordenada percorrendo o circuito de 

sinalização em fila indiana até ao exterior do bloco (o primeiro a sair da sala é o aluno sentado 

mais próximo da porta). 

 As portas das salas de aula não devem ser trancadas para que nenhum docente necessite de 

entrar em contacto com as chaves; 

 Cada docente deve transportar o giz para evitar a partilha de um objeto poroso; 

 Nos teclados foi colocada pelicula aderente para mais fácil higienização. 
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MAPA DE ENTRADAS 

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

8:00 

5º G | 6º A | 6º C 
6º E | 6º F | 7º C 
7º D | 8º B | 8º D 
8º E | 8º G | 9º D 

5ºABFGH(EMRC) |6ºC 
6º D | 6º E(Apoio) 
6º F | 6º + | 7º B  
7º C | 7º D | 7º E 
8º A | 8º C | 8º D   

5º A | 6º A | 6º B 
6º C | 7º A | 7º B 
7º H | 8º C | 8º G 
9º A |9º B |9º C 

9º D | 9º E 

5º A(Apoio) | 5º D 
5ºH(Apoio)|6ºA(Apoio) 

6º D | 6º E | 6º + 
7º G | 8º ACD(EMRC) 

8º F | 9º A | 9º B 
9º D | 9º E | PIEF 

5º A | 5º B(Apoio) 
5º C | 5º E | 6º A 
6º + | 7º A | 7º C 
7º E | 7º G | 8º B 
8º D | 8º E | 8º G 

9º E | 9º F 

8:50 
 
 

5º C(1º t) | 5ºE(Apoio) 
6º D | 6º + | 8º A 
9º C | 9º E | CEF1 

CEF2 | PIEF 

5º A | 5º B 5ºCDE(EMRC) | 
5º F 

5º G | 5º H | 6º E 
7º F | 7º G | 8º E 

CEF1 | PIEF 

5º C | 5º D(Apoio) 
6º E | 6º F(Apoio) 
6º + | 7º C | 8º B 
8º F | 9º F |CEF1 

CEF2 | PIEF 

5º A | 5º B | | 5º F | 5º H 
6ºA(Apoio)|6ºC(Apoio) 

6º F | 8º A | 8º C 
8º D | 8º E | 9º C 

CEF1 | CEF2 

5º B | 5º D | 5º F 
6º B | 6º C | 6º D 
6ºE(Apoio) | 7º B 
7º D | 7º F | 7º H 
8º A | 8º C | CEF2 

PIEF 

10:00 

5º C (2º t) | 5º E 
6º B(Apoio) | 7º A 
7º E | 8º F | 9º A 

9º B 

5º C | 5º D | 5º E 
8º B | 9º F | CEF2 

5º D | 6º F | 7º D 
7º E 

6º A | 6º B 
6º C(Apoio) | 7º A 

7º B | 9º F 
5º G | 6º E | CEF1 

10:50 5º A | 6º B  5.º H | 7º F | 8º E 6º C 5º H 

11:50  8º G    

      

13:40 5º A(Apoio) | 5º D 
5º G | 5º H | 6º F 
7º A | 7º B | 7º E 
7º F | 7º G | 7º H 
8º C |9º A | 9º B 
9º C | 9º D | 9º F 

5º F | 6º A 
6º B | 7º A | 7º B 
7º C | 7º F | 7º H 
8º A | 8º F | 9º B 

9º C | 9º D 

5º B(Apoio)| 5º E|5º F 
5º G(1º t)  5º H(Apoio) 

6º D | 6º + | 8º A 
7ºEFGH(EMRC) | 8º B 

8º C | 8º D | CEF1 

5º B | 5º C(Apoio) 
5º D | 5º E(Apoio) 
5.º F | 6º D | 6º + 
7º A | 7º D | 7º E 
7º F | 7º G | 7º H 
8º B | 8º C | 8º G 
9º C | 9º D | CEF1 

CEF2 

5º G | 5º H | 6º C 
6º E | 7º G | 7º H 
8º F | 9º A | 9º B 
9º C | 9º D | 9º E 

9º F | CEF1 

14:30 5º A | 5º B 
5º C(Apoio) | 5º F 
6º B(Apoio) | 8º F 

9º E | CEF2 

8º B(EMRC) | 8º G 
9º A | 9º E | 9º F 

CEF1 

5º B | 5º D 
5º G(2º t) | 5º H 
6º E | 7º E | 7º F 

7º G | 7º H 
8º EFG(EMRC) | CEF2 

5º A | 5º C | 5º E 
5º G | 6º ABC(EMRC) 

7º B | 7º C | 8º D 
 

6º F | 7º D 

15:30 5º C | 5º E | 6º B 8º B | 8º E | CEF2 8º E | 8º F | 8º G 6º A | 6º B | 6º C | 8º A 7º C 
 

 1.º Entrada da Turma nesse dia   Turma que já teve aulas nesse dia  
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MAPA DE SAÍDAS 

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

11:40 
5º G | 6º F | 7º A 
9º A | 9º B | 9º C 

9º D 

5º F | 7º B 
7º C | 7º E | 7º F 

8º A 

5º A | 6º A |6º F 
6º + | 8º B | 8º C 

9º C | CEF1 

5º B | 5º D |5.º F|  6º D 
6º E | 6º + | 7º G 

9º D 

5º D | 5º G | 6º E  
7º G | 8º B | 8º D  

9º E | 9º F 

12:40 
5º A | 5º C(1º t) 
6º C | 6º E | 6º + 
7º C | 7º D | 9º E 

6º C | 6º D | 6º E 
6º F | 6º + |9º F 

5º D |5.º H | 7º B | 7º D 
7º E | 7º F | 7º H 

5º A | 7º A | 8º C 
9º C | CEF1 | CEF2 

5º D | 5º E | 5º H 
5º G(Apoio) | 6º C 
6º + | 7º D | 7º E 

7º H | 8º G | CEF1 

13:30 

5º C(2º t) | 5º E 
6º A | 6º B | 6º D 
8º A | 8º B | 8º D 
8º E | 8º G |CEF1 

CEF2 | PIEF 

5º A | 5º B | 5º C 
5º D | 5º E | 5º G 

5º H | 6º DEF+(EMRC) 
7º D | 7º G | 8º B 
8º C | 8º D | 8º E 

8º G | CEF1 | CEF2 
PIEF 

5º C | 6º B | 6º C 
6º E | 7º A | 7º C 
8º E | 8º F | 8º G 
9º A | 9º B | 9º D 
9º E | 9º F | CEF2 

PIEF 
 

5º H | 6º A | 6º B 
6º C | 6º F | 7º B 
8º D | 8º E | 8º F 
9º A | 9º B | 9º E 

9º F | PIEF 

5º A | 5º B | 5º C 
5º D(Apoio) | 5º F 
6º A | 6º B | 6º D 
7º A | 7º B | 7º C 
7º F | 8º A | 8º C 

8º E | CEF2 

      

15:20 5º G | 6º F 5º F | 8º A  6º + | 9º D 6º C | 7º H 

16:20  7º F 5º D 
5º A | 6º D | 8º C 

6º +(Apoio) 
7º G | 9º E 

17:10 
6º B | 8º C | 9º D 

9º E 
6º B | 7º A | 7º B 
7º C | 8º B | 8º E 

5º H  | 6º E | 6º + | 7º D 
7º H | 8º C | 8º G 

CEF1 | CEF2 

5º B | 5º D | 5º F 
6º A | 6º C | 7º A 
7º B | 7º G | 8º D 

8º G | 9º C 
6º D(Apoio) 

5º G | 5º H 
6º E | 7º C | 7º D 
8º F | 9º C | 9º F 

18:10 

5º A | 5º C | 5º E 
7º A | 7º B | 7º E 
7º G | 7º H | 8º F 

9º C | CEF2 

6º A | 7º ABC(EMRC) 
8º F | 9º A | 9º B 
9º D | 9º E | 9º F 

CEF1 | CEF2 

5º F | 5º G(1º t) 
6º D | 6º F | 6º + 
8º B | 8º E | 8º F 

5º F(Apoio) | 6º B 
7º C | 7º H | 8º A 

CEF1 | CEF2 

5º G(Apoio) | 6º F 
9º B | 9º D | CEF1 

19:00 
5º B | 5º D | 5º F 
5º H | 7º F | 9º A 

9º B | 9º F 

7º H | 8º G | 9º C 
9º ABDEF(EMRC) 

5º B | 5º E | 5º G(2º t) 
6º D(Apoio) 

7º E | 7º F | 7º G 
8º A | 8º D 

5º C | 5º E | 5º G 
7º D | 7º E | 7º F 

8º B 
9º A 

 

 Turma com aulas de manhã e tarde   Turma que não têm mais aulas nesse dia  
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MAPA DE ALMOÇOS 

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

12:00 
5º G | 6º F | 7º E 

7º A 

5º F | 7º B 

 7º E 

5º A | 6º A | 6º + 

9º C | CEF1 

5º B | 5º D | 6º D 

6º E | 6º + 

6º E | 8º B 

8º D | 9º E | 9º F 

12:20 
9º A | 9º B | 9º C 

9º D 

7º C | 7º F | 8º A  

9º B | 9º C | 9º D 
6º F | 8º B | 8º C 7º G | 8º B | 9º D 

7º G | 9º A | 9º B 

9º C | 9º D 

12:40 

5º D | 5º H | 6º + 

7º B | 7º F | 7º G 

7º H | 8º F 

6º A | 6º B | 7º A 

7º H | 8º F 

5º E | 5º F | 6º D 

5º G(1º turno) 

8º A | 8º D 

 5.º H(Apoio) 

5º F | 7º A | 7º D 

7º E | 7º F | 8º G 

9º C 

5º D | 5º G 

5º H | 7º E | 7º H 

8º F | 8º G  

13:00 

5º B | 5º C(1º turno) 

6º C | 6º E | 7º C 

7º D | 8º C | 9º F 

6º C | 6º D | 6º E 

6º F | 6º + 

5º D | 7º B | 7º D 

7º E |  7º F 

 7º G(EMRC) | 7º H 

7º C | 7º H | 8º C 

CEF1 | CEF2 | PIEF 

5º E | 6º C | 6º + 

7º D | CEF1 

13:20 5º A | 5º F |9º E 9º A | 9º E | 9º F 
5º B | 5º G(2º turno) 

5º H | 7º G 

5º A | 5º C | 5º E 

5º G 
6º F 

13:40 

6º C(Apoio) | 6º D  

8º B | 8º G 

CEF1 | CEF2 | PIEF 

7º G | 8º B | 8º C 

8º D | CEF1 | CEF2 

PIEF | 6ºDEF+(EMRC) 

5º C | 6º B | 6º C 

6º E | 8º E 

8º F | 8º G | PIEF 

5º H | 6º F | 7º B 

8º D | 8º E | 8º F 

9º E 

5º A | 5º B | 5º C 

5º D(Apoio) 

6º A | 6º B | 6º D 

CEF2 | 5º G(Apoio) 

14:00 

5º C(2º turno) | 5º E 

6º A | 6º B | 8º A 

8º D | 8º E 

5º A | 5º B | 5º C 

5º D | 5º E | 5º G 

5.º H | 7º D | 8º E 

8º G 

7º A | 7º C | 9º A 

9º B |  9º D 

9º E | 9º F | CEF2 

6º A | 6º B | 6º C 

8º A | 9º A | 9º B 

9º F 

7º A | 7º B | 7º C 

7º F | 8º A | 8º C 

8º E | 5º F 

 

 Turma com aulas de manhã e de tarde   Turma com aulas só de manhã   Turma com aulas só de tarde 
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Anexo 4: EB n.º 3 de Loulé 
 

O Plano de contingência da EB1 Nº3 pretende operacionalizar a legislação em vigor, as Orientações 

Curriculares da Educação Pré-Escolar (OCEPE) e do 1º Ciclo, em consonância com as orientações 

emanadas da Direção-Geral da Saúde (DGS), estabelecendo- se diretrizes para a reorganização do 

funcionamento do estabelecimento de educação EB1/JI Nº3 de Loulé, unidade orgânica através de um 

plano de medidas acompanhadas de condições específicas que mitigue a possibilidade de contágio, 

garantindo a segurança da comunidade educativa.   

 

Procedimentos 

 

Impõe-se que sejam assegurados os seguintes procedimentos relativamente a:  

 

1. Organização dos espaços  

 

1.1. As crianças e o pessoal docente e não docente serão organizados pelas 2 salas de aula do JI  e 4 

salas de aula do 1º Ciclo da EB1 Nº3, de forma a evitar o contacto entre pessoas de grupos diferentes 

sempre que possível.  

1.2 Privilegiar-se-ão as atividades que decorram no exterior (pátios do recreio do JI e do 1º Ciclo, 

logradouros, jardins), em regime rotativo, pelos grupos.  

1.3 Será maximizado o distanciamento físico entre as crianças quando estão em mesas, sem 

comprometer o normal funcionamento das atividades pedagógicas.  

1.4 Será privilegiada a utilização das salas ou espaços mais amplos e arejados: recreio, polivalente e 

campo de jogos.  

1.5 Serão definidos circuitos de circulação interna, devidamente sinalizados, permitindo uma melhor 

orientação espacial de crianças e adultos e, ao mesmo tempo, uma higienização mais eficaz do espaço e 

dos equipamentos.  

1.6 Junto ao portão na entrada, do pré-escolar será criado o espaço “sujo” onde os alunos trocarão de 

calçado.  

1.7 As crianças do JI trocam o calçado que levam de casa por outro apenas utilizado no espaço do JI. Este 

calçado extra permanece no estabelecimento de educação, sendo higienizado, todos os dias, após a saída 

da criança. Os profissionais deverão cumprir a mesma orientação.   

1.8 Cada criança terá o material individual necessário para cada atividade.  

1.9 Em cada sala de aula só ficarão, os acessórios essenciais à prática das atividades pedagógicas, 

reforçando a limpeza e desinfeção dos que lá permanecem.  

1.10 Pedir aos encarregados de educação que não deixem as crianças levar de casa brinquedos e/ou 

outros objetos não necessários.   

1.11 Deve-se evitar concentrações nas idas à casa de banho.  
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1.12 Sempre que possível, e que tal não comprometa a segurança das crianças deve manter-se as janelas 

e/ou portas das salas abertas, de modo a permitir uma melhor circulação do ar.  

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

docentes da Intervenção Precoce. Este trabalho deve ser acompanhado pela equipa multidisciplinar de 

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

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

1.14 O acesso ao recinto escolar por pessoas externas ao processo educativo (p. ex.: fornecedores) só 

excecionalmente podem entrar no estabelecimento de educação e, sempre, de forma segura, com 

máscara, evitando o contacto com as crianças. 

1.15 No 1º Ciclo, a entrada dos alunos é feita pelo portão frontal da escola, deslocando-se os alunos do 1º 

e 2º ano pelo o lado direito da escola e os do 3º e 4º anos pelo lado esquerdo. 

1.16 Os alunos do 1º ciclo devem ficar colocados em fila, em frente da porta traseira, onde têm lugares 

marcados, em filas, por ano de escolaridade. 

1.17 Os encarregados de educação, não podem entrar na escola para entregar os seus educandos, estes 

devem ser orientados pelas assistentes operacionais (só poderão entrar na escola com devida autorização 

dos docentes titulares ou coordenadora de estabelecimento). 

1.18-Os horários das turmas, do 1º ciclo, da escola Nº3 ficaram desfasados na hora do intervalo e horas 

de almoço para evitar grandes aglomerados de pessoas nestes períodos. 

1.19-Todos os alunos, docentes, funcionários não docentes e visitantes com mais de 10 anos só podem 

entrar no recinto escolar com a máscara colocada. 

1.20-À entrada da escola está colocado um dispensador de álcool gel sendo obrigatório proceder à 

higienização das mãos. 

 

Circulação pelos diferentes espaços 

 Foi colocada sinalética no chão para que a circulação de pessoas seja feita de acordo com a 

sinalização existente; 

 A distância de segurança deve ser respeitada em caso de formação de filas de espera para 

acesso aos espaços; 

 O acesso a todos os espaços escolares interiores é condicionado ao n.º de pessoas permitido 

em cada espaço de acordo com a lotação máxima afixada; 

 Fica condicionado o acesso dos alunos do JI e 1º Ciclo à entrada principal do edifício tendo 

que contornar o bloco para aceder aos à porta de entrada traseira da escola  

 Durante os intervalos ou na ausência de algum professor os alunos devem permanecer nas 

zonas do recinto escolar destinadas ao seu ano de escolaridade; 
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2. Organização dos horários 

  

2.1 Entre as 8h e as 9h e entre as 15h e as 18h período de Componente à Família (CAF), as crianças 

serão entregues/recolhidas respetivamente à porta do estabelecimento de educação pré-escolar e do 1º 

ciclo pelo seu encarregado de educação, ou por pessoa por ele designada, e recebidas por um assistente 

operacional designado para o efeito, evitando assim a circulação de pessoas externas no interior do 

recinto escolar.  

2.2 Em ambiente escolar, a extensão dos horários, no âmbito das Atividades de Animação e Apoio às 

Famílias (AAAF) e da Componente de Apoio à Família (CAF), seguirá as presentes orientações: das 8h às 

9h e das 15h às 18h, para os encarregados de educação que apresentarem declaração da entidade 

patronal a comprovar essa necessidade.  

2.3 Não deve a criança permanecer no estabelecimento de educação por período superior ao estritamente 

necessário.   

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

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

2.5 Assegurar a presença dos recursos humanos (pessoal docente e pessoal não docente) estritamente 

necessários ao funcionamento das atividades presenciais. 

  

 

 

 

 

  

3-Práticas Pedagógicas   

 

3.1 Considerar que a situação que vivemos e a especificidade de cada contexto implicam, 

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

das atividades.  

3.2 Criar uma nova rotina pedagógica, tendo em conta as orientações da DGS, em articulação com os 

fundamentos e princípios da pedagogia para a infância definidos nas OCEPE.  

3.3 Pese embora as regras atuais de distanciamento físico, importa não perder de vista a importância das 

aprendizagens e do desenvolvimento das crianças e a garantia do seu direito de brincar.  

3.4 Estar atento 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.  

3.5 É também essencial considerar que as interações e as relações que as crianças estabelecem com os 

adultos e com as outras crianças são a base para a sua aprendizagem e desenvolvimento.   

3.6 Dar a conhecer às crianças as novas regras de convivência social, levando-as a compreender a 

importância das novas formas de interação entre pares e com os adultos. 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.  
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3.7 Conversar com as crianças acerca das alterações das suas rotinas e ouvir as suas opiniões e 

sugestões.   

3.8 Realizar o registo das novas regras de segurança e com as crianças elaborar cartazes, panfletos, etc., 

afixando-os em locais visíveis da escola e/ou da sua sala.  

3.9 Planear atividades e projetos, escutando as crianças sobre como os podem desenvolver, tendo em 

conta o contexto atual.   

 3.10 Privilegiar a utilização das tecnologias de modo diversificado com diferentes funções, como recolha 

de informação, registo, comunicação, etc., com recurso à projeção, por exemplo, de visitas virtuais a 

museus, parques, palácios, audição de concertos de música, visualização de peças de teatro e 

documentários sobre assuntos que lhes interessem.  

3.11 Desenvolver as atividades, preferencialmente, em pequenos grupos ou individualmente, quando 

possível.  

3.12 Privilegiar atividades em espaços abertos (pátios, logradouros, jardins).  

3.13 Promover atividades como a leitura de histórias em círculo alargado.  

3.14 Privilegiar atividades que recorram a materiais mais facilmente higienizáveis, evitando aqueles que, 

pelas suas características, apresentam maior risco de contaminação.  

3.15 Sempre que possível, assegurar que os objetos partilhados entre crianças são devidamente 

desinfetados entre as utilizações.  

3.16 Se uma criança se encontrar atestadamente em grupo de risco, deve ser assegurado o apoio 

individualizado, envolvendo a EMAEI no acompanhamento da criança em estreita articulação com o 

docente e a família.  

3.17 Privilegiar, sempre que possível, o contacto com as famílias à entrada da instituição, mantendo o 

distanciamento físico recomendado, possibilitando que a articulação possa ser veiculada ou 

complementada, regularmente, via telefone ou por meios digitais, de modo a que, na adaptação a esta 

nova realidade, haja articulação e continuidade entre o Jardim de Infância e a família.  

3.18 Cancelar festas e reuniões de encarregados de educação presenciais.  

 

PROCEDIMENTOS NA SALA DE AULA 

 As salas de aula foram reorganizadas de acordo com o dimensionamento das turmas aumentando-

se o espaço entre os lugares sentados; 

 À entrada da sala os alunos e docentes devem higienizar as mãos no dispensador de álcool gel 

colocado à entrada; 

 O docente deve pegar no borrifador de álcool existente em cada sala e borrifar cada mesa da sala 

(no caso dos alunos não terem tido aula nessa sala no tempo letivo anterior); 

 As janelas devem permanecer sempre abertas para promover o arejamento do espaço; 

 A porta da sala de aula pode ser fechada se houver interferência de barulho de uma aula contígua; 

 As persianas nas salas de aula da escola sede ficam na posição subida uma vez que todo o 

controlo de entrada de luz natural será feito pelo docente manipulando os rolos de sombreamento 

existentes; 
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 Os alunos que não conseguirem ir à casa de banho durante o intervalo podem solicitar autorização 

ao professor; 

 A saída da sala deve ser efetuada, de forma ordeira e ordenada percorrendo o circuito de 

sinalização em fila indiana até ao exterior do bloco (o primeiro a sair da sala é o aluno sentado 

mais próximo da porta). 

 As portas das salas de aula não devem ser trancadas para que nenhum docente necessite de 

entrar em contacto com as chaves; 

 Nos teclados foi colocada pelicula aderente para mais fácil higienização. 

 

 

 

 

4-Refeições  

 

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

higiene:   

a. A deslocação para a sala de refeições, será desfasada para evitar o cruzamento de crianças em 

2 turnos distintos, no 1º Ciclo por haver desfasamento de horários. No JI os alunos almoçam na sala de 

aula;  

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 

(mesas, cadeiras).  

4.2 Não devem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos.  

4.3 Os equipamentos e utensílios da criança a devolver aos encarregados de educação devem ser 

colocados em saco descartável, quando aplicável.  

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

profissionais.  

4.5 Também nas salas de refeições, todos os funcionários devem utilizar máscara, enquanto acompanham 

as crianças. 

 

5-Limpeza e higienização  

 

5.1 Os equipamentos de proteção, nomeadamente máscaras, serão de uso obrigatório para todo o 

pessoal docente e não docente, assegurando que em nenhuma situação são colocadas máscaras às 

crianças, no caso de alunos de risco ou a pedido do encarregado de educação as crianças poderão usar 

máscara. 
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5.2 A desinfeção e limpeza dos edifícios escolares serão reforçadas, neste caso, a higienização frequente 

dos materiais pedagógicos e equipamentos utilizados pelas crianças, duas vezes ao dia (após a hora do 

almoço e à saída), maçanetas, torneiras, autoclismos… 

5.3 Para a promoção das boas práticas o reforço da lavagem/desinfeção frequente das mãos por parte do 

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

estabelecimento de educação, antes e após as refeições, antes e após a ida à casa de banho, e sempre 

que regressem do espaço exterior.  

5.4 Roupas sujas, sempre que aplicável, devem ir para casa, em saco plástico fechado. 

5.5 Sempre que aplicável, serão assegurados especiais cuidados na troca de fraldas, com higienização 

das mãos dos profissionais e das crianças, bem como da bancada, antes e depois da muda de fralda. 

5.6 Os equipamentos de ar condicionado ou similares, nunca devem ser ligados em modo de recirculação 

do ar. 
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Anexo 5: EB de Querença 
 

O Plano de contingência da EB1/JI Querença pretende operacionalizar a legislação em vigor, as 

Orientações Curriculares da Educação Pré-Escolar (OCEPE) e do 1º Ciclo, em consonância com as 

orientações emanadas da Direção-Geral da Saúde (DGS), estabelecendo- se diretrizes para a 

reorganização do funcionamento do estabelecimento de educação EB1/JI Querença, unidade orgânica 

através de um plano de medidas acompanhadas de condições específicas que mitigue a possibilidade de 

contágio, garantindo a segurança da comunidade educativa.   

 

Procedimentos 

 

Impõe-se que sejam assegurados os seguintes procedimentos relativamente a:  

 

1. Organização dos espaços  

 

1.1. As crianças e o pessoal docente e não docente serão organizados pela sala de aula do JI e pela sala 

de aula do 1º Ciclo da EB1Querença, de forma a evitar o contacto entre pessoas de grupos diferentes 

sempre que possível.  

1.2 Privilegiar-se-ão as atividades que decorram no exterior (pátios do recreio do JI e do 1º Ciclo, 

logradouros, jardins), em regime rotativo, pelos grupos.  

1.3 Será maximizado o distanciamento físico entre as crianças quando estão em mesas, sem 

comprometer o normal funcionamento das atividades pedagógicas.  

1.4Será privilegiada a utilização das salas ou espaços mais amplos e arejados: recreio, polivalente e 

campo de jogos.  

1.5 Serão definidos circuitos de circulação interna, devidamente sinalizados, permitindo uma melhor 

orientação espacial de crianças e adultos e, ao mesmo tempo, uma higienização mais eficaz do espaço e 

dos equipamentos.  

1.6 Junto ao portão secundário, na entrada, do pré-escolar será criado o espaço “sujo” onde os alunos 

trocarão de calçado.  

1.7 As crianças do JI  e os alunos do 1º ciclo trocam o calçado que levam de casa por outro apenas 

utilizado no espaço do JI e para a sala do 1º ciclo. Este calçado extra permanece no estabelecimento de 

educação, sendo higienizado, todos os dias, após a saída da criança. Os profissionais deverão cumprir a 

mesma orientação.   

1.8 Cada criança terá o material individual necessário para cada atividade.  

1.9 Em cada sala de aula só ficarão, os acessórios essenciais à prática das atividades pedagógicas, 

reforçando a limpeza e desinfeção dos que lá permanecem.  

1.10 Pedir aos encarregados de educação que não deixem as crianças levar de casa brinquedos e/ou 

outros objetos não necessários.   

1.11 Deve-se evitar concentrações nas idas à casa de banho.  
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1.12 Sempre que possível, e que tal não comprometa a segurança das crianças deve manter-se as janelas 

e/ou portas das salas abertas, de modo a permitir uma melhor circulação do ar.  

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

docentes da Intervenção Precoce. Este trabalho deve ser acompanhado pela equipa multidisciplinar de 

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

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

1.14 O acesso ao recinto escolar por pessoas externas ao processo educativo (p. ex.: fornecedores) só 

excecionalmente podem entrar no estabelecimento de educação e, sempre, de forma segura, com 

máscara, evitando o contacto com as crianças. 

1.15 No 1º Ciclo, a entrada dos alunos é feita pelo portão principal da escola. 

1.16 Os alunos do 1º ciclo devem ficar colocados em fila, em frente da porta da porta da sala de aula. 

1.17 Os encarregados de educação, não podem entrar na escola para entregar os seus educandos, estes 

devem ser orientados pelas assistentes operacionais (só poderão entrar na escola com devida autorização 

dos docentes titulares ou coordenadora de estabelecimento). 

1.18 Todos os alunos, docentes, funcionários não docentes e visitantes com mais de 10 anos só podem 

entrar no recinto escolar com a máscara colocada. 

1.19 À entrada da escola está colocado um dispensador de álcool gel sendo obrigatório proceder à 

higienização das mãos. 

 

Circulação pelos diferentes espaços 

 Foi colocada sinalética no chão para que a circulação de pessoas seja feita de acordo com a 

sinalização existente; 

 A distância de segurança deve ser respeitada em caso de formação de filas de espera para 

acesso aos espaços; 

 O acesso a todos os espaços escolares interiores é condicionado ao n.º de pessoas permitido 

em cada espaço de acordo com a lotação máxima afixada. 

 

 

 

2. Organização dos horários 

  

2.1 Entre as 8h30m e as 9h e entre as 15h e as 18h30m período de Componente à Família (CAF), as 

crianças serão entregues/recolhidas respetivamente à porta do estabelecimento de educação pré-escolar 

e do 1º ciclo pelo seu encarregado de educação, ou por pessoa por ele designada, e recebidas por um 

assistente operacional designado para o efeito, evitando assim a circulação de pessoas externas no 

interior do recinto escolar.  

2.2 Em ambiente escolar, a extensão dos horários, no âmbito das Atividades de Animação e Apoio às 

Famílias (AAAF) e da Componente de Apoio à Família (CAF), seguirá as presentes orientações: das 
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8h30m às 9h e das 15h às 18h30, para os encarregados de educação que apresentarem declaração da 

entidade patronal a comprovar essa necessidade.  

2.3 Não deve a criança permanecer no estabelecimento de educação por período superior ao estritamente 

necessário.   

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

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

2.5 Assegurar a presença dos recursos humanos (pessoal docente e pessoal não docente) estritamente 

necessários ao funcionamento das atividades presenciais. 

  

  

3-Práticas Pedagógicas   

 

3.1 Considerar que a situação que vivemos e a especificidade de cada contexto implicam, 

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

das atividades.  

3.2 Criar uma nova rotina pedagógica, tendo em conta as orientações da DGS, em articulação com os 

fundamentos e princípios da pedagogia para a infância definidos nas OCEPE.  

3.3 Pese embora as regras atuais de distanciamento físico, importa não perder de vista a importância das 

aprendizagens e do desenvolvimento das crianças e a garantia do seu direito de brincar.  

3.4 Estar atento 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.  

3.5 É também essencial considerar que as interações e as relações que as crianças estabelecem com os 

adultos e com as outras crianças são a base para a sua aprendizagem e desenvolvimento.   

3.6 Dar a conhecer às crianças as novas regras de convivência social, levando-as a compreender a 

importância das novas formas de interação entre pares e com os adultos. 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.  

3.7 Conversar com as crianças acerca das alterações das suas rotinas e ouvir as suas opiniões e 

sugestões.   

3.8 Realizar o registo das novas regras de segurança e com as crianças elaborar cartazes, panfletos, etc., 

afixando-os em locais visíveis da escola e/ou da sua sala.  

3.9 Planear atividades e projetos, escutando as crianças sobre como os podem desenvolver, tendo em 

conta o contexto atual.   

 3.10 Privilegiar a utilização das tecnologias de modo diversificado com diferentes funções, como recolha 

de informação, registo, comunicação, etc., com recurso à projeção, por exemplo, de visitas virtuais a 

museus, parques, palácios, audição de concertos de música, visualização de peças de teatro e 

documentários sobre assuntos que lhes interessem.  

3.11 Desenvolver as atividades, preferencialmente, em pequenos grupos ou individualmente, quando 

possível.  

3.12 Privilegiar atividades em espaços abertos (pátios, logradouros, jardins).  
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3.13 Promover atividades como a leitura de histórias em círculo alargado.  

3.14 Privilegiar atividades que recorram a materiais mais facilmente higienizáveis, evitando aqueles que, 

pelas suas características, apresentam maior risco de contaminação.  

3.15 Sempre que possível, assegurar que os objetos partilhados entre crianças são devidamente 

desinfetados entre as utilizações.  

3.16 Se uma criança se encontrar atestadamente em grupo de risco, deve ser assegurado o apoio 

individualizado, envolvendo a EMAEI no acompanhamento da criança em estreita articulação com o 

docente e a família.  

3.17 Privilegiar, sempre que possível, o contacto com as famílias à entrada da instituição, mantendo o 

distanciamento físico recomendado, possibilitando que a articulação possa ser veiculada ou 

complementada, regularmente, via telefone ou por meios digitais, de modo a que, na adaptação a esta 

nova realidade, haja articulação e continuidade entre o Jardim de Infância e a família.  

3.19 Cancelar festas e reuniões de encarregados de educação presenciais.  

 

 

 

PROCEDIMENTOS NA SALA DE AULA 

 As salas de aula foram reorganizadas de acordo com o dimensionamento das turmas aumentando-

se o espaço entre os lugares sentados; 

 À entrada da sala os alunos e docentes devem higienizar as mãos no dispensador de álcool gel 

colocado à entrada; 

 O docente deve pegar no borrifador de álcool existente em cada sala e borrifar cada mesa da sala 

(no caso dos alunos não terem tido aula nessa sala no tempo letivo anterior); 

 As janelas devem permanecer sempre abertas para promover o arejamento do espaço; 

 A porta da sala de aula pode ser fechada se houver interferência de barulho de uma aula contígua; 

 As persianas nas salas de aula da escola sede ficam na posição subida uma vez que todo o 

controlo de entrada de luz natural será feito pelo docente manipulando os rolos de sombreamento 

existentes; 

 Os alunos que não conseguirem ir à casa de banho durante o intervalo podem solicitar autorização 

ao professor; 

 A saída da sala deve ser efetuada, de forma ordeira e ordenada percorrendo o circuito de 

sinalização em fila indiana até ao exterior do bloco (o primeiro a sair da sala é o aluno sentado 

mais próximo da porta). 

 As portas das salas de aula não devem ser trancadas para que nenhum docente necessite de 

entrar em contacto com as chaves; 

 Nos teclados foi colocada pelicula aderente para mais fácil higienização. 
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4-Refeições  

 

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

higiene:   

a. A deslocação para a sala de refeições, será desfasada para evitar o cruzamento de crianças  do JI e 

dos alunos do 1º ciclo;  

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 

(mesas, cadeiras).  

4.2 Não devem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos.  

4.3 Os equipamentos e utensílios da criança a devolver aos encarregados de educação devem ser 

colocados em saco descartável, quando aplicável.  

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

profissionais.  

4.5 Também nas salas de refeições, todos os funcionários devem utilizar máscara, enquanto acompanham 

as crianças. 

 

5-Limpeza e higienização  

 

5.1 Os equipamentos de proteção, nomeadamente máscaras, serão de uso obrigatório para todo o 

pessoal docente e não docente, assegurando que em nenhuma situação são colocadas máscaras às 

crianças, no caso de alunos de risco ou a pedido do encarregado de educação as crianças poderão usar 

máscara. 

5.2 A desinfeção e limpeza dos edifícios escolares serão reforçadas, neste caso, a higienização frequente 

dos materiais pedagógicos e equipamentos utilizados pelas crianças, duas vezes ao dia (após a hora do 

almoço e à saída), maçanetas, torneiras, autoclismos… 

5.3 Para a promoção das boas práticas o reforço da lavagem/desinfeção frequente das mãos por parte do 

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

estabelecimento de educação, antes e após as refeições, antes e após a ida à casa de banho, e sempre 

que regressem do espaço exterior.  

5.4 Roupas sujas, sempre que aplicável, devem ir para casa, em saco plástico fechado. 

5.5 Sempre que aplicável, serão assegurados especiais cuidados na troca de fraldas, com higienização 

das mãos dos profissionais e das crianças, bem como da bancada, antes e depois da muda de fralda. 

5.6 Os equipamentos de ar condicionado ou similares, nunca devem ser ligados em modo de recirculação 

do ar. 
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Anexo 6: EB n.º 4 de Loulé 
 

Esta escola é composta por três edifícios distintos: 

- um edifício mais antigo com uma arquitetura um pouco diferente das que caracterizam normalmente as 

escolas de 1.º Ciclo, com um piso superior com cinco salas de aula, uma sala de professores, uma sala de 

apoio aos serviços/reprografia, duas despensas, uma casa de banho para adultos, uma casa de banho de 

deficientes e a Biblioteca Escolar e tem, no piso inferior, uma sala de apoio, quatro 

despensas/arrecadação, quatro casas de banho para as meninas e 4 casa de banho para os rapazes, um 

ginásio, uma sala de expressões (polivalente) e um pátio exterior e um campo de jogos; 

 - o jardim de Infância, no espaço anexo ao campo de jogos do 1.º Ciclo e separado por um portão, é 

composto por um edifício em que, no rés do chão, se encontram uma sala de entrada/acolhimento, três 

salas de atividades, uma casa de banho para adultos, uma despensa/bastidores e uma casa de banho 

com separadores entre as sanitas para crianças com lotação para oito crianças. No piso superior tem uma 

sala polivalente, um gabinete, duas casas de banho para crianças, uma casa de banho para deficientes, 

uma copa e duas despensas. Este edifício possui um elevador e tem um espaço exterior onde foi 

instalado, recentemente, um contentor/cozinha. 

- o terceiro edifício, onde funcionam três turmas de 1.º Ciclo, fica situado no outro lado da estrada, frente 

ao portão principal do jardim de infância e já foi uma escola independente. É composto por três salas de 

aula, duas delas no rés-do-chão e uma terceira sala no 1.ºandar que também tem uma pequena sala de 

apoio/reprografia. O edifício tem espaço exterior à volta. Os alunos vão almoçar no refeitório, no edifício do 

Jardim de Infância e frequentam algumas AEC No Edifício N.º4. 

 

Regras Gerais (comuns aos 3 edifícios) 

Todos os adultos que trabalham ou que, por outras razões, têm que entrar na unidade orgânica, devem 

usar máscara. 

À entrada da escola, está colocado um dispensador de álcool gel. É obrigatório proceder à higienização 

das mãos antes de entrar no edifício. 

O acesso ao recinto escolar por pessoas externas ao processo educativo (p. ex.: fornecedores) só 

excecionalmente podem entrar no estabelecimento.  

Foi colocada sinalética no chão para que a circulação de pessoas seja feita de acordo com a sinalização 

existente; 

A distância de segurança deve ser respeitada em caso de formação de filas de espera para acesso aos 

espaços. 

 

É pedido aos encarregados de educação que não deixem as crianças levar de casa brinquedos e/ou 

outros objetos não necessários.   

Sempre que possível, e que tal não comprometa a segurança das crianças deve manter-se as janelas e/ou 

portas das salas abertas, de modo a permitir uma melhor circulação do ar. 
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São assegurados os apoios presenciais mobilizados para as crianças acompanhadas pelos técnicos e/ou 

docentes da Intervenção Precoce. Este trabalho deve ser acompanhado pela equipa multidisciplinar de 

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

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

 

ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO 

Jardim de Infância 

O Jardim de Infância prevê áreas limpas e sujas. Junto à porta de entrada está instalada uma zona suja, 

onde os Pais/EE, com a colaboração de uma funcionária, trocam os sapatos aos seus educandos e 

arrumam os que trazem em caixas personalizadas, colocando-os no armário da respetiva turma. Os 

sapatos limpos encontram-se dentro de sacos identificados e guardados em caixas de plástico 

correspondentes à turma a que a criança pertence, colocadas em zona limpa.  

Existem diferentes pontos com desinfetante de álcool gel, nomeadamente, entrada portão, salas de 

atividade, casas de banho e refeitório.  

O uso de máscara passará a ser obrigatório para todos os adultos que permaneçam dentro do espaço do 

Jardim de Infância. 

Não podendo haver o distanciamento desejável, em período de pandemia, as cadeiras estão 

desencontradas e as mesas estão divididas com tiras de papel autocolante que definem a área 

pertencente a cada criança. 

 Cada criança tem um copo de canetas e lápis identificado com o seu nome e todos os materiais de 

desgaste necessários são de uso individual. Os jogos e outros equipamentos usados em comum, são 

desinfetados imediatamente a seguir à sua utilização. 

 Cada grupo tem a seu espaço exterior, identificado por número e definido de forma a cruzarem-se o 

menos possível (com escalonamento por sala). 

Serão promovidos jogos, construção de cartazes e rotinas de forma a diligenciar esclarecimentos sobre o 

código de conduta, nomeadamente a importância da higiene das mãos assim como, a forma e o cuidado 

que devemos ter sempre que tossimos e espirramos.  

 

1.º Ciclo 

Apesar das diferentes características dos dois edifícios onde funciona o 1.º Ciclo, as regras são similares: 

No 1º Ciclo, a entrada dos alunos é feita pelo portão da escola, formando filas, no espaço exterior do 

recinto escolar, por turma, para evitar contactos entre alunos de turmas diferentes. 

Os encarregados de educação, não podem entrar na escola para entregar os seus educandos, estes 

devem ser orientados pelas assistentes operacionais (só poderão entrar na escola com devida autorização 

da coordenadora de estabelecimento ou dos docentes titulares). 

Os horários das turmas, dos 1.º e 2.º anos foram desfasados, na hora do almoço dos horários dos 3.º e 4.º 

anos, para evitar grandes aglomerados no refeitório e zona circundante.  

Cada turma tem o seu espaço exterior, identificado por número e definido de forma a cruzarem-se o 

menos possível (existe um escalonamento de forma a permitir, em dias diferentes, que todos usufruam 

dos diferentes espaços, incluindo o campo de jogos). 
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Procedimentos em sala de aula 

As salas de aula foram reorganizadas de acordo com a dimensão das turmas e o espaço das salas de 

aula, tendo o cuidado de, não havendo o distanciamento aconselhado, colocar os alunos todos no mesmo 

sentido. 

À entrada da sala os alunos e docentes devem higienizar as mãos no dispensador de álcool gel colocado 

à entrada; 

Todas as mesas devem ser desinfetadas antes do início das aulas (no caso dos alunos não terem tido 

aula nessa sala no tempo letivo anterior). 

A porta da sala de aula pode ser fechada se houver interferência de barulho de uma aula contígua. 

As persianas nas salas de aula ficam na posição subida uma vez que todo o controlo de entrada de luz 

natural será feito pelo docente. 

Os alunos que não conseguirem ir à casa de banho durante o intervalo podem solicitar autorização ao 

professor e devem ir acompanhados por um adulto. 

A saída da sala deve ser efetuada, de forma ordeira e ordenada percorrendo o circuito de sinalização em 

fila indiana até ao exterior. 

As portas das salas de aula não devem ser trancadas para que nenhum docente necessite de entrar em 

contacto com as chaves; 

Realizar o registo das novas regras de segurança e com as crianças elaborar cartazes, panfletos, etc., 

afixando-os em locais visíveis da escola e/ou da sua sala.  

As atividades e projetos devem ser planeados, escutando as crianças sobre como os podem desenvolver, 

tendo em conta o contexto atual.   

Privilegiar a utilização das tecnologias de modo diversificado com diferentes funções, como recolha de 

informação, registo, comunicação, etc., com recurso à projeção, por exemplo, de visitas virtuais a museus, 

parques, palácios, audição de concertos de música, visualização de peças de teatro e documentários 

sobre assuntos que lhes interessem.  

 

Funcionamento do refeitório 

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

A deslocação para a sala de refeições, será desfasada para evitar o cruzamento de crianças em 3 turnos 

distinto.  

Antes e depois das refeições, as crianças devem lavar as mãos acompanhadas, para que o façam de 

forma correta;   

Os lugares devem estar marcados, de forma a assegurar o máximo de distanciamento físico possível entre 

crianças;   

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

(mesas, cadeiras).  

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.  

Também nas salas de refeições, todos os funcionários devem utilizar máscara, enquanto acompanham as 

crianças. 

 

Limpeza e higienização  

Os equipamentos de proteção, nomeadamente máscaras, serão de uso obrigatório para todo o pessoal 

docente e não docente. Só poderão ser colocadas máscaras às crianças, no caso de alunos de risco ou a 

pedido do encarregado de educação as crianças poderão usar máscara. 

A desinfeção e limpeza dos edifícios escolares serão reforçadas, neste caso, a higienização frequente dos 

materiais pedagógicos e equipamentos utilizados pelas crianças, duas vezes ao dia (após a hora do 

almoço e à saída), maçanetas, torneiras, autoclismos… 

Para a promoção das boas práticas o reforço da lavagem/desinfeção frequente das mãos por parte do 

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

estabelecimento de educação, antes e após as refeições, antes e após a ida à casa de banho, e sempre 

que regressem do espaço exterior.  

Roupas sujas, sempre que aplicável, devem ir para casa, em saco plástico fechado. 

Sempre que aplicável, serão assegurados especiais cuidados na troca de fraldas, com higienização das 

mãos dos profissionais e das crianças, bem como da bancada, antes e depois da muda de fralda. 

Os equipamentos de ar condicionado ou similares, nunca devem ser ligados em modo de recirculação do 

ar. 

 

 

Área de isolamento  

A necessidade de isolar alguém (adulto ou criança) que apresente sintomas que possam levar à suspeita 

de estarmos perante um caso de Covid-19, tem como principal objetivo evitar a propagação da doença 

transmissível no serviço e na comunidade.  

Foi definida, como área de isolamento, a sala de apoio sita no piso inferior do edifício n.º 4 por estar numa 

zona mais isolada e reunir as condições necessárias para esse fim. A casa de banho fica no piso superior, 

na casa de banho normalmente atribuída aos deficientes. Apesar de estar situada noutro piso, tem a 

vantagem de estar perto (só tem as escadas como separação) e permite evitar o cruzamento com outros 

alunos cujas casas de banho ficam no pátio, no piso inferior.  
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Anexo 7: EB do Areeiro 
 

Introdução 
 

O Plano de contingência da Escola EB1 do Areeiro pretende operacionalizar a legislação em vigor, as 

Orientações Curriculares do 1º Ciclo, em consonância com as orientações emanadas da Direção-Geral da 

Saúde (DGS), estabelecendo- se diretrizes para a reorganização do funcionamento do estabelecimento de 

educação EB1 do Areeiro, unidade orgânica, através de um plano de medidas acompanhadas de 

condições específicas que mitigue a possibilidade de contágio, garantindo a segurança da comunidade 

educativa.   

 

Procedimentos 

 

Impõe-se que sejam assegurados os seguintes procedimentos relativamente a:  

 

1. Organização dos espaços  

 

1.1. As crianças e o pessoal docente e não docente serão organizados pelas 2 salas de aula de 1º Ciclo 

da EB1 do Areeiro, de forma a evitar o contacto entre pessoas de grupos diferentes sempre que possível.  

1.2 Privilegiar-se-ão as atividades que decorram no exterior (pátios do recreio, logradouros), em regime 

rotativo, pelos grupos.  

1.3 Será maximizado o distanciamento físico entre as crianças quando estão em mesas, sem 

comprometer o normal funcionamento das atividades pedagógicas.  

1.4 Será privilegiada a utilização das salas ou espaços mais amplos e arejados: pátios do recreio e área 

envolvente.  

1.5 Serão definidos circuitos de circulação interna, devidamente sinalizados, permitindo uma melhor 

orientação espacial de crianças e adultos e, ao mesmo tempo, uma higienização mais eficaz do espaço e 

dos equipamentos.  

1.6 Cada criança terá o material individual necessário para cada atividade.  

1.7 Em cada sala de aula só ficarão, os acessórios essenciais à prática das atividades pedagógicas, 

reforçando a limpeza e desinfeção dos que lá permanecem.  

1.8 Será pedido aos encarregados de educação que não deixem as crianças levar de casa brinquedos 

e/ou outros objetos não necessários.   

1.9 Deve-se evitar concentrações nas idas à casa de banho.  

1.10 Sempre que possível, e que tal não comprometa a segurança das crianças deve manter-se as janelas 

e/ou portas das salas abertas, de modo a permitir uma melhor circulação do ar.  

1.11 O acesso ao recinto escolar por pessoas externas ao processo educativo (p. ex.: fornecedores) só 

excecionalmente podem entrar no estabelecimento de educação e, sempre, de forma segura, com 

máscara, evitando o contacto com as crianças. 
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1.12 A entrada dos alunos é feita pelo portão frontal da escola, deslocando-se os alunos do 1º e 2º ano 

pelo lado esquerdo da escola e os do 3º e 4º anos pelo lado direito. 

1.13 Os alunos devem ficar colocados em fila, em frente da porta traseira, onde têm lugares marcados, em 

filas, por ano de escolaridade. 

1.14 Os encarregados de educação, não podem entrar na escola para entregar os seus educandos, estes 

devem ser orientados pelas assistentes operacionais (só poderão entrar na escola com devida autorização 

dos docentes titulares ou coordenadora de estabelecimento). 

1.15 Os encarregados de educação não devem permanecer junto ao portão de entrada da escola.  

1.16 Os horários das turmas estão desfasados na hora de almoço para evitar grandes aglomerados de 

pessoas nestes períodos. 

1.17 Todos os alunos, docentes, funcionários não docentes e visitantes com mais de 10 anos só podem 

entrar no recinto escolar com a máscara colocada. 

1.18 À entrada da escola está colocado um dispensador de álcool gel sendo obrigatório proceder à 

higienização das mãos. 

 

 

 

Circulação pelos diferentes espaços 

 Foi colocada sinalética no chão para que a circulação de pessoas seja feita de acordo com a 

sinalização existente; 

 A distância de segurança deve ser respeitada em caso de formação de filas de espera para 

acesso aos espaços; 

 O acesso a todos os espaços escolares interiores é condicionado ao n.º de pessoas permitido 

em cada espaço de acordo com a lotação máxima afixada; 

 Fica condicionado o acesso dos alunos à entrada traseira do edifício, para acesso ao 

refeitório.  

 Durante os intervalos ou na ausência de algum professor, os alunos devem permanecer nas 

zonas do recinto escolar destinadas ao seu ano de escolaridade; 

 

 

 

 

2- Organização dos horários 

  

2.1 Entre as 8h e as 9h e entre as 15h e as 18h período de Componente à Família (CAF), as crianças 

serão entregues/recolhidas respetivamente à porta do estabelecimento de educação, pelo seu 

encarregado de educação, ou por pessoa por ele designada, e recebidas por um assistente operacional 

designado para o efeito, evitando assim a circulação de pessoas externas no interior do recinto escolar.  
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2.2 Em ambiente escolar, a extensão dos horários, no âmbito das Atividades da Componente de Apoio à 

Família (CAF), seguirá as presentes orientações: das 8h às 9h e das 15h às 18h, para os encarregados de 

educação que apresentarem declaração da entidade patronal a comprovar essa necessidade.  

2.3 Não deve a criança permanecer no estabelecimento de educação por período superior ao estritamente 

necessário.   

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

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

2.5 Assegurar a presença dos recursos humanos (pessoal docente e pessoal não docente) estritamente 

necessários ao funcionamento das atividades presenciais. 

  

  

3-Práticas Pedagógicas   

 

3.1 Considerar que a situação que vivemos e a especificidade de cada contexto implicam, 

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

das atividades.  

3.2 Criar uma nova rotina pedagógica, tendo em conta as orientações da DGS, em articulação com os 

fundamentos e princípios da pedagogia para a infância definidos nas OCEPE.  

3.3 Pese embora as regras atuais de distanciamento físico, importa não perder de vista a importância das 

aprendizagens e do desenvolvimento das crianças e a garantia do seu direito de brincar.  

3.4 Estar atento 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.  

3.5 É também essencial considerar que as interações e as relações que as crianças estabelecem com os 

adultos e com as outras crianças são a base para a sua aprendizagem e desenvolvimento.   

3.6 Dar a conhecer às crianças as novas regras de convivência social, levando-as a compreender a 

importância das novas formas de interação entre pares e com os adultos. 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.  

3.7 Conversar com as crianças acerca das alterações das suas rotinas e ouvir as suas opiniões e 

sugestões.   

3.8 Realizar o registo das novas regras de segurança e com as crianças elaborar cartazes, panfletos, etc., 

afixando-os em locais visíveis da escola e/ou da sua sala.  

3.9 Planear atividades e projetos, escutando as crianças sobre como os podem desenvolver, tendo em 

conta o contexto atual.   

 3.10 Privilegiar a utilização das tecnologias de modo diversificado com diferentes funções, como recolha 

de informação, registo, comunicação, etc., com recurso à projeção, por exemplo, de visitas virtuais a 

museus, parques, palácios, audição de concertos de música, visualização de peças de teatro e 

documentários sobre assuntos que lhes interessem.  

3.11 Desenvolver as atividades, preferencialmente, em pequenos grupos ou individualmente, quando 

possível.  
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3.12 Privilegiar atividades em espaços abertos (pátios, logradouros).  

3.13 Promover atividades como a leitura de histórias em círculo alargado.  

3.14 Privilegiar atividades que recorram a materiais mais facilmente higienizáveis, evitando aqueles que, 

pelas suas características, apresentam maior risco de contaminação.  

3.15 Sempre que possível, assegurar que os objetos partilhados entre crianças são devidamente 

desinfetados entre as utilizações.  

3.16 Se uma criança se encontrar atestadamente em grupo de risco, deve ser assegurado o apoio 

individualizado, envolvendo a EMAEI no acompanhamento da criança em estreita articulação com o 

docente e a família.  

3.17 Privilegiar, sempre que possível, o contacto com as famílias à entrada da instituição, mantendo o 

distanciamento físico recomendado, possibilitando que a articulação possa ser veiculada ou 

complementada, regularmente, via telefone ou por meios digitais, de modo a que, na adaptação a esta 

nova realidade, haja articulação e continuidade entre a escola e a família.  

3.20 Os docentes não devem realizar reuniões de encarregados de educação presenciais, sem que seja 

estritamente necessário. No horário de atendimento semanal aos encarregados de educação, estes 

devem marcar com antecedência a sua visita, evitando aglomerações de pessoas na mesma hora. 

 

PROCEDIMENTOS NA SALA DE AULA 

 As salas de aula foram reorganizadas de acordo com o dimensionamento das turmas aumentando-

se o espaço entre os lugares sentados; 

 À entrada da sala os alunos e docentes devem higienizar as mãos no dispensador de álcool gel 

colocado à entrada; 

 As janelas devem permanecer sempre abertas para promover o arejamento do espaço; 

 A porta da sala de aula pode ser fechada se houver interferência de barulho de uma aula contígua; 

 As persianas nas salas de aula da escola ficam na posição subida, uma vez que a entrada de luz 

natural não perturbe o normal funcionamento da aula; 

 Os alunos que não conseguirem ir à casa de banho durante o intervalo podem solicitar autorização 

ao professor durante a aula; 

 A saída da sala deve ser efetuada, de forma ordeira e ordenada percorrendo o circuito de 

sinalização em fila indiana até ao exterior do edifício (o primeiro a sair da sala é o aluno sentado 

mais próximo da porta). 

 As portas das salas de aula não devem ser trancadas para que nenhum docente necessite de 

entrar em contacto com as chaves; 

 Nos teclados foi colocada pelicula aderente para mais fácil higienização. 
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4-Refeições  

 

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

higiene:   

a. A deslocação para a sala de refeições, será desfasada para evitar o cruzamento de crianças, em 2 

turnos distintos, conforme o desfasamento de horários.  

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 

(mesas, cadeiras).  

4.2 Não devem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos.  

4.3 Os equipamentos e utensílios da criança a devolver aos encarregados de educação devem ser 

colocados em saco descartável, quando aplicável.  

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

profissionais.  

4.5 Também no refeitório, todos os funcionários devem utilizar máscara, enquanto acompanham as 

crianças. 

 

 

5-Limpeza e higienização  

 

5.1 Os equipamentos de proteção, nomeadamente máscaras, serão de uso obrigatório para todo o 

pessoal docente e não docente, assegurando que em nenhuma situação são colocadas máscaras às 

crianças, no caso de alunos de risco ou a pedido do encarregado de educação, as crianças poderão usar 

máscara. 

5.2 A desinfeção e limpeza dos edifícios escolares serão reforçadas, neste caso, a higienização frequente 

dos materiais pedagógicos e equipamentos utilizados pelas crianças, duas vezes ao dia (após a hora do 

almoço e à saída), maçanetas, torneiras, autoclismos… 

5.3 Para a promoção das boas práticas o reforço da lavagem/desinfeção frequente das mãos por parte do 

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

estabelecimento de educação, antes e após as refeições, antes e após a ida à casa de banho, e sempre 

que regressem do espaço exterior.  
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Anexo 8: EB da Tôr 
 

A EB1/JI da Aldeia da Tôr é um estabelecimento de ensino, pertencente ao Agrupamento de Escolas Padre João 

Coelho Cabanita do Conselho de Loulé. 

Atualmente, esta escola possui apenas duas turmas: uma turma do 1º ciclo (com os 4 anos de escolaridade) e uma 

turma do Pré-escolar. 

O número total de crianças a frequentar este estabelecimento é de 41 crianças (17 alunos do 1º ciclo e 24 crianças no 

pré-escolar). 

O total de profissionais responsáveis pelo bom funcionamento deste estabelecimento de ensino é de 6 adultos: 2 

Docentes e 4 assistentes operacionais. 

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

transmissão da COVID-19. 

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

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

através de aerossóis potencialmente infetados em espaços fechados. 

A EB1/JI da Tôr adota as medidas preventivas gerais, previstas pela DGS, que são as seguintes: 

• Distanciamento entre pessoas; 

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

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

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

• Automonitorização de sintomas, não se deslocando para a escola pessoas com sintomas sugestivos de COVID-19. 

. Perante a especificidade do contexto educativo irá tomar as medidas que mais se adequam, previstas no ponto 

seguinte deste plano de Contingência. 
 

1.1. Medidas específicas de prevenção 

Impõe-se que sejam assegurados os seguintes procedimentos relativamente a:  

 Organização dos espaços  

PRÉ-ESCOLAR 

 O pré-escolar da EB1/JI da Tôr irá dispor de duas salas de atividades caso o grupo de crianças tenha que ser 

dividido e consoante a disponibilidade no momento.  

 As crianças, o pessoal docente e o não docente serão organizados de forma a garantir as condições 

necessárias para que as crianças possam frequentar a educação pré-escolar com a devida segurança. 
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  Todos os espaços que não são necessários ao bom funcionamento das atividades serão encerrados, não se 

aplicando esta medida ao refeitório onde serão servidas as refeições, no horário inicialmente estipulado (12h 

às 13h), não prevendo para já divisão do grupo em turnos, uma vez que o refeitório é amplo e assegura o 

distanciamento necessário entre crianças. 

 Privilegiar-se-ão as atividades que decorram no exterior (pátios do recreio do JI e do 1º Ciclo, logradouros, 

jardins).  

 Será maximizado o distanciamento físico entre as crianças quando estão em mesas, sem comprometer o 

normal funcionamento das atividades pedagógicas.  

 Será privilegiada a utilização das salas ou espaços mais amplos e arejados: recreio, sala de atividades do Pré-

escolar e sala polivalente.  

 Preferencialmente, as atividades serão desenvolvidas em pequenos grupos ou individualmente, quando 

possível. 

 Junto da entrada do estabelecimento será criado o espaço “sujo” e estará devidamente sinalizado onde inicia 

o espaço “limpo”.  

 Na entrada do estabelecimento, as crianças trocam o calçado que trazem de casa por outro apenas utilizado 

só no espaço do JI. Este calçado extra permanece no estabelecimento de educação, sendo higienizado, todos 

os dias, após a saída da criança. Os profissionais deverão cumprir a mesma orientação. 

  Cada criança terá o material individual necessário para cada atividade.  

  Em cada sala de atividades só ficarão, os acessórios essenciais à prática das atividades pedagógicas, 

reforçando a limpeza e desinfeção dos que lá permanecem.  

 Pedir aos encarregados de educação que não deixem as crianças levar de casa brinquedos e/ou outros 

objetos não necessários. Os lanches da semana devem ser entregues à assistente operacional que recebe a 

criança para que esta proceda à sua desinfeção e os acondicione devidamente. 

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

  Sempre que possível, e que tal não comprometa a segurança das crianças deve manter-se as janelas e/ou 

portas das salas abertas, de modo a permitir uma melhor circulação do ar.  

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

Intervenção Precoce. Este trabalho deve ser acompanhado pela equipa multidisciplinar de apoio à educação 

inclusiva (EMAEI), em estreita articulação com o educador e com as equipas locais a funcionar no âmbito do 

Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI). 

 O acesso ao recinto escolar por pessoas externas ao processo educativo (p. ex.: fornecedores) só 

excecionalmente podem entrar no estabelecimento de educação e, sempre, de forma segura, com máscara, 

evitando o contacto com as crianças. 
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1º CICLO 

 O 1ºCiclo da EB1/JI da Tôr irá dispor de duas salas de atividades (uma para os 18 alunos dos 4 anos de 

escolaridade e outra para os 11 alunos do 3º e 4ºano desenvolverem as atividades de  Inglês e TIC).  

 As crianças, o pessoal docente e o não docente serão organizados de forma a garantir as condições 

necessárias para que as crianças possam frequentar o 1º Ciclo com a devida segurança. 

 No refeitório serão servidas as refeições ao 1º Ciclo , no horário das (12h30 às 13h30), não será feita a divisão 

do grupo em turnos, uma vez que o refeitório é amplo e assegura o distanciamento necessário entre crianças. 

 Na sala 2 onde a turma desenvolve a maioria das atividades, 10 alunos irão ficar a pares na mesa e 8 irão se 

sentar individualmente. Na sala 1 os alunos do 3º e 4º irão se sentar individualmente. 

 As atividades serão desenvolvidas individualmente ou em pequenos grupos. 

 Cada aluno terá o material individual necessário para as atividades.  

 Junto da entrada do estabelecimento será criado o espaço “sujo” e estará devidamente sinalizado onde inicia 

o espaço “limpo”.  

 Na entrada do estabelecimento, as crianças trocam o calçado que trazem de casa por outro apenas utilizado 

só no espaço da escola. Esse calçado extra permanece no estabelecimento de educação, sendo higienizado, 

todos os dias, após a saída da criança. Os profissionais deverão cumprir a mesma orientação. 

 Os lanches da semana devem dever vir dentro da lancheira e será feita a sua desinfeção à entrada da escola. 

 Sempre que possível, e que tal não comprometa a segurança das crianças deve manter-se as janelas e/ou 

portas das salas abertas, de modo a permitir uma melhor circulação do ar.  

 

 Organização dos horários 

 

 Não deve a criança permanecer no estabelecimento de educação por período superior ao estritamente 

necessário. 

 Na organização da rotina diária, procurar manter o distanciamento necessário e a divisão do grupo consoante 

a natureza das atividades. Os equipamentos devem ser higienizados após a sua utilização, de cada pequeno 

grupo. 

  Os horários do pessoal docente e não docente mantém-se, uma vez que correspondem à necessidade atual. 

 Em ambiente escolar, a extensão dos horários, no âmbito das Atividades de Animação e Apoio às Famílias 

(AAAF), da Componente de Apoio à Família (CAF) e Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC)  , deverá 

seguir as presentes orientações. 

 

 Gestão do pessoal docente e não docente 

 

 Assegurar a presença dos recursos humanos (pessoal docente e pessoal não docente) estritamente 

necessários ao funcionamento das atividades presenciais. 



50 
 

 Relativamente ao pessoal não docente, a EB1/JI da Tôr dispõe de 4 assistentes operacionais (2 para o pré-

escolar e 2 para o 1ºciclo), responsáveis pela manutenção, higienização e acompanhamento das crianças, 

garantindo assim o bom funcionamento e a maior eficácia das medidas de contenção do Covid-19.  

Assim e tendo em conta que existe uma assistente operacional considerada de risco, não só pela sua idade, 

mas também pelo seu estado de saúde atual, solicita-se a sua substituição, de forma a garantir a reabertura 

do estabelecimento de ensino com as devidas condições de segurança. 

 

 Refeições 

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

• A deslocação para o refeitório, deve ser feito com o devido distanciamento. 

• Antes e depois das refeições, as crianças devem lavar as mãos acompanhadas, para que o façam de forma correta;  

• Os lugares serão marcados, de forma a assegurar o máximo de distanciamento físico possível entre crianças; 

• Deve ser realizada a adequada limpeza e desinfeção das superfícies utilizadas. 

• Não devem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos. 

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

• Também nas salas de refeições, todos os funcionários devem utilizar máscara, enquanto acompanham as crianças. 

• Os equipamentos e utensílios da criança a devolver aos encarregados de educação devem ser colocados em saco 

descartável, quando aplicável. 

 

 Limpeza e higienização  

 Os equipamentos de proteção, nomeadamente máscaras, serão de uso obrigatório para todo o pessoal 

docente e não docente, assegurando que em nenhuma situação são colocadas máscaras às crianças. 

 A desinfeção e limpeza dos edifícios escolares serão reforçadas, neste caso, a higienização frequente dos 

materiais pedagógicos e equipamentos utilizados pelas crianças, duas vezes ao dia (após a hora do almoço e à 

saída), maçanetas, torneiras, autoclismos… 

 Para a promoção das boas práticas o reforço da lavagem/desinfeção frequente das mãos por parte do pessoal 

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

educação, antes e após as refeições, antes e após a ida à casa de banho, e sempre que regressem do espaço 

exterior. 

 Prática de higiene, nomeadamente a higienização das mãos com água e sabão e uso do dispensador de 

solução antisséptica de base alcoólica (SABA) para desinfetar as mãos à entrada/saída do recinto escolar.  

 Roupas sujas, sempre que aplicável, devem ir para casa, em saco plástico fechado. 

 Sempre que aplicável, serão assegurados especiais cuidados na troca de fraldas, com higienização das mãos 

dos profissionais e das crianças, bem como da bancada, antes e depois da muda de fralda. 

  Os equipamentos de ar condicionado ou similares, nunca devem ser ligados em modo de recirculação do ar. 
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Anexo 9: EB de Alte 
 

Com vista à minimização do risco de transmissão de SARS-CoV-2 define-se um conjunto de 

procedimentos para além dos que constam no Plano de Contingência da Unidade Orgânica de Alte. 

 

Medidas de prevenção 

Portaria da Escola 

 Os horários das turmas da escola sede ficaram iguais uma vez que são poucos os alunos e uma 

vez que os alunos vão chegando faseados entre as 8 horas e as 9 horas, desta forma evitasse 

grandes aglomerados de pessoas à entrada da escola; 

 Todos os docentes, funcionários não docentes e visitantes com mais de 10 anos só podem entrar 

no recinto escolar com a máscara colocada. 

 À entrada da escola está colocado um dispensador de álcool gel sendo obrigatório proceder à 

higienização das mãos. 

 

 

Circulação pelos diferentes espaços 

 Foi colocada sinalética no chão para que a circulação de pessoas seja feita de acordo com a 

sinalização existente; 

 A distância de segurança deve ser respeitada em caso de formação de filas de espera para 

acesso aos espaços (indicação de sinalética de distanciamento); 

 O acesso a todos os espaços escolares interiores é condicionado ao n.º de pessoas permitido 

em cada espaço de acordo com a lotação máxima afixada; 

 Durante o intervalo da manhã e no período após o almoço, os alunos devem permanecer nas 

zonas do recinto escolar destinadas à sua turma, consoante indicação da assistente 

operacional, sendo este espaço rotativo entre as três turmas da escola, a cada dois ou três 

dias. 
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Refeitório 

 Foi estabelecido um horário de almoço em que às 12h almoçam os alunos da turma C e às 12h 

30m os alunos das turmas A e B, para evitar aglomerados de pessoas no refeitório; 

 Os alunos do JI almoçam na sala; 

 Os lugares sentados no refeitório também foram reorganizados por forma a garantir o maior 

distanciamento possível; 

 

 

Entrada nos blocos de aulas 

 A entrada para as salas de aula será feita, de forma ordeira em fila indiana mantendo o 

distanciamento de 1 metro entre cada aluno, pelos circuitos indicados na sinalética definida 

entrando cada turma pela porta indicada pela assistente operacional no bloco A para as turmas A e 

B e no Bloco B para a turma C e para as crianças do JI; 

 

 

 

PROCEDIMENTOS NA SALA DE AULA 

 As salas de aula foram reorganizadas de acordo com o dimensionamento das turmas aumentando-

se o espaço entre os lugares sentados; 

 À entrada da sala os alunos e docentes devem higienizar as mãos no dispensador de álcool gel 

colocado à entrada; 

 Uma janela deve permanecer sempre aberta para promover o arejamento do espaço; 

 A porta da sala de aula pode ser fechada se houver interferência de barulho de uma aula contígua; 

 As cortinas nas salas de aula da escola ficam na posição conveniente para a boa visualização dos 

quadros e só podem ser mexidas pela professora/assistente operacional; 

 Os alunos que não conseguirem ir à casa de banho durante o intervalo podem solicitar autorização 

à professora; 

 A saída da sala deve ser efetuada, de forma ordeira e ordenada percorrendo o circuito de 

sinalização em fila indiana até ao exterior do bloco (o primeiro a sair da sala é o aluno sentado 

mais próximo da porta). 

 As portas das salas de aula não devem ser trancadas; 

 Nos teclados foi colocada película aderente para mais fácil higienização. 
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MAPA DE ENTRADAS e SAÍDAS 

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

8:00/9:00 
Receção às crianças e aos 

alunos 
Receção às crianças e aos 

alunos 
Receção às crianças e aos 

alunos 
Receção às crianças e aos 

alunos 
Receção às crianças e aos 

alunos 

9:00/10:30 Aulas Aulas Aulas Aulas Aulas 

10:30/11:00 Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo 

11:00/12:00 Aulas turma C e JI Aulas turma C e JI Aulas turma C e JI Aulas turma C e JI Aulas turma C e JI 

11:00/12:30 Aulas turma A e B Aulas turma A e B Aulas turma A e B Aulas turma A e B Aulas turma A e B 

Almoço 

13:00/15:00 Aulas JI Aulas JI Aulas JI Aulas JI Aulas JI 

13:00/15:30 Aulas turmas C Aulas turmas C Aulas turmas C Aulas turmas C Aulas turmas C 

13:30/15:00 Aulas turma A Aulas turma A Aulas turma A Aulas turma A Aulas turma A 

13:30/15:00 Aulas turma B Aulas turma B Aulas turma B Aulas turma B Aulas turma B 

15:00/18:30 Componente de apoio à 
família 

Componente de apoio à 
família 

Componente de apoio à 
família 

Componente de apoio à 
família 

Componente de apoio à 
família 
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Anexo 10: EB Professor Manuel Martins Alves 
 

Introdução 

 

O Plano de contingência da EB1/JI Prof. Manuel Martins Alves pretende operacionalizar a legislação em 

vigor, as Orientações Curriculares da Educação Pré-Escolar (OCEPE) e do 1º Ciclo, em consonância com 

as orientações emanadas da Direcção-Geral da Saúde (DGS), estabelecendo- se diretrizes para a 

reorganização do funcionamento do estabelecimento de educação EB1/JI Prof. Manuel Martins Alves, 

unidade orgânica, através de um plano de medidas acompanhadas de condições específicas que mitigue 

a possibilidade de contágio, garantindo a segurança da comunidade educativa.   

 

Procedimentos 

 

Impõe-se que sejam assegurados os seguintes procedimentos relativamente a:  

 

3. Organização dos espaços  

 

1.1- As crianças e o pessoal docente e não docente, sempre que possível, serão organizados pelas 4 

salas de aula do Jardim de Infância (JI) e 14 salas de aula do 1º Ciclo da EB1Prof. Manuel Martins Alves, 

de forma a evitar o contacto entre pessoas de grupos diferentes. 

1.2- Privilegiar-se-ão as atividades que decorram no exterior (pátios do recreio do JI e do 1º Ciclo, 

logradouros, jardins), em regime rotativo, pelos diferentes grupos.  

Horário Turma  Local Atribuído 

semanalmente com 

bom tempo 

Previsão de Assistentes 

necessários 

12h-13h Sala A Jardim 1 

Sala B Jardim 1 

Sala C Parque Infantil  1 

Sala D Parque Infantil 1 

Alfarrobeira Recreio 1º Ciclo  1 

12h-13h 

1º A Biblioteca 
1 

1º B Hall Entrada 
1º C Polivalente 

1 
2º A Polivalente 
2º B Pátio Interno Norte 
2º C Pátio Interno Sul 

12h30-13h30 

3º A Parque Infantil 

1 

3º B Parque Infantil 

3º C Parque infantil 

3º D Campo Futebol 

13h-14h 4º A Pala Ginásio 

4º B Pátio Coberto - centro 

1 4º C Pátio Coberto - norte 

4º D Pátio Coberto - sul 

 



55 
 

1.3- Será maximizado o distanciamento físico entre as crianças quando estão em mesas, sem 

comprometer o normal funcionamento das atividades pedagógicas.  

1.4- Será privilegiada a utilização das salas ou espaços mais amplos e arejados: biblioteca, recreio, 

polivalente, ginásio, jardins e campo de jogos.  

1.5- Serão definidos circuitos de circulação interna, devidamente sinalizados, permitindo uma melhor 

orientação espacial de crianças e adultos e, ao mesmo tempo, uma higienização mais eficaz do espaço e 

dos equipamentos.  

1.6- Junto à porta de entrada, do pré-escolar será criado o espaço “sujo” onde os alunos trocarão de 

calçado.  

1.7- As crianças do JI trocarão o calçado que levam de casa por outro apenas utilizado no espaço do JI. 

Este calçado extra permanecerá no estabelecimento de educação, sendo higienizado, todos os dias, após 

a saída da criança. Os profissionais deverão cumprir a mesma orientação.   

1.8- Cada criança terá o material individual necessário para cada atividade.  

1.9- Em cada sala de aula só ficarão, os acessórios essenciais à prática das atividades pedagógicas, 

reforçando a limpeza e desinfeção dos que lá permanecem.  

1.10- Será solicitado aos encarregados de educação que não deixem as crianças levar de casa 

brinquedos e/ou outros objetos não necessários.   

1.11- Dever-se-á evitar concentrações nas idas à casa de banho.  

1.12- Sempre que possível, e que tal não comprometa a segurança das crianças, deve manter-se as 

janelas e/ou portas das salas abertas, de modo a permitir uma melhor circulação do ar.  

1.13- Serão assegurados os apoios presenciais mobilizados para as crianças acompanhadas pelos 

técnicos e/ou docentes da Intervenção Precoce. Este trabalho deve ser acompanhado pela Equipa 

Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI), em estreita articulação com o educador e com as 

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

1.14- O acesso ao recinto escolar por pessoas externas ao processo educativo (p. ex.: fornecedores) só 

excecionalmente poderão entrar no estabelecimento de educação e, sempre, de forma segura, com 

máscara, evitando o contacto com as crianças. 

1.15- No 1º Ciclo, a entrada dos alunos será feita pela portaria da escola, deslocando-se os alunos do 1º 

ano para três espaços diferentes de acolhimento, os dos 2º ano sobem a escadaria e dirigem-se as 

respetivas salas e os do 4º ano, aguardam nas salas de aula do rés-do-chão, pelo respetivo professor. 

CAF Horário de Entrada Turma Local 

8h-8h30 

9h 

Sala A 

Salas de Aula 
Sala B 

Sala C 

Sala D 

Alfarrobeira Sala de Reuniões 

8h30 

1º A Biblioteca 

1º B Hall Entrada 

1º C Polivalente 

8h-9h 

2º A 

Salas de Aula 
2º B 

2º C 

9h 3º A 
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3º B 

3º C 

3º D 

4º A 

4º B 

4º C 

4º D 

 

1.16- Os encarregados de educação, não poderão entrar na escola para entregar os seus educandos, 

estes devem ser orientados pelas assistentes operacionais (só poderão entrar na escola com devida 

autorização dos docentes titulares ou coordenadora de estabelecimento). 

1.17- Os horários das turmas, do 1º ciclo, da escola ficarão desfasados na hora da entrada, no intervalo e 

no período de almoço para evitar grandes aglomerados de pessoas nestes períodos. 

1.18- Todos os alunos, docentes, funcionários não docentes e visitantes com mais de 10 anos só poderão 

entrar no recinto escolar com a máscara colocada. 

1.19- À entrada da escola estarão colocados dois dispensadores de álcool gel sendo obrigatório proceder 

à higienização das mãos. 

 

Circulação pelos diferentes espaços 

 

 Foi colocada sinalética no chão para que a circulação de pessoas seja feita de acordo com a 

sinalização existente; 

 A distância de segurança deve ser respeitada em caso de formação de filas de espera para acesso 

aos espaços; 

 O acesso a todos os espaços escolares interiores é condicionado ao número de pessoas permitido em 

cada espaço, de acordo com a lotação máxima afixada; 

 O acesso ao interior das instalações far-se-á por duas entradas distintas, sendo uma para os alunos do 

JI e outra pela portaria principal para os do 1º Ciclo. 

 Durante os intervalos ou na ausência de algum professor os alunos devem permanecer nas zonas do 

recinto escolar destinadas ao seu ano de escolaridade; 

 

 

2- Organização dos horários 

  

2.1- Entre as 8h e as 9h e entre as 15h e as 18h30, período de Componente de Apoio à Família (CAF), as 

crianças serão entregues/recolhidas respetivamente, à porta do estabelecimento de educação pré-escolar 

e do 1º ciclo, pelo seu encarregado de educação, ou por pessoa por ele designada, e entregues/recolhidas 

por um assistente operacional designado para o efeito, evitando assim, a circulação de pessoas externas 

no interior do recinto escolar.  

2.2- Em ambiente escolar, a extensão dos horários, no âmbito das Atividades de Animação e Apoio às 

Famílias (AAAF) e da CAF, seguirá as presentes orientações: das 8h às 9h e das 15h às 18h30, para os 
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encarregados de educação que apresentarem declaração da entidade patronal a comprovar essa 

necessidade ou declaração de compromisso de honra.  

2.3- Não deverá a criança permanecer no estabelecimento de educação por período superior ao 

estritamente necessário.   

2.4- Na organização da rotina diária, serão desfasados os momentos de permanência dos diferentes 

grupos de crianças no recreio.  

2.5- Os equipamentos serão higienizados após a utilização por cada grupo.  

2.6- Será assegurada a presença dos recursos humanos (pessoal docente e pessoal não docente) 

estritamente necessários ao funcionamento das atividades presenciais. 

  

  

3-Práticas Pedagógicas   

 

3.1- Considerar que a situação que vivemos e a especificidade de cada contexto implicam, 

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

das atividades.  

3.2- Criar uma nova rotina pedagógica, tendo em conta as orientações da DGS, em articulação com os 

fundamentos e princípios da pedagogia para a infância definidos nas OCEPE.  

3.3- Pese embora as regras atuais de distanciamento físico, importa não perder de vista a importância das 

aprendizagens e do desenvolvimento das crianças e a garantia do seu direito de brincar.  

3.4- Estar atento 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.  

3.5- Considerar que as interações e as relações que as crianças estabelecem com os adultos e com as 

outras crianças são a base para a sua aprendizagem e desenvolvimento.   

3.6- Dar a conhecer às crianças as novas regras de convivência social, levando-as a compreender a 

importância das novas formas de interação entre pares e com os adultos.  

3.7- 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.  

3.8- Conversar com as crianças acerca das alterações das suas rotinas e ouvir as suas opiniões e 

sugestões.   

3.9- Realizar o registo das novas regras de segurança e com as crianças elaborar cartazes, panfletos, etc., 

afixando-os em locais visíveis da escola e/ou da sua sala.  

3.10- Planear atividades e projetos, escutando as crianças sobre como os podem desenvolver, tendo em 

conta o contexto atual.   

 3.11- Privilegiar a utilização das tecnologias de modo diversificado com diferentes funções, como recolha 

de informação, registo, comunicação, etc., com recurso à projeção, por exemplo, de visitas virtuais a 

museus, parques, palácios, audição de concertos de música, visualização de peças de teatro e 

documentários sobre assuntos que lhes interessem.  

3.12- Desenvolver as atividades, preferencialmente, em pequenos grupos ou individualmente, quando 

possível.  
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3.13- Privilegiar atividades em espaços abertos (pátios, logradouros, jardins).  

3.14- Promover atividades como a leitura de histórias em círculo alargado.  

3.15- Privilegiar atividades que recorram a materiais mais facilmente higienizáveis, evitando aqueles que, 

pelas suas características, apresentam maior risco de contaminação.  

3.16- Sempre que possível, assegurar que os objetos partilhados entre crianças são devidamente 

desinfetados entre as utilizações.  

3.17- Se uma criança se encontrar atestadamente em grupo de risco, deve ser assegurado o apoio 

individualizado, envolvendo a EMAEI no acompanhamento da criança em estreita articulação com o 

docente e a família.  

3.18- Privilegiar, sempre que possível, o contacto com as famílias à entrada da instituição, mantendo o 

distanciamento físico recomendado, possibilitando que a articulação possa ser veiculada ou 

complementada, regularmente, via telefone ou por meios digitais, de modo a que, na adaptação a esta 

nova realidade, haja articulação e continuidade entre o Jardim de Infância e a família. 

3.19- Cancelar festas e reuniões de encarregados de educação presenciais.  

 

PROCEDIMENTOS NA SALA DE AULA 

 As salas de aula foram reorganizadas de acordo com o dimensionamento das turmas aumentando-

se o espaço entre os lugares sentados; 

 À entrada da sala os alunos e docentes devem higienizar as mãos no dispensador de álcool gel 

colocado à entrada; 

 O docente deve pegar no borrifador de álcool existente em cada sala e borrifar cada mesa da sala 

(no caso dos alunos não terem tido aula nessa sala no tempo letivo anterior); 

 As janelas devem permanecer sempre abertas para promover o arejamento do espaço; 

 A porta da sala de aula pode ser fechada se houver interferência de barulho de uma aula contígua; 

 Os alunos que não conseguirem ir à casa de banho durante o intervalo podem solicitar autorização 

ao professor; 

 A saída da sala deve ser efetuada, de forma ordeira e ordenada percorrendo o circuito de 

sinalização em fila indiana até ao exterior do bloco (o primeiro a sair da sala é o aluno sentado 

mais próximo da porta); 

 As portas das salas de aula não devem ser trancadas para que nenhum docente necessite de 

entrar em contacto com as chaves; 

 Nos teclados foi colocada pelicula aderente para mais fácil higienização. 
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4-Refeições  

 

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

higiene:   

a. A deslocação para a sala de refeições, será desfasada para evitar o cruzamento de crianças em 

4 turnos distintos, no 1º Ciclo por haver desfasamento de horários. No JI os alunos almoçam na sala de 

aula;  

Horário de 

Almoço 

Horário do Turno Turma Número de 

Alunos 

Total de 

Alunos por 

turno 

Local da Refeição 

11h 15-11h45 

 Sala A 25 

114 Sala de Aula 

Sala B 20 

Sala C 25 

Sala D 25 

Sala Alfarrobeira 19 

12h-13h 11h45 

1º A 24 

71 Refeitório 1º B 24 

1º C 23 

12h-13h 12h05 

2º A 23 

70 Refeitório 
2º B 24 

2º C 18 

Unidade 

 

5 

3 3 Sala de Aula 

12h30-13h30 
12h30 

3º A 22 

70 Refeitório 3º B 24 

3º C 24 

12h40 

3º D 24  

69 

 

Refeitório 

13h -14h 

4º B 22 

4º D 23 

13h 
4º A 22 43 

 
Refeitório 

4º C 21 

 

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 (mesas, cadeiras).  

4.2- Não devem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos.  

4.3- Os equipamentos e utensílios da criança a devolver aos encarregados de educação devem ser 

colocados em saco descartável, quando aplicável.  

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

profissionais.  

4.5- Também nas salas de refeições, todos os funcionários devem utilizar máscara, enquanto 

acompanham as crianças. 
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5-Limpeza e higienização  

 

5.1- Os equipamentos de proteção, nomeadamente máscaras, serão de uso obrigatório para todo o 

pessoal docente e não docente, assegurando que em nenhuma situação são colocadas máscaras às 

crianças, no caso de alunos de risco ou a pedido do encarregado de educação as crianças poderão usar 

máscara. 

5.2- A desinfeção e limpeza dos edifícios escolares serão reforçadas, neste caso, a higienização frequente 

dos materiais pedagógicos e equipamentos utilizados pelas crianças, duas vezes ao dia (após a hora do 

almoço e à saída), maçanetas, torneiras, autoclismos… 

5.3- Para a promoção das boas práticas o reforço da lavagem/desinfeção frequente das mãos por parte do 

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

estabelecimento de educação, antes e após as refeições, antes e após a ida à casa de banho, e sempre 

que regressem do espaço exterior.  

5.4- Roupas sujas, sempre que aplicável, devem ir para casa, em saco plástico fechado. 

5.5- Sempre que aplicável, serão assegurados especiais cuidados na troca de fraldas, com higienização 

das mãos dos profissionais e das crianças, bem como da bancada, antes e depois da muda de fralda. 

5.6- Os equipamentos de ar condicionado ou similares, nunca devem ser ligados em modo de recirculação 

do ar. 

  



61 
 

Anexo 11: JI de Clareanes 
 

Este Plano foi elaborado a partir do Plano Geral de Contingência do Agrupamento respeitando e cumprido 

todas as diretrizes definidas. Procurou-se adaptá-lo à realidade do Jardim de Infância de Clareanes 

tornando-se num documento útil de fácil consulta onde estão definidas as regras de funcionamento deste 

J.I. e a forma de atuar no caso de existir suspeitas de Covid 19. 

 

BREVE DESCRIÇÃO 

Este Jardim de Infância tem duas salas de atividades, cada uma, tem em anexo uma casa de banho, 

respetivos lavatórios, um hall de entrada. Na sala A, existe junto a este hall uma dispensa, na sala B tem 

uma copa. Existe ainda um refeitório comum às duas salas, onde as crianças fazem as suas refeições. Na 

totalidade existem 47 crianças, 4 assistentes operacionais e duas Educadoras. O espaço exterior é 

campestre e grande, tanto a nascente como poente. Partindo deste Jardim de Infância, deste grupo, tanto 

de crianças como adultos, foi definido um plano específico de contingência devidamente contextualizado.  

 

ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO 

O Jardim de Infância prevê áreas limpas e sujas. A zona “suja” está devidamente assinalada por fitas e vai 

desde o portão de entrada do Jardim de Infância até uma casinha de madeira que ali foi colocada  para 

poder ser utilizada sempre que chover. Este circuito está devidamente assinalado com sinalética pintada 

no pavimento, tem um doseador de desinfetante para as mãos e um desinfetante para calçado. É neste 

espaço onde os Pais/EE entregam os seus educandos e faz-se a troca de calçado. O calçado “sujo” será 

colocado em sacos plásticos individuais e identificados e posteriormente trocado por calçado “limpo” que 

também estará guardado em sacos plásticos individuais e identificadas. Irão existir ainda outros pontos 

com desinfetante de álcool gel, nomeadamente, salas, casas de banho e refeitório. A zona “limpa” será 

toda a que se estende para além da zona “suja”. O uso de máscara passará a ser obrigatório para todos 

os adultos que permaneçam dentro do espaço do Jardim de Infância. Iremos promover jogos, construção 

de cartazes, criaremos rotinas e iremos diligenciar esclarecimentos sobre a importância da higiene das 

mãos assim como, a forma e o cuidado que devemos ter sempre que tossimos e espirramos. As crianças 

deverão interiorizar a forma de se organizarem com o devido distanciamento social. O espaço das salas 

será organizado de acordo com o distanciamento possível, tendo em conta a área da sala, o número de 

crianças, as idades destas crianças. Nas salas ficarão apenas os materiais estritamente necessários e 

tapados com plástico os placardes onde estão colocados os trabalhos dos alunos.  Cada criança tem um 

Kit individual com os materiais de desgaste necessários. Cada grupo de sala, tem o seu espaço exterior 

definido de forma a cruzarem-se o menos possível entre eles. As crianças almoçam no refeitório em horas 

desfasadas e cada grupo usará sempre o mesmo lugar durante as suas refeições, desencontrando 

cadeiras entre eles. O refeitório e as respetivas salas serão desinfetadas diversas vezes ao longo do dia 

assim como as casas de banho. As crianças vão individualmente à casa de banho ou então em pequenos 

grupos e sob a vigilância de um adulto. 
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Área de “isolamento”  

 

A colocação numa área de “isolamento” visa impedir que outros possam ser expostos e infetados. Tem 

como principal objetivo evitar a propagação da doença transmissível no serviço e na comunidade. 

Respeitando as orientações da DGS decidiu-se que a sala de isolamento deste Jardim de Infância é no 

Hall de entrada da sala B. Este Hall é espaçoso, tem um ponto de água, casa de banho, podendo-se isolar 

o espaço fechando as portas. Nele temos afixada uma lista com os contactos de todos os Encarregados 

de Educação assim como alimentos não perecíveis, água, termómetro, luvas descartáveis, máscara 

cirúrgica, dispensador com SABA, cadeira, telefone ou telemóvel. As crianças das salas poderão continuar 

a frequentar as suas salas e inclusive a sala B terá um acesso alternativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



63 
 

Anexo 12: EB de Benafim 
 

Com vista à minimização do risco de transmissão de SARS-CoV-2 define-se um conjunto de 

procedimentos para além dos que constam no Plano de Contingência do agrupamento. 

 

Medidas de prevenção 

Portão da Escola 

 Todos os docentes, funcionários não docentes e visitantes com mais de 10 anos só podem entrar 

no recinto escolar com a máscara colocada. 

 À entrada da escola está colocado um dispensador de álcool gel sendo obrigatório proceder à 

higienização das mãos. 

 Todos os alunos trocam os sapatos, na zona “suja”. 

 

Circulação pelos diferentes espaços 

 Foi colocada sinalética no chão para que a circulação de pessoas seja feita de acordo com a 

sinalização existente; 

 A distância de segurança deve ser respeitada em caso de formação de filas de espera para 

acesso aos espaços (indicação de sinalética de distanciamento); 

 O acesso a todos os espaços escolares interiores é condicionado ao n.º de pessoas permitido 

em cada espaço de acordo com a lotação máxima afixada; 

 Durante os intervalos os alunos lancham nas salas antes de ir ao recreio; 

  

Polivalente (Refeitório) 

 Foi estabelecido um horário de almoço para o pré-escolar e 1º ciclo para evitar aglomerados de 

pessoas no refeitório; 

 Os lugares sentados no refeitório também foram reorganizados e cada aluno tem o seu lugar fixo 

por forma a garantir o maior distanciamento possível (a lotação máxima está definida à entrada do 

refeitório, ver mapa em anexo); 
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Entrada nas salas de aulas, casas de banho e polivalente (refeitório) 

 A entrada para as salas de aulas é feita, de forma ordeira em fila indiana mantendo o 

distanciamento de aproximadamente, 1 metro entre cada aluno, pelos circuitos indicados na 

sinalética definida. 

 A entrada para as casas de banho antes e depois do almoço é feita, de forma ordeira em fila 

indiana mantendo o distanciamento de aproximadamente, 1 metro entre cada aluno, pelos 

circuitos indicados na sinalética definida, orientado por uma assistente. 

 

PROCEDIMENTOS NA SALA DE AULA 

Organização dos espaços 

  

PRÉ-ESCOLAR 
 As crianças, o pessoal docente e o não docente serão organizados de forma a garantir as 

condições necessárias para que as crianças possam frequentar a educação pré-escolar com a 

devida segurança. 

 Todos os espaços que não são necessários ao bom funcionamento das atividades serão 

encerrados, não se aplicando esta medida ao refeitório onde serão servidas as refeições, no 

horário inicialmente estipulado (11h 30màs 12h 15m), não prevendo para já divisão do grupo em 

turnos, uma vez que o refeitório é amplo e assegura o distanciamento necessário entre crianças. 

 Privilegiar-se-ão as atividades que decorram no exterior (pátios do recreio do JI e do 1º Ciclo, 

logradouros, jardins).  

 Será maximizado o distanciamento físico entre as crianças quando estão em mesas, sem 

comprometer o normal funcionamento das atividades pedagógicas.  

 Preferencialmente, as atividades serão desenvolvidas em pequenos grupos ou individualmente, 

quando possível. 

 Junto da entrada do estabelecimento encontra-se o espaço “sujo”, devidamente sinalizado onde 

inicia o espaço “limpo”.  

 Na entrada do estabelecimento, as crianças trocam o calçado que trazem de casa por outro apenas 

utilizado só no recinto escolar. Este calçado extra permanece no estabelecimento de educação, 

sendo higienizado, todos os dias, após a saída da criança. Os profissionais deverão cumprir a 

mesma orientação. 

 Cada criança terá o material individual necessário para cada atividade.  

 Em cada sala de atividades só ficarão, os acessórios essenciais à prática das atividades 

pedagógicas, reforçando a limpeza e desinfeção dos que lá permanecem.  

 Pedir aos encarregados de educação que não deixem as crianças levar de casa brinquedos e/ou 

outros objetos não necessários. Os lanches da semana devem ser entregues à assistente 

operacional que recebe a criança para que esta proceda à sua desinfeção e os acondicione 

devidamente. 
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  Deve-se evitar concentrações nas idas à casa de banho.  

  Sempre que possível, e que tal não comprometa a segurança das crianças deve manter-se as 

janelas e/ou portas das salas abertas, de modo a permitir uma melhor circulação do ar.  

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

docentes da Intervenção Precoce. Este trabalho deve ser acompanhado pela equipa 

multidisciplinar de apoio à educação inclusiva (EMAEI), em estreita articulação com o educador e 

com as equipas locais a funcionar no âmbito do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na 

Infância (SNIPI). 

 O acesso ao recinto escolar por pessoas externas ao processo educativo (p. ex.: fornecedores) só 

excecionalmente podem entrar no estabelecimento de educação e, sempre, de forma segura, com 

máscara, evitando o contacto com as crianças. 

1º CICLO 

 O 1ºCiclo da EB1/JI de Benafim irá dispor de duas salas de aulas (uma para 12 alunos do 1º e 3º  

anos de escolaridade e outra para os 13 alunos do 2º e 4ºano).  

 As crianças, o pessoal docente e o não docente serão organizados de forma a garantir as 

condições necessárias para que as crianças possam frequentar o 1ºCiclo com a devida segurança. 

 No refeitório serão servidas as refeições ao 1ºCiclo, no horário das (12h30 às 13h30), não será 

feita a divisão do grupo em turnos, uma vez que o refeitório é amplo e assegura o distanciamento 

necessário entre crianças, os alunos irão se sentar a pares, respeitando a turma de origem. 

 Nas duas salas de aulas, onde as turmas desenvolvem a maioria das atividades, os alunos irão se 

sentar individualmente. No polivalente onde os alunos do 3º e 4º anos irão realizar as aulas de 

Tecnologias de Informática de Comunicação (TIC) os alunos irão se sentar a pares, respeitando a 

turma de origem. 

 As atividades serão desenvolvidas individualmente ou em pequenos grupos. 

 Cada aluno terá o material individual necessário para as atividades.  

 Junto da entrada do estabelecimento encontra-se o espaço “sujo”, devidamente sinalizado onde 

inicia o espaço “limpo”.  

 Na entrada do estabelecimento, as crianças trocam o calçado que trazem de casa por outro apenas 

utilizado só no espaço da escola. Esse calçado extra permanece no estabelecimento de educação, 

sendo higienizado, todos os dias, após a saída da criança. Os profissionais deverão cumprir a 

mesma orientação. 

 Não será permitido as crianças trazerem de casa brinquedos e/ou outros objetos não necessários. 

Os lanches da semana devem ser entregues à assistente operacional que recebe a criança para 

que esta proceda à sua desinfeção e os acondicione devidamente. 

 Sempre que possível, e que tal não comprometa a segurança das crianças deve manter-se as 

janelas e/ou portas das salas abertas, de modo a permitir uma melhor circulação do ar.  
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Organização dos horários 
 

 Não deve a criança permanecer no estabelecimento de educação por período superior ao 

estritamente necessário. 

 Na organização da rotina diária, procurar manter o distanciamento necessário e a divisão do grupo 

consoante a natureza das atividades. Os equipamentos devem ser higienizados após a sua 

utilização, de cada pequeno grupo. 

 Os horários do pessoal docente e não docente mantém-se, uma vez que correspondem à 

necessidade atual. 

 Em ambiente escolar, a extensão dos horários, no âmbito das Atividades de Animação e Apoio às 

Famílias (AAAF), da Componente de Apoio à Família (CAF) e Atividades de Enriquecimento 

Curricular (AEC), deverá seguir as presentes orientações. 

 As persianas nas salas de aula da escola sede ficam na posição subida uma vez que todo o 

controlo de entrada de luz natural será feito pelo docente manipulando os rolos de sombreamento 

existentes; 

 Os alunos que não conseguirem ir à casa de banho durante o intervalo podem solicitar autorização 

ao professor; 

 A saída da sala deve ser efetuada, de forma ordeira e ordenada percorrendo o circuito de 

sinalização em fila indiana (o primeiro a sair da sala é o aluno sentado mais próximo da porta). 

 As portas das salas de aula não devem ser trancadas para que nenhum docente necessite de 

entrar em contacto com as chaves; 

 Nos teclados foi colocada pelicula aderente para mais fácil higienização. 
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Professor(a) 

EB1/JI de Benafim Planta do polivalente (refeitório) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ALMOÇOS: * Pré escolar – 11:30 - 12:15    DESINFEÇÃO : cadeiras e mesas 12:15 -12:30 
1º Ciclo (Turmas A e B)- 12:30 – 13:30            LOTAÇÃO:  25 alunos  
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Professor(a) 

EB1/JI de Benafim Planta da sala - Turma B 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lotação da sala: 16  
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Professor(a) 

EB1/JI de Benafim Planta da sala - Turma A 
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EB1/JI de Benafim Planta da sala do Pré Escolar 
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Anexo 13: JI de Poço Novo 
 

Introdução 

O presente plano pretende operacionalizar a legislação em vigor, as Orientações 

Curriculares da Educação Pré-Escolar (OCEPE), em consonância com as orientações 

emanadas da Direção-Geral da Saúde (DGS), estabelecendo- se diretrizes para a 

reorganização do funcionamento do estabelecimento de educação pré-escolar, 

unidade orgânica, Estabelecimento J.I. do Poço Novo de um plano de medidas 

acompanhadas de condições específicas que mitigue a possibilidade de contágio, 

garantindo a segurança da comunidade educativa. 

 

Procedimentos 

Impõe-se que sejam assegurados os seguintes procedimentos relativamente a: 

 

 

1. Organização dos espaços 

 

1.1 No Jardim de Infância do Poço Novo, as crianças e o pessoal docente e não 

docente serão organizados pelas 3 salas de atividades, de forma a evitar o contacto 

entre pessoas de grupos diferentes.  

1.2. À entrada, será criada uma zona suja, devidamente assinalada onde as crianças 

deixam os sapatos, convenientemente arrumados em caixas trazidas de casa; 

1.3 Todos os espaços que não são necessários ao bom funcionamento das atividades serão 

encerrados, não se aplicando esta medida ao refeitório, onde serão servidas as refeições.  

1.4 Privilegiar-se-ão as atividades que decorram no exterior (pátio do recreio do JI) em regime 

rotativo, pelos 3 grupos. Cada vez que um grupo utilizar o recreio do Jardim de Infância, os 

equipamentos deverão ser limpos; 

1.5 Será privilegiada a utilização das salas ou espaços mais amplos e arejados: recreio. 

1.6 Nas salas, será assegurado, sempre que possível, o distanciamento físico entre as 

crianças, quando estão em mesas, sem comprometer o normal funcionamento das atividades 

pedagógicas. 

1.7 Serão definidos circuitos de circulação interna, devidamente sinalizados, permitindo 

uma melhor orientação espacial de crianças e adultos, sem cruzamento de grupos e 

garantindo uma higienização mais eficaz do espaço e dos equipamentos. 

1.8 As crianças trocam o calçado que levam de casa por outro apenas utilizado no espaço do 

JI. Este calçado extra permanece no estabelecimento de educação, sendo higienizado, todos 

os dias, após a saída da criança. Os profissionais deverão cumprir a mesma orientação. 
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1.9 Cada criança terá o material individual necessário para cada atividade. 

1.10 Cada sala terá apenas os acessórios essenciais à prática das atividades pedagógicas que 

devem ser limpos e desinfetados com a frequência necessária; 

1.11 Os encarregados de educação devem ser informados que as crianças não podem levar 

de casa brinquedos e/ou outros objetos, para além dos estritamente necessários; 

1.12 As concentrações nas idas à casa de banho devem ser evitadas pelo que deve ser 

determinado o número de crianças que pode estar em simultâneo no referido espaço; 

1.13 Sempre que possível, e que tal não comprometa a segurança das crianças deve manter-

se as janelas e/ou portas das salas abertas, de modo a permitir uma melhor circulação do ar. 

1.14 Assegurar os apoios presenciais mobilizados para as crianças acompanhadas pelos 

técnicos e/ou docentes da Intervenção Precoce. Este trabalho deve ser acompanhado pela 

equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva (EMAEI), em estreita articulação com o 

educador e com as equipas locais a funcionar no âmbito do Sistema Nacional de Intervenção 

Precoce na Infância (SNIPI). 

1.15 O acesso ao recinto escolar por pessoas externas ao processo educativo (p. ex.: 

fornecedores) tem caráter excecional e, sempre que a sua entrada seja absolutamente 

necessária, deverão entrar de forma segura, com máscara, evitando o contacto com as 

crianças.  

1.16 Os encarregados de educação, não podem entrar na escola para entregar os seus 

educandos, estes devem ser orientados pelas assistentes operacionais (só poderão entrar na 

escola com devida autorização dos docentes ou coordenadora de estabelecimento) 

1.17 Docentes, funcionários não docentes e visitantes com mais de 10 anos só podem entrar 

no recinto escolar com a máscara colocada. 

1.18 À entrada da escola está colocado um dispensador de álcool gel sendo obrigatório a 

higienização das mãos. 

 

Circulação pelos diferentes espaços 

  Foi colocada sinalética no chão, para que a circulação de pessoas seja feita de acordo 

com a sinalização existente 

  A distância de segurança deve ser respeitada em caso de formação de filas de espera 

para acesso aos espaços. 

  O acesso a todos os espaços escolares interiores é condicionado ao número de pessoas 

permitido em cada espaço de acordo com a lotação máxima. 
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2. Organização dos horários 

 

2.1 Entre as 8h e as 9h e entre as 15h00 e as 18h30, as crianças serão entregues/recolhidas 

respetivamente à porta do estabelecimento de educação pré- escolar pelo seu encarregado 

de educação, ou por pessoa por ele designada, e recebidas por um assistente operacional 

designado para o efeito, evitando assim a circulação de pessoas externas no interior do 

recinto escolar.  

2.2 Não deve a criança permanecer no estabelecimento de educação por período superior ao 

estritamente necessário. 

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

diferentes grupos de crianças no recreio. Os equipamentos do parque infantil devem ser 

higienizados após a utilização de cada grupo. 

2.4 Em ambiente escolar, a extensão dos horários, no âmbito das Atividades de Animação e 

Apoio às Famílias (AAAF) e da Componente de Apoio à Família (CAF), seguirá as presentes 

orientações: das 8h às 9h e das 15h às 18h30 mediante entrega de declaração da entidade 

patronal a comprovar que se encontra a trabalhar presencialmente.  

2.5 Assegurar a presença dos recursos humanos (pessoal docente e pessoal não docente) 

estritamente necessários ao funcionamento das atividades presenciais. 

 

3. Práticas Pedagógicas 

 

3.1 Considerar que a situação que vivemos e a especificidade de cada contexto implicam, 

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

materiais e das atividades. 

3.2 Criar uma nova rotina pedagógica, tendo em conta as orientações da DGS, em articulação 

com os fundamentos e princípios da pedagogia para a infância definidos nas OCEPE. 

3.3 Pese embora as regras atuais de distanciamento físico, importa não perder de vista a 

importância das aprendizagens e do desenvolvimento das crianças e a garantia do seu direito 

de brincar. 

3.4 Estar atento 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. 

3.5 É também essencial considerar que as interações e as relações que as crianças 

estabelecem com os adultos e com as outras crianças são a base para a sua aprendizagem e 

desenvolvimento. 

3.6 Dar a conhecer às crianças as novas regras de convivência social, levando-as a 

compreender a importância das novas formas de interação entre pares e com os adultos. É 

importante prestar atenção às suas dúvidas e angústias, tranquilizando-as e ajudando as a 
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compreender a importância do cumprimento destas novas regras, para a segurança e bem-

estar de todos. 

3.7 Conversar com as crianças acerca das alterações das suas rotinas e ouvir as suas opiniões 

e sugestões. 

3.8 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. 

3.9 Planear atividades e projetos, escutando as crianças sobre como os podem desenvolver, 

tendo em conta o contexto atual. 

3.10 Pretende-se, assim que a escola esteja equipada com esses recursos,  privilegiar a 

utilização das tecnologias, de modo diversificado com diferentes funções, como recolha de 

informação, registo, comunicação, etc., com recurso à projeção, por exemplo, de visitas 

virtuais a museus, parques, palácios, audição de concertos de música, visualização de peças de 

teatro e documentários sobre assuntos que lhes interessem. 

3.11 Desenvolver as atividades, preferencialmente, em pequenos grupos ou 

individualmente, quando possível. 

3.12 Privilegiar atividades em espaços abertos. 

3.13 Promover atividades como a leitura de histórias em círculo alargado. 

3.14 Privilegiar atividades que recorram a materiais mais facilmente higienizáveis, evitando 

aqueles que, pelas suas características, apresentam maior risco de contaminação. 

3.15 Sempre que possível, assegurar que os objetos partilhados entre crianças são 

devidamente desinfetados entre as utilizações. 

3.16 Privilegiar, sempre que possível, o contacto com as famílias à entrada da instituição, 

mantendo o distanciamento físico recomendado, possibilitando que a articulação possa ser 

veiculada ou complementada, regularmente, via telefone ou por meios digitais, de modo a 

que, na adaptação a esta nova realidade, haja articulação e continuidade entre o Jardim de 

Infância e a família. 

3.17 Cancelar festas e visitas de estudo. As reuniões com os encarregados de educação devem 

ser preferencialmente via digital ou telefónica, as presenciais deverão ser marcadas 

antecipadamente. 
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4. Refeições 

 

4.1 Durante o período de refeições, devem ser respeitadas as seguintes medidas de 

distanciamento e higiene: 

a. A deslocação para a sala de refeições, será desfasada para evitar o cruzamento de crianças 

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, a adequada limpeza e desinfeção das superfícies utilizadas (mesas, 

cadeiras). 

4.2 Não devem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos. 

4.3 Os equipamentos e utensílios da criança a devolver aos encarregados de educação 

devem ser colocados em saco descartável ou caixa de plástico, quando aplicável. 

4.4 As pausas da equipa para almoço deverão ocorrer de modo a garantir o afastamento 

físico entre profissionais. 

4.5 Também nas salas de refeições, todos os funcionários devem utilizar máscara enquanto 

acompanham as crianças. 

 

5. Limpeza e higienização 

 

5.1 Os equipamentos de proteção, nomeadamente máscaras, serão de uso obrigatório para 

todo o pessoal docente e não docente, assegurando que em nenhuma situação são colocadas 

máscaras às crianças. 

5.2 A desinfeção e limpeza dos edifícios escolares serão reforçadas, neste caso, a 

higienização frequente dos materiais pedagógicos e equipamentos utilizados pelas crianças, 

duas vezes ao dia (após a hora do almoço e à saída), maçanetas, torneiras, autoclismos… 

5.3 Para a promoção das boas práticas o reforço da lavagem/desinfeção frequente das mãos 

por parte do pessoal docente e não docente e também das crianças, designadamente 

aquando da entrada no estabelecimento de educação, antes e após as refeições, antes e após 

a ida à casa de banho, e sempre que regressem do espaço exterior. 

5.4 Sempre que aplicável, as roupas sujas devem ir para casa, em saco plástico fechado. 

5.5 Os equipamentos de ar condicionado ou similares, nunca devem ser ligados em modo de 

recirculação de ar. 
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Anexo 14: EB da Cortelha 
 

Introdução 

 

O Plano de contingência da EB1 da Cortelha – EPEI pretende operacionalizar a legislação em vigor, as 

Orientações Curriculares da Educação Pré-Escolar (OCEPE) e do 1º Ciclo, em consonância com as 

orientações emanadas da Direção-Geral da Saúde (DGS), estabelecendo- se diretrizes para a 

reorganização do funcionamento do estabelecimento de educação EB1 da Cortelha – EPEI, unidade 

orgânica através de um plano de medidas acompanhadas de condições específicas que mitigue a 

possibilidade de contágio, garantindo a segurança da comunidade educativa.   

 

Procedimentos 

 

Impõe-se que sejam assegurados os seguintes procedimentos relativamente a:  

 

1. Organização dos espaços  

 

1.1. As crianças e o pessoal docente e não docente serão organizados pela sala de aula da EPEI e pela 

sala de aula do 1º Ciclo da EB1Cortelha, de forma a evitar o contacto entre pessoas de grupos diferentes 

sempre que possível.  

1.2 Privilegiar-se-ão as atividades que decorram no exterior (recreio da escola,  jardins), salvaguardando a 

devida distância através da vigilância do pessoal docente e não docente.  

1.3 Será maximizado o distanciamento físico entre as crianças quando estão em mesas, sem 

comprometer o normal funcionamento das atividades pedagógicas.  

1.4 Será privilegiada a utilização da sala do 1ºciclo, por ser esta um espaço mais amplo e arejado, assim 

como o recreio.  

1.5 Serão definidos circuitos de circulação interna, devidamente sinalizados, permitindo uma melhor 

orientação espacial de crianças e adultos e, ao mesmo tempo, uma higienização mais eficaz do espaço e 

dos equipamentos.  

1.6 Junto ao portão principal de entrada, da escola será criado o espaço “sujo” onde os alunos 

higienizarão as mãos, recorrendo ao dispositivo de desinfeção colocado à entrada, bem como o calçado, 

através da pulverização com desinfetante.  

1.7 Cada criança terá o material individual necessário para cada atividade, e o mesmo encontra-se dentro 

de uma caixa hermética. 

1.8 Em cada sala de aula só ficarão, os acessórios essenciais à prática das atividades pedagógicas, 

reforçando a limpeza e desinfeção dos que lá permanecem.  

1.9 Pedir aos encarregados de educação que não deixem as crianças levar de casa brinquedos e/ou 

outros objetos não necessários.   

1.10 Deve-se evitar concentrações nas idas à casa de banho.  
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1.11 Sempre que possível, e que tal não comprometa a segurança das crianças deve manter-se as janelas 

e/ou portas das salas abertas, de modo a permitir uma melhor circulação do ar.  

1.12 O acesso ao recinto escolar por pessoas externas ao processo educativo (p. ex.: fornecedores) só 

excecionalmente podem entrar no estabelecimento de educação e, sempre, de forma segura, com 

máscara, evitando o contacto com as crianças. 

1.13 A entrada dos alunos do 1ºciclo e da EPEI é feita pelo portão principal da escola. 

1.14 Os alunos do 1º ciclo devem ficar colocados em fila, em frente da porta da porta da sala de aula. 

1.15 Os encarregados de educação, não podem entrar na escola para entregar os seus educandos, estes 

devem ser orientados pelas assistentes operacionais (só poderão entrar na escola com devida autorização 

dos docentes titulares ou coordenadora de estabelecimento). 

1.16 Todos os alunos, docentes, funcionários não docentes e visitantes com mais de 10 anos só podem 

entrar no recinto escolar com a máscara colocada. 

1.17 À entrada da escola está colocado um dispensador de álcool gel sendo obrigatório proceder à 

higienização das mãos. 

 

Circulação pelos diferentes espaços 

 Foi colocada sinalética no chão para que a circulação de pessoas seja feita de acordo com a 

sinalização existente; 

 A distância de segurança deve ser respeitada em caso de formação de filas de espera para 

acesso aos espaços; 

 O acesso a todos os espaços escolares interiores é condicionado ao n.º de pessoas permitido 

em cada espaço de acordo com a lotação máxima afixada. 

 

 

 

2 Organização dos horários 

  

2.1 No período da manhã, às 9h00/9h15 e no período da tarde, entre as 15h00 e as 15h30, as crianças 

serão entregues/recolhidas respetivamente no portão principal da escola pelo seu encarregado de 

educação, ou por pessoa por ele designada, bem como com os responsáveis pelo transporte escolar, e 

recebidas por um assistente operacional, evitando assim a circulação de pessoas externas no interior do 

recinto escolar.  

2.2 Não deve a criança permanecer no estabelecimento de educação por período superior ao estritamente 

necessário.   

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

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

2.5 Assegurar a presença dos recursos humanos (pessoal docente e pessoal não docente) estritamente 

necessários ao funcionamento das atividades presenciais. 
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3-Práticas Pedagógicas   

 

3.1 Considerar que a situação que vivemos e a especificidade de cada contexto implicam, 

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

das atividades.  

3.2 Criar uma nova rotina pedagógica, tendo em conta as orientações da DGS, em articulação com os 

fundamentos e princípios da pedagogia para a infância definidos nas OCEPE.  

3.3 Pese embora as regras atuais de distanciamento físico, importa não perder de vista a importância das 

aprendizagens e do desenvolvimento das crianças e a garantia do seu direito de brincar.  

3.4 Estar atento 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.  

3.5 É também essencial considerar que as interações e as relações que as crianças estabelecem com os 

adultos e com as outras crianças são a base para a sua aprendizagem e desenvolvimento.   

3.6 Dar a conhecer às crianças as novas regras de convivência social, levando-as a compreender a 

importância das novas formas de interação entre pares e com os adultos. 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.  

3.7 Conversar com as crianças acerca das alterações das suas rotinas e ouvir as suas opiniões e 

sugestões.   

3.8 Realizar o registo das novas regras de segurança e com as crianças elaborar cartazes, panfletos, etc., 

afixando-os em locais visíveis da escola e/ou da sua sala.  

3.9 Planear atividades e projetos, escutando as crianças sobre como os podem desenvolver, tendo em 

conta o contexto atual.   

 3.10 Privilegiar a utilização das tecnologias de modo diversificado com diferentes funções, como recolha 

de informação, registo, comunicação, etc., com recurso à projeção, por exemplo, de visitas virtuais a 

museus, parques, palácios, audição de concertos de música, visualização de peças de teatro e 

documentários sobre assuntos que lhes interessem.  

3.11 Desenvolver as atividades, preferencialmente, em pequenos grupos ou individualmente, quando 

possível.  

3.12 Privilegiar atividades em espaços abertos (pátios, logradouros, jardins).  

3.13 Promover atividades como a leitura de histórias em círculo alargado.  

3.14 Privilegiar atividades que recorram a materiais mais facilmente higienizáveis, evitando aqueles que, 

pelas suas características, apresentam maior risco de contaminação.  

3.15 Sempre que possível, assegurar que os objetos partilhados entre crianças são devidamente 

desinfetados entre as utilizações.  

3.16 Se uma criança se encontrar atestadamente em grupo de risco, deve ser assegurado o apoio 

individualizado, envolvendo a EMAEI no acompanhamento da criança em estreita articulação com o 

docente e a família.  
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3.17 Privilegiar, sempre que possível, o contacto com as famílias à entrada da instituição, mantendo o 

distanciamento físico recomendado, possibilitando que a articulação possa ser veiculada ou 

complementada, regularmente, via telefone ou por meios digitais, de modo a que, na adaptação a esta 

nova realidade, haja articulação e continuidade entre o Jardim de Infância e a família.  

3.21 Cancelar festas e reuniões de encarregados de educação presenciais.  

 

 

 

PROCEDIMENTOS NA SALA DE AULA 

 As salas de aula foram reorganizadas de acordo com o dimensionamento das turmas aumentando-

se o espaço entre os lugares sentados; 

 À entrada da sala os alunos e docentes devem higienizar as mãos no dispensador de álcool gel 

colocado à entrada; 

 O docente deve pegar no borrifador de álcool existente em cada sala e borrifar cada mesa da sala 

(no caso dos alunos não terem tido aula nessa sala no tempo letivo anterior); 

 As janelas devem permanecer sempre abertas para promover o arejamento do espaço; 

 A porta da sala de aula pode ser fechada se houver interferência de barulho de uma aula contígua; 

 As persianas nas salas de aula da escola ficam na posição subida uma vez que todo o controlo de 

entrada de luz natural será feito pelo docente manipulando os rolos de sombreamento existentes; 

 Os alunos que não conseguirem ir à casa de banho durante o intervalo podem solicitar autorização 

ao professor; 

 A saída da sala deve ser efetuada, de forma ordeira e ordenada percorrendo o circuito de 

sinalização em fila indiana até ao exterior (o primeiro a sair da sala é o aluno sentado mais próximo 

da porta). 

 As portas das salas de aula não devem ser trancadas para que nenhum docente necessite de 

entrar em contacto com as chaves; 

 Nos teclados foi colocada pelicula aderente para mais fácil higienização. 

 

4-Refeições  

 

4.1Durante o período de refeições, devem ser respeitadas as seguintes medidas de distanciamento e 

higiene:   

a. O período de refeições é feito na sala de aula, mantendo os alunos de ambas as valências, a 

sua posição na refeição no lugar que lhe é comum durante o tempo letivo.  

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

façam de forma correta;   

c. Deve ser realizada a adequada limpeza e desinfeção das superfícies utilizadas (mesas, 

cadeiras).  
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4.2 Não devem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos.  

4.3 Os equipamentos e utensílios da criança a devolver aos encarregados de educação devem ser 

colocados em saco descartável, quando aplicável.  

 

 

 

5-Limpeza e higienização  

 

5.1 Os equipamentos de proteção, nomeadamente máscaras, serão de uso obrigatório para todo o 

pessoal docente e não docente, assegurando que em nenhuma situação são colocadas máscaras às 

crianças, no caso de alunos de risco ou a pedido do encarregado de educação as crianças poderão usar 

máscara. 

5.2 A desinfeção e limpeza dos edifícios escolares serão reforçadas, neste caso, a higienização frequente 

dos materiais pedagógicos e equipamentos utilizados pelas crianças, duas vezes ao dia (após a hora do 

almoço e à saída), maçanetas, torneiras, autoclismos… 

5.3 Para a promoção das boas práticas o reforço da lavagem/desinfeção frequente das mãos por parte do 

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

estabelecimento de educação, antes e após as refeições, antes e após a ida à casa de banho, e sempre 

que regressem do espaço exterior.  

5.4 Roupas sujas, sempre que aplicável, devem ir para casa, em saco plástico fechado. 

5.5 Os equipamentos de ar condicionado ou similares, nunca devem ser ligados em modo de recirculação 

do ar. 

 

 


