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I - ENQUADRAMENTO 
 
Este documento foi elaborado com base do Plano de Contingência em vigor no 

Agrupamento e as orientações emitidas pela Direção Geral de Saúde (Orientação n.º 

006/2020) bem como as orientações recentes da DGestE e DGS para o ano letivo 2020-

21, nomeadamente o Referencial Escolas (controlo da transmissão de COVID-19 em 

contexto escolar). 

 

II - PROCEDIMENTOS  
 

1 - Informação à comunidade 

No âmbito da política de gradual desconfinamento adotada pelo XXII Governo 

Constitucional em maio de 2020 foram criadas um conjunto de orientações excecionais 

de organização e funcionamento dos estabelecimentos de educação pré-escolar e dos 

ensinos básico e secundário, de modo a garantir atividades letivas e não letivas 

presenciais, em condições de segurança para toda a comunidade educativa. 

Atendendo à incerteza quanto à evolução da pandemia da COVID-19, em Portugal e no 

Mundo, mas considerando a necessidade de programar, atempadamente, o ano letivo 

2020-21, importa definir uma estratégia, dando prioridade à prevenção da doença e à 

minimização do risco de transmissão do novo coronavírus, procurando garantir 

condições de segurança e higiene nas escolas do agrupamento, através da adoção de 

um conjunto de medidas preventivas, bem como da criação de mecanismos e 

procedimentos que permitam a deteção precoce de eventuais casos suspeitos e rápida e 

adequada gestão dos mesmos, em articulação, sempre, com as autoridades de saúde, 

conforme definido no Plano de Contingência do agrupamento. 

 

2 – Código de conduta: segurança do ambiente escolar 
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No ano letivo 2020/2021, devem ser mantidos os esforços para conter a propagação do 

novo coronavírus. Reforçam-se as medidas de prevenção diária que deverão continuar a 

ser implementadas por toda a comunidade educativa, dentro dos recintos: 

 utilizar obrigatoriamente máscara certificada (em caso de dúvida poderá ser 

solicitado comprovativo da certificação): pessoal docente e não docente, alunos 

a partir do 2.º ciclo do ensino básico, e ainda encarregados de educação, 

fornecedores e outros elementos externos. É disponibilizado um kit de 3 

máscaras laváveis que permitem 25 lavagens;  

 ao entrar na escola, desinfetar as mãos – existem dispensadores de solução 

antisséptica de base alcoólica (SABA) para procedimento obrigatório da 

higienização das mãos à entrada do recinto escolar / átrios e pavilhões;  

 proceder à higienização do calçado nas situações em que se aplique 

(nomeadamente, salas dos JI, salas de 1.º ciclo, pavilhões desportivos, Ludo 

bibliotecas, BE-CRE);  

 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, antes e após as aulas, 

antes e após o uso da casa de banho e sempre que necessário; 

 usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do 

lixo depois de utilizados e lavar as mãos, com água e sabão, ou usar solução 

antissética de seguida; 

 tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca 

para as mãos; 

 evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca; 

 evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, 

interruptores, etc. 

 os alunos apenas podem trazer para a escola objetos pessoais e materiais 

imprescindíveis para as aulas os quais não podem ser partilhados;  

 as mochilas/malas não podem em caso algum ser colocadas em cima das 

mesas/secretárias; 

 está interdita a utilização de cacifos; 

 ao entrarem no recinto escolar, os alunos dirigem-se de imediato ao espaço 

atribuído, cumprindo as normas de circulação;  

 durante o respetivo turno, as turmas permanecem em sala fixa, exceto nas 

disciplinas específicas. A utilização de salas, ao longo do dia, por alunos de 

diferentes turmas implica a necessidade de higienização das mesmas.  Os alunos 

devem reforçar a higienização do espaço que vão utilizar;  
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 a circulação em qualquer espaço (entrada/saída corredores e escadas) é feita 

obrigatoriamente pela direita. Existe sinalética especifica no chão relativa à 

circulação (nomeadamente acessos e entrada/saída dos pavilhões/edifício). 

 

No sentido de preservar a saúde de toda a comunidade, o acesso ao recinto escolar será 

vedado a quem não cumprir as regras de utilização de máscara, higienização e 

distanciamento social.  

 

3 - Medidas de higiene  

As escolas dispõem de material para os procedimentos adequados de desinfeção e 

limpeza a qual é efetuada de acordo com a orientação da DGS. 

Para permitir uma higienização eficaz, sem danificar os equipamentos, os teclados e 

ratos estão revestidos por pelicula aderente, devendo ser desinfetados após cada 

utilização.  

O horário da higienização das salas e casas de banhos encontra-se afixado nas respetivas 

portas. 

 

4 - Medidas de vigilância 

 Reforço na atenção a sintomas das crianças e adultos: febre, tosse, dificuldade 

respiratória.  

 

5 – Gabinete(s) de isolamento 

A colocação de pessoas em situação suspeita 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. 

 Em cada escola foi criada uma área devidamente identificada – Gabinete(s) de 

Isolamento-, que tem como finalidade evitar ou restringir o contacto direto com 

quem apresente os sintomas já descritos. 

 Na área de isolamento existe um Kit com água e alguns alimentos; contentor de 

resíduos; solução antisséptica de base alcoólica; toalhetes de papel; máscara(s) 

cirúrgica(s); luvas descartáveis; termómetro; lenços de papel.  

 Próxima desta área, existe uma instalação sanitária para utilização exclusiva do 

aluno ou adulto (a partir do momento em que surja uma situação suspeita).  
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 São designados pelo diretor os adultos (AO/Parceiros) que acompanham os 

alunos e o PD e PND suspeitos de infeção. 

 

6 – Atuação perante caso suspeito 

As crianças, os alunos, bem como o pessoal docente e não docente com sinais ou 

sintomas sugestivos de COVID-19 não devem apresentar-se no estabelecimento de 

educação pré-escolar ou na escola. Devem contactar o SNS24 (808 242424), ou outras 

linhas telefónicas criadas especificamente para o efeito, e proceder de acordo com as 

indicações fornecidas pelos profissionais de saúde. Obrigatoriedade de reportar a 

situação à Direção do Agrupamento. 

 

No recinto escolar, o procedimento respeita o seguinte Fluxograma de atuação perante 

um caso suspeito de COVID-19 em contexto escolar 

 

O pessoal docente e não docente está informado sobre o Plano de Contingência interno 

e capacitado para agir segundo os procedimentos definidos aquando da identificação de 

um caso suspeito de COVID-19:  
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1.º) 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 seu Plano de Contingência e é contactado o ponto focal 

designado previamente pela Direção do estabelecimento de educação ou ensino; 

2.º) quando se trate de um menor: 

- o caso suspeito de COVID-19 é acompanhado por um adulto, para a área de 

isolamento, através de circuitos próprios, definidos previamente no Plano de 

Contingência, que deverão estar visualmente assinalados;  

- 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; 

3.º) sempre que se trate de um adulto, dirige-se sozinho para a área de isolamento;  

4.º) na área de isolamento, o encarregado de educação, ou o próprio se for um adulto, 

contacta o SNS 24 ou outras linhas criadas para o efeito e segue as indicações que lhe 

forem dadas. O diretor ou o ponto focal do estabelecimento de educação ou ensino 

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

educação. Por esse motivo o encarregado de educação deverá estar sempre 

contactável.  

 

7.1 – Procedimentos na sequência da triagem telefónica 

• Se o caso não for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem telefónica (SNS 24 

ou outras linhas), 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”; 

• se o caso for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem telefónica (SNS 24 ou 

outras linhas) 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”. 



 

8 
 

Nota: Se o encarregado de educação não contactar o SNS 24 ou outras linhas criadas 

para o efeito, a Autoridade de Saúde Local deve ser informada da situação pelo diretor 

ou ponto focal do estabelecimento de educação ou ensino. 

Caso exista um caso suspeito de COVID-19 triado pela SNS 24 ou outras linhas de 

triagem telefónica, é contactada de imediato a Autoridade de Saúde Local/Unidade de 

Saúde Pública Local, cujos contactos telefónicos devem constar num documento visível 

na área de isolamento e estar gravados no telemóvel do ponto focal e do diretor do 

estabelecimento de educação ou ensino. 

 

7.2 – Procedimentos na situação de caso suspeito validado 

O aluno/adulto deverá permanecer na área de “isolamento” (com máscara certificada, 

desde que a sua condição clínica o permita), até à chegada da equipa do Instituto 

Nacional de Emergência Médica (INEM), ativada pela DGS, que assegura o transporte 

para o Hospital de referência, onde serão colhidas as amostras biológicas para testes 

laboratoriais; 

- o acesso à área de “isolamento” fica interditado (exceto ao adulto designado para 

prestar assistência). 

- após a saída do adulto/ aluno da Escola a área de isolamento é limpa e desinfetada.  
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Fluxo 1: Atuação perante caso suspeito de COVID-19 
em menor de idade 
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Fluxo 2:  Atuação perante caso suspeito de COVID-19 
em adultos 
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7.3 – Procedimentos na situação de caso confirmado 

- Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente 

manuseadas e mais utilizadas pelo doente confirmado, com maior probabilidade de 

estarem contaminadas; 

- armazenar os resíduos do caso confirmado em saco de plástico (com espessura de 50 

ou 70 mícron) que, após ser fechado (ex. com abraçadeira), deve ser segregado e 
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enviado para operador licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com risco 

biológico; 

- procedimento de vigilância de contactos próximos: considera-se “contacto próximo” 

quem não apresenta sintomas no momento, mas que teve ou pode ter tido contacto 

próximo com um caso confirmado de COVID-19; 

- deve ser feito o registo da situação em documentos próprios (anexo); 

Nas EB1 e JI, os coordenadores de Escola acompanham a aplicação destas medidas e 

dão conhecimento ao diretor do agrupamento.  

As situações omissas deverão ser colocadas à Direção do Agrupamento. 

 

7.3.1 - 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. 

O menor/adulto com COVID-19, é considerado curado quando: 

• apresenta ausência completa da febre (sem recurso a medicação) e melhoria 

significativa dos sintomas durante 3 dias consecutivos e 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, o menor/adulto 

pode regressar ao estabelecimento de educação ou ensino. 

III – ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ESCOLARES  
 

1 - Educação Pré-Escolar  

 As crianças e o pessoal docente e não docente estão organizados em salas 

específicas, de forma a evitar o contacto entre pessoas de grupos diferentes; 
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 sempre que possível serão privilegiadas as atividades que decorram no exterior 

(pátios/ logradouros), em regime rotativo dos grupos; 

 deve ser maximizado o distanciamento físico entre as crianças quando estão em 

mesas, sem comprometer o normal funcionamento das atividades pedagógicas; 

 são definidos circuitos de circulação interna, permitindo uma melhor orientação 

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

do espaço e dos equipamentos; 

 o estabelecimento deve criar espaços “sujos” e espaços “limpos” e estabelecer 

diferentes circuitos de entrada e de saída, bem como de acesso às salas, sempre 

que possível. As crianças higienizam o calçado que levam de casa em tapete 

próprio colocado à entrada de cada sala. Os profissionais deverão cumprir a 

mesma orientação; 

 as crianças não podem levar de casa brinquedos ou outros objetos não 

necessários; 

 sempre que possível, e não comprometendo a segurança das crianças (portas 

com barreira de segurança e janelas que não estejam ao alcance), deve manter-

se as janelas e/ou portas das salas abertas, de modo a permitir uma melhor 

circulação do ar; 

 

2 - Ensinos Básico e Secundário 

 Os alunos estão organizados em grupos/turmas (à exceção das disciplinas de 

EMR/Apoio ao Estudo/Apoio Pedagógico/…), mantendo-se esta organização ao 

longo de todo o período de permanência na escola (incluindo intervalos e 

refeitório). Os alunos não podem permanecer na escola após o término do 

respetivo horário escolar;  

 

 os grupos/turmas devem ter, sempre que possível, horários de aulas, intervalos e 

período de refeições organizados de forma a reduzir o contacto com outros 

grupos/turmas. Os horários estão organizados por turnos, exceto no 1.º ciclo em 

que os horários estão organizados em turno único, com desfasamento de 

intervalos e período de almoço; 

 

 nos intervalos, com a duração de 10 minutos, os alunos devem permanecer nas 

zonas definidas para as respetivas turmas. Devem ser respeitadas as indicações 

de circulação;    
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 na utilização do Refeitório deve ser privilegiada a opção take away (não aplicável 

ao 1.º ciclo) se os alunos terminam o horário escolar;  

 as aulas de cada turma decorrem, sempre que possível, na mesma sala e com 

lugar/secretária fixo por aluno. Neste sentido, é definida uma planta da sala de 

aulas do conhecimento do CT, e da direção, estando ainda afixada na sala. Não 

são permitidas mudanças de sala nem de lugar;  

 privilegiar a ventilação/arejamento das salas (através da abertura de portas e 

janelas);   

 nas salas, devem ser mantidas, sempre que possível, as medidas de 

distanciamento, garantindo a maximização do espaço entre pessoas; assim, as 

mesas devem ser dispostas, sempre que possível, junto das paredes e janelas, de 

acordo com a estrutura física das salas e com a mesma orientação; 

 sempre que possível, deve garantir-se um distanciamento físico entre os alunos e 

alunos/docentes de, pelo menos, 1 metro, sem comprometer o normal 

funcionamento das atividades letivas; 

 as atividades desportivas, são planificadas e adequadas às orientações das 

autoridades de saúde em vigor (regulamento anexo); 

 devem ser respeitados os circuitos e procedimentos que promovam o 

distanciamento físico no interior da escola, nomeadamente no percurso até à 

sala de aula e nos acessos aos locais de atendimento e convívio; 

 a entrada/saída dos alunos na Escola Secundária Fernando Lopes Graça e na 

Escola Básica de Santo António é efetuada de forma a evitar o contacto entre 

turnos: acessos distintos (portões distintos) na mudança de turno.  Os alunos 

saem da escola, obrigatoriamente, pela Portaria. No turno da tarde, alunos e 

professores entram por portão alternativo aberto das 13.00 às 13.20; 

 os professores registam, obrigatoriamente, no início de cada aula, as faltas dos 

alunos; 

 não é permitida a saída de alunos da escola durante os intervalos de 10 minutos.  

 no espaço exterior junto às entradas das escolas são observadas as regras  gerais 

em vigor. 

Os procedimentos definidos no Plano de Contingência aplicam-se às Atividades de 

Animação e de Apoio à Família (AAAF) e a Componente de Apoio à Família (CAF). 

IV – TRANSIÇÃO ENTRE REGIMES PRESENCIAL, MISTO E NÃO 
PRESENCIAL  
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De acordo com o estabelecido na Resolução de Conselho de Ministros nº 53-D/2020, de 

20 de julho, em caso de impossibilidade devido à pandemia da doença COVID-19 de se 

manterem todas as turmas em regime presencial, poderá ser determinada,  pela 

Autoridade de Saúde, e pela tutela a transição excecional e temporária para o Regime 

Misto, que combina atividades presenciais com sessões síncronas e trabalho autónomo, 

ou para o Regime Não Presencial, através de sessões síncronas e assíncronas. Ainda que 

o Regime de Ensino Presencial seja o regime regra, e deva ser sempre priorizado para os 

alunos mais novos (até ao 2.º Ciclo) e alunos em risco, o Modelo de Ensino à Distância 

do AEP, adapta-se aos diferentes níveis etários e de ensino e viabilizando também a 

coexistência dos modelos presencial e não presencial (Regime Misto). Neste sentido, os 

professores prepararam as suas planificações anuais para os três cenários possíveis, 

tendo, igualmente, sido implementados os recursos e ferramentas tecnológicos de 

forma a garantir a transição, caso necessária, do Regime Presencial para os Regimes 

Misto e Não Presencial.  A elaboração do Roteiro de ensino e aprendizagem  foi 

norteada pela experiência do ensino a distância  nos 2.º e 3.º períodos letivos de 

2019/20, através do Google Classroom (sessões síncronas e assíncronas) e no trabalho 

autónomo. No regime de ensino não presencial, os horários de cada turma, bem como a 

carga horária de cada disciplina poderão ter de ser readaptados, atendendo aos níveis 

etários e de escolaridade dos alunos, às diferentes matrizes curriculares e às 

determinações da tutela. Num modelo de ensino à distância, as educadoras (pré-

escolar), os professores titulares de turma (1.º Ciclo) /e os diretores de turma (2.º e 3.º 

Ciclos e Ensino Secundário) assumem um papel relevante, quer na comunicação com os 

alunos e encarregados de educação, quer na articulação entre os professores do 

conselho de turma e os alunos. O acompanhamento da implementação do Modelo de 

Ensino à distância, caso se venha a aplicar, continuará a ser uma prioridade.  

Os alunos estão obrigados ao cumprimento de todos os deveres previstos no Estatuto 

do Aluno e Ética Escolar (Lei nº 51/2012, de 5 de setembro), bem como no disposto no 

Regulamento Interno do AEP, designadamente o dever de assiduidade nas sessões 

síncronas e o de realização das atividades solicitadas pelos professores.  
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V – PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESPECÍFICOS 
 

ANEXO I - UTILIZAÇÃO DOS REFEITÓRIOS ESCOLARES 

ANEXO II - UTILIZAÇÃO DA LUDOBIBLIOTECA / BE-CRE 

ANEXO III – UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS  
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Aprovado em CP de 16 de setembro de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I - UTILIZAÇÃO DOS REFEITÓRIOS ESCOLARES 
 

Escola Secundária Fernando Lopes Graça e Escola Básica de Santo António 
 
A organização e utilização dos refeitórios escolares deve acautelar o respeito pelas 

regras de distanciamento físico entre todos os utilizadores, evitando grandes 

concentrações de alunos.  
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Deve ser cumprida a Orientação n.º 024/2020 de 08/05/2020 atualizada a 20/07/2020 

(DGS). 

A utilização dos refeitórios na Escola Secundária Fernando Lopes Graça e Escola Básica 

de Santo António obedece às seguintes normas de funcionamento: 

 O desfasamento, sempre que possível, dos períodos de almoço evitando a 

concentração de alunos; 

 

 A modalidade de refeição take-away terá de ser a 
opção nos dias em que o horário escolar (manhã) 
abrange apenas um turno;   

 

 O cumprimento rigoroso das normas de proteção 
individual e da etiqueta respiratória, nomeadamente, 
lavar as mãos antes e após as refeições; 
utilizar obrigatoriamente a máscara, exceto no período 
da refeição; 

 

 O fornecimento de talheres e guardanapo em embalagem. Quando o aluno 
trouxer almoço de casa não são fornecidos talheres/prato;  

 

 A possibilidade de aquecer a refeição trazida de casa. 
Devem ser cumpridas as regras de distanciamento no 
acesso ao micro-ondas.  

 

 A adequada limpeza e desinfeção das superfícies 
(mesas / cadeiras);  

 

 A boa ventilação / renovação do ar é feita através da 
abertura de portas e janelas; 
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 O cumprimento da lotação máxima (afixada em 
cada Refeitório) de acordo com as caraterísticas do 
espaço; 

 

 A rigorosa utilização apenas dos lugares permitidos pela 
sinalética;  

 

 O transporte do tabuleiro para a zona de recolha;   

 

 A utilização de luvas pelas funcionárias na preparação e 
manuseamento de alimentos; 
 

 A utilização de utensílios adequados ao empratamento:  espátulas, pinças, ou 
outro equipamento de distribuição. A fruta e sobremesa e salada são servidas 
pelos funcionários. 

 

NÃO É PERMITIDO PARTILHAR EQUIPAMENTOS OU ALIMENTOS. 

NÃO É PERMITIDA A PERMANÊNCIA NO REFEITÕRIO APÓS O CONSUMO DA REFEIÇÃO.  

 

 

ANEXO II - UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS 
 

Escola Secundária Fernando Lopes Graça e Escola Básica de Santo António 

1. Introdução 

O presente Código de Conduta constitui-se como um instrumento de prevenção e de 

mitigação do risco de disseminação da COVID-19 na Comunidade Escolar. 

1. Conduta a adotar pelos utilizadores das instalações desportivas 
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Todas as pessoas autorizadas a utilizar as instalações desportivas devem assegurar o 

cumprimento das seguintes normas de conduta:  

1.1. Normas gerais 
 

 Uso obrigatório de máscara facial, nas entradas e saídas das instalações 

(pavilhões/balneários), durante o tempo de permanência nos balneários e no 

espaço de aula (período de instrução). Durante o período de atividade física, a 

utilização de máscara tem caráter facultativo. 

 Manutenção do distanciamento físico recomendado pela DGS; 

 Respeito pela sinalética direcional definida nas instalações desportivas.  

 Recomendação de que se evite tocar com as mãos na cara, em especial olhos e 

boca. 

1.2. Aulas de Educação Física 

 As aulas serão realizadas cumprindo escrupulosamente todas as regras, 

pareceres e diretrizes emanadas pelas autoridades oficiais e produzidas no 

Agrupamento. 

1.3. Contacto físico 

 É estritamente proibido o contacto físico, exceto em situações de emergência. 

1.4. Gestão dos espaços de aula 

 Os espaços de aula permitem cumprir as disposições legais sobre o 

enquadramento das aulas de Educação Física. Serão utilizados espaços 

desportivos de grande dimensão, interiores e ao ar livre, em regime de 

roulement. 

1.5. Horário de utilização das instalações 

 Em ordem a garantir as condições de segurança necessárias, foi efetuado um 

ajustamento ao modelo de funcionamento habitual, considerando as 

seguintes variáveis: número de turmas por tempo letivo; regras de circulação 

nas instalações desportivas; tipologia dos espaços; número e dimensão dos 

balneários; tempo necessário à higienização dos materiais e equipamentos 
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entre aulas e turnos; número de Assistentes Operacionais afetos ao setor.  

1.6. Entradas nas Instalações Desportivas 

Previsão dos seguintes procedimentos: ESFLG 

 entrada organizada e faseada nas instalações desportivas, após indicação 

prestada pelo/a Assistente Operacional do respetivo pavilhão desportivo (P e 

PN). Será dada prioridade de entrada às turmas que irão ter aulas de 45 minutos; 

 entrada de cada uma das turmas em corredor de circulação próprio; 

 desinfeção do calçado no tapete existente à entrada de cada pavilhão; 

 higienização das mãos nos dispensadores existentes no local; 

 deslocação para os balneários, de forma ordeira, cumprindo os percursos 

sinalizados e acautelando o distanciamento físico recomendado. 

1.7. Balneários/Vestiários 

 Utilização do balneário apenas como vestiário. Não é permitida a utilização dos 

chuveiros, dado que o duche origina a propagação de aerossóis devido a 

vaporização da água.  Recomenda-se, em alternativa, o uso de toalhetes ou de 

toalhas, após a realização das atividades letivas.  

 Permanência no balneário por um período máximo de 5 minutos, de forma a 

permitir que o acesso a esta estrutura por parte dos restantes colegas de turma 

(contingências da lotação máxima permitida). 

 Os assistentes operacionais afetos aos pavilhões desportivos irão encerrar os 

vestiários 10 minutos após a hora de entrada.   

 Os alunos que se apresentarem atrasados, e após justificação perante o 

professor, poderão equipar-se nos vestiários colocados lateralmente.  

 Nesta fase, e a título excecional, é recomendado que os alunos que têm aulas 

de 45’ venham equipados de casa. 

1.8. Instalações sanitárias 

 As instalações sanitárias deverão ser utilizadas em caso de necessidade extrema 
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e apenas para cumprimento de necessidades fisiológicas prementes. 

1.9. Equipamento desportivo e valores pessoais 

 O equipamento desportivo exigido é composto por T-shirt da escola, calções ou 

leggings e calçado desportivo. Para os alunos com sudorese elevada é ainda 

recomendada a utilização de toalha individual, fita ou punho. 

 Dada a inexistência de saco de valores, e a título excecional, cada aluno deverá 

levar para o espaço de aula a sua mochila, contendo os valores, uma garrafa de 

água e um pequeno saco para colocar a máscara, se eventualmente a retirar 

durante o período de realização de atividade física. Cada professor dará 

instruções precisas sobre o local de deposição ordenada das mochilas, 

acautelando o distanciamento físico recomendado. 

1.10. Arrecadações e outras instalações 

 Estas instalações apenas podem ser utilizadas por assistentes operacionais, 

professores e alunos (sempre que orientados pelo professor), respeitando em 

todo o caso, o número máximo de pessoas permitido e definido para o espaço. 

1.11. Material de aula 

 O professor é responsável pela requisição e arrumação do material utilizado, 

podendo pedir auxílio aos alunos para o efeito; 

 é interdito o uso de coletes/fitas; 

 é estritamente proibida a partilha de material não higienizado entre utilizadores. 

No entanto, após a sua higienização, é permitida a partilha de materiais entre 

alunos; 

 é estritamente proibida a partilha de equipamento pessoal (toalhas, garrafas de 

água, coletes, casacos, etc.), 

 recomenda-se a lavagem de todo o equipamento desportivo, após cada 

utilização. 

1.12. Saída das aulas e das instalações desportivas 
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 No final das aulas, após autorização concedida pelo professor, os alunos 

abandonam o espaço de aula de forma ordeira, dirigindo-se ao balneário, 

cumprindo todas as regras anteriormente descritas;  

 a saída do espaço de aula será ordenada e espaçada no tempo, de forma a 

evitar aglomeração de alunos dentro das instalações desportivas. Todos os 

alunos devem abandonar as instalações com brevidade, por forma a evitar 

aglomerações e a permitir a necessária higienização dos espaços e materiais. 

1.13. Reforço de higienização de materiais e equipamentos 

 No decurso das aulas práticas estão previstas medidas suplementares de 

reforço de higienização e desinfeção de superfícies, equipamentos e materiais. 

Independentemente dos procedimentos definidos os alunos deverão efetuar o 

reforço da higienização dos materiais por si utilizados, antes e após a sua 

utilização. 

1.14. Mapas de Circulação  

Os alunos deverão seguir rigorosamente os seguintes mapas de circulação: ESFLG 

 

 

Entrada/saída 

P1/P2 

Receçãoe dos alunos 
com distanciamento 

de 3 metros 

Receçãoe dos alunos 
com distanciamento 

de 3 metros 
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Disposições finais 

Face ao exposto e atendendo a todos as limitações existentes, não estão reunidas 

condições sanitárias que permitam a utilização das instalações desportivas para 

realização de atividades desportivas que agreguem alunos provenientes de várias 

turmas, nomeadamente os torneios interturmas. 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III – UTILIZAÇÃO DAS LUDOBIBLIOTECAS E BIBLIOTECAS 
ESCOLARES/CENTROS DE RECURSOS 

 
1 - Ludobiblioteca 

- O horário de funcionamento da ludobiblioteca é das 9h00 às 14h00;  

- a frequência do espaço da ludobiblioteca obriga ao uso de máscara de proteção por 

parte do pessoal docente, técnicos e funcionários, de acordo com as recomendações da 

Direção Geral de Saúde; 

- os alunos não podem aceder diretamente às estantes e outros materiais; 

Entrada/ saída 

P1/P2 

Fila para entrada 
Turma A   

Fila para entrada 

Turma B 
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- durante o período de contingência, os alunos não poderão utilizar a biblioteca em 

regime de acesso livre (durante os intervalos); 

- os alunos de um grupo turma podem utilizar o espaço para as atividades propostas 

pela professora bibliotecária e ludobibliotecárias, no limite máximo de 9 alunos; 

- as atividades direcionadas ao grupo turma serão dinamizadas em sala de aula ou no 

exterior, quando possível; 

- a requisição de livros para leitura domiciliária é feita em sala de aula obedecendo aos 

seguintes critérios: horário, apresentação da lista de títulos (em PPT), processo 

individual de requisição/entrega e posterior recolha dos títulos para quarentena;  

- à entrada da biblioteca, o utilizador deverá proceder à desinfeção das mãos com a 

solução de base alcoólica/álcool-gel fornecida;  

- o procedimento de registo de utilizadores é realizado pela professora bibliotecária ou 

pelas ludobibliotecárias; 

- os utilizadores devem obedecer à sinalética e aos circuitos de circulação interna; 

- a higienização das áreas de trabalho deve ser reforçada antes da sua utilização; 

- no interior da biblioteca, deverá manter-se um distanciamento físico mínimo de 1,5 

metros entre utilizadores;  

- lotação máxima da biblioteca: 2 utilizadores nos computadores e 7 utilizadores 

sentados; 

Nota: a lotação máxima foi definida atendendo às normas da DGS mantendo o 

distanciamento físico mínimo de 1,5 metros entre utilizadores, o arejamento dos 

espaços e as normas de circulação.  Não é permitida a utilização dos sofás; 

- durante este período de contingência não se efetuam:  

a) requisição do espaço para a realização de atividades com um grupo turma; 

b) exposições de trabalhos realizados pelos alunos; 

- a utilização da ludobiblioteca por grupos (AAF /CAF/AEC) não supervisionados pela 

equipa responsável (professora bibliotecária e ludobibliotecárias) implica o 

cumprimento das regras descritas no presente documento, obrigando igualmente a uma 

rigorosa limpeza e higienização do espaço após a sua utilização. 

 

2 . Bibliotecas Escolares/Centros de Recursos 
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(Nota: a BE/CRE da ESAP encontra-se temporariamente encerrada. São asseguradas a 

leitura domiciliária e a leitura orientada em sala de aula) 

 

- O horário de funcionamento das bibliotecas é das 8h30 às 16h50. A biblioteca encerra 

à 6.ª feira no turno da tarde para organização e gestão de recursos materiais e humanos 

de limpeza geral;  

- a frequência do espaço da biblioteca obriga ao uso de máscara de proteção, de acordo 

com as recomendações da Direção Geral de Saúde; 

- à entrada da biblioteca, o utilizador deverá proceder à desinfeção das mãos com a 

solução de base alcoólica/álcool-gel fornecida;  

- durante este período o procedimento de registo de utilizadores é realizado pela 

funcionária da biblioteca ou na sua ausência pelos professores colaboradores;  

- os alunos podem utilizar o espaço para: estudar, realizar trabalhos individuais e/ou de 

pesquisa nos computadores, imprimir trabalhos e requisição de livros para leitura 

domiciliária; 

- a utilização dos espaços pelos alunos realiza-se por ordem de chegada e obedece aos 

critérios definidos para a utilização das bibliotecas; 

- os utilizadores devem obedecer à sinalética e aos circuitos de circulação interna; 

- os utilizadores devem higienizar a área de trabalho antes da sua utilização; 

- a utilização das mesas de trabalho e dos computadores é reduzida para, no mínimo, 

garantir 1,5 metros entre utilizadores; 

- no interior da biblioteca, deverá manter-se um distanciamento físico mínimo de 1,5 

metros entre utilizadores;  

- a permanência no espaço da biblioteca deverá limitar-se ao período de utilização dos 

serviços prestados; 

- lotação máxima das bibliotecas: 

a) ESAP – 2 utilizadores nos computadores e 4 utilizadores nas mesas; 

b) ESFLG – 7 utilizadores nos computadores e 8 utilizadores nas mesas; 

Nota: a lotação máxima foi definida atendendo às normas da DGS mantendo o 

distanciamento físico mínimo de 1,5 metros entre utilizadores, o arejamento dos 

espaços e as normas de circulação. Não é permitida a utilização dos sofás; 



 

27 
 

- a pesquisa no catálogo deverá ser feita pelo funcionário da biblioteca, a pedido do 

utilizador; 

- durante este período de contingência não se efetuam:  

a) requisição do espaço para a realização de atividades com um grupo turma; 

b) exposições de trabalhos realizados pelos alunos; 

- a requisição dos livros PNL (leitura orientada em sala de aula, conjuntos de 15 ou 30 

obras) tem de atender a uma rigorosa calendarização, a fim de garantir o conjunto de 

obras ao grupo turma e posteriormente a quarentena dos mesmos para nova utilização. 

- a requisição dos computadores disponíveis (para a realização de trabalhos/pesquisas 

em tempo de aula), obedece a uma marcação prévia e efetua-se pelo professor da 

disciplina indicando o horário, nome dos alunos e tarefas a desempenhar. A marcação 

(preferência telefone ou email para a respetiva professora bibliotecária) faz-se junto do 

funcionário e/ou professor bibliotecário com 4 dias de antecedência. 
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     VI - FORMULÁRIOS 

 

FORMULÁRIO PARA A AUTORIDADE DE SAÚDE 

O CASO CONFIRMADO É DOCENTE OU NÃO DOCENTE 

Nome: __________________________________________________ 

Telefone: _____________________              Cargo: _____________________ 

Turma(s) com a(s) qual(is) teve contacto: _____________________ 

Número de alunos da(s) turma(s): _____________________ 

Portador de doença(s) crónica(s)? 
   Sim. Especificar:  _____________________ 

   Não 

   Sem informação 
Cumprimento das medidas pelo caso: 

Qual a distância mínima entre o caso e os seus contactos? _____________________  

A máscara foi corretamente utilizada em permanência? 
  Sim 

  Não 

  Sem informação 

Participação em atividades extracurriculares? 

  Sim. Especificar: _____________________ 

  Não 

  Sem informação  

  Utilização de transporte 
escolar? 
   Sim. Especificar: _____________________ 

   Não 

   Sem informação 

Utilização de cantina ou bar escolar? 

   Sim. Especificar turno/horário_____________________ 

   Não 

   Sem informação 

Utilização de outro espaço no estabelecimento de educação ou ensino? 

   Sim. Especificar: _____________________ 

   Não 

   Sem informação    
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O estabelecimento de educação ou ensino deve enviar a lista dos alunos e docentes e não docentes 

alocados a uma turma, coorte, ou qualquer outro contacto conhecido fora da sala de aula, 

especificando o tipo de contacto. 

 

 

 

Nome 

 

Contacto 

telefónico 

 

Endereço eletrónico 

Tipo de contacto (aluno da mesma 

turma, aluno de outra turma de uma 

mesma coorte, docente, não docente, 

atividade extracurricular, coabitante, 

etc.) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 


