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1. ENQUADRAMENTO 
 
À Autoridade de Saúde compete intervir em situações de grave risco para a Saúde Pública, 

procedendo à vigilância da saúde dos cidadãos e do nível sanitário dos serviços e 

estabelecimentos e determinando, quando necessário, medidas corretivas, incluindo a 

interrupção ou suspensão de atividades ou serviços e o encerramento dos estabelecimentos 

(Decreto-Lei n.º 135/2013, de 4 de outubro). 

 

Na atual situação relacionada com o COVID-19, as Autoridades de Saúde Nacionais 

determinam, a todos os serviços e estabelecimentos, a elaboração de planos de contingência 

que minimizem o risco de contágio e permitam o bom funcionamento das atividades 

essenciais. 

 

O Plano de Contingência do Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira pretende ser uma 

resposta às orientações da Direção Geral da Saúde (DGS) e tem como objetivo principal 

preparar as escolas do Agrupamento para a adoção de medidas adequadas de prevenção e 

contenção da infeção pelo Coronavirus (COVID-19), constituindo-se como um documento 

aberto, podendo ser revisto e atualizado a qualquer momento, face a novas informações ou 

acontecimentos. 

As especificidades respeitantes a cada Escola/Jardim de Infância encontram-se em 

documentos separados, em anexo a este Plano. 

1.1. O que é a COVID-19? 

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

 A doença manifesta-se predominantemente por sintomas respiratórios, nomeadamente, 

febre, tosse e dificuldade respiratória, podendo também existir outros sintomas, entre os 

quais 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). 

1.2. Transmissão da Infeção 

O 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.  
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1.3. Período de incubação  

O período de incubação (até aparecimento de sintomas) situa-se entre 1 e 14 dias, segundo as 

últimas informações publicadas pelas Autoridades de Saúde. A transmissão do SARS_CoV-2 

pode ocorrer cerca de dois dias antes da manifestação de sintomas.   

1.4. Principais sintomas 

Os sintomas são semelhantes a uma gripe, como por exemplo: 

 Febre 

 Tosse 

 falta de ar (dificuldade respiratória)  

 dores musculares 

Sem sintomas (assintomática) 

 

2.PLANO DE CONTINGÊNCIA 

2.1. Procedimentos Preventivos 

2.1.1. Medidas de prevenção diária 

 Uso obrigatório de máscara (pessoal docente, não docente, alunos a partir do 2º ciclo do 

ensino básico, e ainda encarregados de educação, fornecedores e outros elementos externos) 

em todos os espaços escolares.   

 Ao entrar na Escola, desinfetar as mãos com uma SABA (Solução Antissética de Base Alcoólica)  

 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, sempre que necessário; 

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

de utilizados e lavar as mãos, com água e sabão, 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. 
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 Não será permitido aos alunos saírem e voltarem a entrar na Escola durante o período em que 

decorrem as aulas do seu turno (manhã ou tarde), salvo em situações justificadas e 

devidamente comprovadas. 

 

2.1.2. Medidas de prevenção diária específicas da Educação Pré - Escolar 

 Sempre que aplicável, devem ser 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.  

 Sempre que aplicável, as peças de roupa suja das crianças devem ir para casa em saco 

plástico, fechado. 

 As crianças devem trocar o calçado que levam de casa por outro apenas utilizado no espaço 

do Jardim de Infância. Este calçado extra permanece no estabelecimento de educação, 

devendo ser higienizado, todos os dias, após a saída da criança. Os profissionais deverão 

cumprir a mesma orientação. 

 As crianças são entregues à porta do estabelecimento de educação pré-escolar pelo seu 

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

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

recinto. 

 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.  

 

2.1.3. Medidas a tomar pela comunidade  

i) Pais e Encarregados de Educação 

 Sempre que o(a) seu(sua) educando(a) apresente um estado febril, o mesmo deve 

obrigatoriamente permanecer no domicílio. 

 Necessidade de os alunos se fazerem acompanhar, caso seja possível, de um Kit, munido 

de lenços de papel, toalhetes desinfetantes e/ou solução desinfetante e uma garrafa de 

água para uso individual, bem como de um lanche. 

 Salvo em casos devidamente justificados, os Pais e Encarregados de Educação devem 

contactar a Escola/Jardim através de telefone ou e-mail. 

 

ii) Pessoal Docente e não Docente 

 Caso suspeitem de que estão infetados, contactarem a linha de saúde 24 e seguirem as 

indicações dadas por esta entidade e informarem a Escola. 
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 O trabalho colaborativo marcado no horário dos docentes passará a ser realizado na 

modalidade de teletrabalho, assim como o trabalho Individual a nível da Direção de 

Turma. 

 As reuniões dos vários órgãos e estruturas do Agrupamento deverão ser realizadas 

preferencialmente na modalidade de videoconferência ou, em alternativa, de forma 

presencial, desde que o número de pessoas envolvidas permita garantir o distanciamento 

social, seguindo sempre as orientações da DGS. 

2.1.4. Disponibilização de equipamentos e produtos  

 Na entrada e saída de cada escola/jardim de Infância, no refeitório, nos serviços 

administrativos, nas salas de pessoal docente e não docente, nas casas de banho, sala de 

isolamento e em todas as salas de aula verificar-se-á a disponibilização de SABA (solução 

antissética de base alcoólica), para higienização das mãos. 

  Colocação de sabão e de cartazes relativos à lavagem das mãos nas casas de banho. 

 Os secadores de mãos que funcionam por jatos de ar estão proibidos, sendo, em sua 

substituição, disponibilizados toalhetes de papel. 

 Afixação de cartazes da DGS em vários espaços da escola respeitantes a remoção de 

máscara, bem como de distanciamento físico e etiqueta respiratória visando a 

sensibilização de todos para estas práticas. 

 Caso haja equipamentos de ar condicionado ou similares, estes nunca devem ser ligados 

em modo de recirculação do ar. 

 

2.1.5. Higienização dos espaços e superfícies 

 Lavagem de todas as superfícies (ex: interruptores; maçanetas das portas; torneiras; 

corrimãos; mesas; cadeiras; teclados de computadores; telefones e outros), por parte dos 

assistentes operacionais designados para o efeito, com água e detergente, seguido de 

desinfeção com solução de hipoclorito de sódio ou outro produto com igual poder 

desinfetante ou álcool a 70º (para superfícies que não suportam o hipoclorito de sódio),  

 A desinfeção dos espaços e superfícies, será efetuada, no mínimo, com frequência diária, e 

sempre que se mostrar necessário, sendo as frequências de referência as seguintes:  

- Casas de banho – pelo menos duas vezes de manhã e duas vezes à tarde; 

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

contacto frequente – pelo menos uma vez de manhã e uma vez à tarde; 

- Salas de aula (mudança de professor) – desinfeção do teclado e do rato do computador, do 

comando do projetor, da secretária, da cadeira, das maçanetas das portas e dos interruptores 

da luz; 
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- Salas de aula (mudança de turma) – desinfeção das secretárias e cadeiras dos alunos, 

maçanetas das portas e dos interruptores da luz; 

- Salas de pessoal docente e não docente – de manhã e à tarde;  

- Serviços Administrativos/Direção/Coordenação - de manhã e à tarde; 

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

especialmente as mesas e cadeiras e zonas de self-service.   

 Disponibilização de contentor de resíduos com abertura não manual e sacos de plástico para a 

Sala de Isolamento.  

2.1.6. Medidas na sala de aula   

 A entrada na sala de aula deve ser feita de forma ordeira, um a um, salvaguardando as 

devidas distâncias.  

 As aulas de cada turma decorrem, sempre que possível, na mesma sala.  

  As mesas estão dispostas em filas com a mesma orientação, evitando que os alunos se sentem 

de frente uns para os outros.  

 Nas mesas duplas serão delimitados os espaços a usar por cada aluno. 

 Na sala de aula, os alunos têm um lugar fixo. 

 O professor que lecionar a primeira aula de cada turma é responsável pela elaboração da 

planta da sala de aula, a qual será posteriormente afixada na respetiva sala. Qualquer 

reajustamento só poderá ser realizado pelo Diretor de Turma.  

 As janelas e portas das salas devem permanecer abertas, de modo a permitir uma melhor 

circulação e renovação do ar. 

  As janelas de bandeira devem estar sempre abertas. 

 Cada aluno deve ser portador do seu material (livros, caderno, caneta, lápis, borracha, …), não 

podendo o mesmo ser partilhado. 

 Os alunos não podem utilizar o computador da sala de aula destinado ao professor.  

 Os trabalhos realizados pelos alunos que impliquem projeção em aula, devem ser enviados 

antecipadamente ao respetivo professor, por email. 

 A fim de permitir o trabalho colaborativo entre alunos, estes poderão utilizar o seu equipamento 

tecnológico para acesso a ferramentas digitais tais como o One note, Teams, Padlet, entre 

outros. 

  Deve ser evitada a ida dos alunos ao quadro. 

 As idas à casa de banho deverão ocorrer durante o tempo de aula para evitar aglomerações. 

 Haverá uma escala para a saída de sala de aula, por parte de cada turma, para as pausas 

durante o período de aulas, a usufruir no “Espaço de Turma” (espaço destinado à turma, no 

exterior da sala). 
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2.1.7. Medidas na sala de atividades (Educação Pré-escolar) 

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

comprometer o normal funcionamento das atividades pedagógicas. 

 As crianças devem trocar o calçado que levam de casa por outro apenas utilizado no espaço 

do Jardim de Infância. Este calçado extra permanece no estabelecimento de educação, 

devendo ser higienizado, todos os dias, após a saída da criança. Os profissionais deverão 

cumprir a mesma orientação.  

 Será garantida a existência de material individual necessário para cada atividade.  

 Os acessórios não essenciais à prática das atividades pedagógicas são removidos, sendo 

reforçada a limpeza e desinfeção dos que lá permanecem.  

 As crianças não podem levar de casa brinquedos ou outros objetos não necessários.  

 As idas à casa de banho devem ser feitas de forma ordeira a fim de evitar concentrações nas 

mesmas.  

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

do ar, sempre que possível e desde que tal não comprometa a segurança das crianças.  

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

docentes da Intervenção Precoce serão assegurados. Este trabalho será 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). 

 Tendo em conta as orientações da DGS, em articulação com os fundamentos e princípios da 

pedagogia para a infância definidos nas OCEPE, passará e existir uma nova rotina pedagógica. 

 As atividades serão desenvolvidas, preferencialmente, em pequenos grupos ou 

individualmente, quando possível.  

 Sempre que possível, privilegiar atividades em espaços abertos (pátios, logradouros, jardins) 

e realização de atividades como a leitura de histórias em círculo alargado. 

 Sempre que possível, as atividades a dinamizar recorrem a materiais mais facilmente 

higienizáveis, evitando aqueles que, pelas suas características, apresentam maior risco de 

contaminação.  

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

desinfetados entre utilizações. 

 

2.1.8. Medidas a nível dos espaços comuns das Escolas 

 
 2.1.8.1. Reorganização dos espaços 
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Visando maximizar o espaço entre as pessoas o mobiliário em excesso é retirado/sinalizado de 

forma a não ser utilizado. 

As mesas de jogos não podem ser utilizadas sendo retiradas dos espaços; 

Os micro-ondas existentes na zona dos bufetes não são disponibilizados; 

As máquinas de vending não vão disponibilizar qualquer tipo de produto, estando desligadas. 

Os cacifos não são disponibilizados aos alunos; 

A sala da Associação de Estudantes é encerrada. 

 

2.1.8.2. Definição de circuitos   

Para maximizar o distanciamento físico são definidos circuitos de entradas e saídas distintos para 

cada estabelecimento de ensino (ver anexos por escola). 

Na circulação das pessoas, deve usar-se a regra da direita em todas as deslocações. 

 

2.1.8.3. Sinalética 

Será usada sinalética para identificar os circuitos no interior das escolas, assim como pontos de 

espera nos vários serviços e lugares a ocupar (refeitório, biblioteca, bufete, outros) 

 

2.1.9. Medidas a nível dos espaços dos Jardins de Infância 

 

  As crianças de cada sala desenvolvem as suas atividades na sua sala ou no “Espaço de 

Turma”, de forma a evitar o contacto entre grupos diferentes.  

  Os espaços que não sejam necessários ao bom funcionamento das atividades (depois de 

organizado todo o espaço, em virtude das regras de segurança e higiene a cumprir) estarão 

encerrados.  

  São privilegiadas as atividades que decorram no exterior (pátios, logradouros, jardins), em 

regime rotativo dos grupos. 

 Os circuitos de circulação interna de entrada e de saída, bem como de acesso às salas são 

definidos para cada Jardim de Infância.  

 A criança não deve permanecer no estabelecimento de educação por período superior ao 

estritamente necessário.  

 Os momentos de permanência dos diferentes grupos de crianças no recreio são desfasados.  

 Os equipamentos são higienizados após a utilização de cada grupo.  

 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), deverá seguir as presentes 

orientações. 

 Estão canceladas festas e reuniões de encarregados de educação presenciais. 
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2.1.10. Medidas a nível das Bibliotecas  

A lotação de cada Biblioteca será reduzida a 1/3 da lotação máxima, com indicação de sinalética 

dos lugares a ocupar, por forma a garantir as regras de distanciamento físico.  

a) A frequência das bibliotecas obedece ao previsto no Regulamento Interno e no Regimento das 

Bibliotecas Escolares, tendo em atenção todas as medidas de segurança em vigor, 

nomeadamente o uso obrigatório de máscara, a desinfeção das mãos com uma solução 

antisséptica de base alcoólica, à entrada e saída das bibliotecas, e a observação da distância 

de segurança. 

b) À semelhança do preceituado para a globalidade das instalações, a entrada, a saída e o 

percurso no interior das bibliotecas deve ser feito pela direita. 

c) Nas zonas informáticas de cada biblioteca, os postos de trabalho correspondem a um 

computador, de uso individual, sendo a lotação correspondente ao número de computadores 

disponíveis. 

d) As zonas de estudo individual, de leitura, e gabinetes têm lotação máxima definida segundo a 

área de cada biblioteca e cada zona referida. 

e) Nas zonas de estudo, as mesas são para uso individual, com acesso às estantes vedado aos 

utilizadores e exclusivamente feito pelas equipas das bibliotecas. 

f) Nas zonas de leitura, a ocupação é feita unicamente nos lugares assinalados. 

g) Os empréstimos para sala de aula são de requisição prévia, com 48h de antecedência, feita 

pelo professor. 

h) O empréstimo domiciliário respeitará o preceituado no artigo 18º do Regimento da Bibliotecas 

Escolares (tipologia dos documentos e prazos). 

i) Todos os materiais/documentos sujeitos a empréstimo terão uma quarentena de 48 horas, 

após devolução. 

j) A higienização, nas bibliotecas, obedece às normas de atuação definidas, adequando-se, em 

prazos e produtos usados, aos espaços e tipologia de materiais. 

2.1.11. Medidas a nível das salas de Informática e espaços afins 

1. Envolver os teclados em película aderente, para uma maior facilidade na higienização. 

2. No que se refere ao monitor, adquirir um “acrílico” para colocar à frente deste ou 

envolver o mesmo em película aderente, para que os produtos químicos não o danifiquem 

e possa ser desinfetado. 

3. Na higienização do equipamento informático deve ser usado álcool a 70%. 

4. Manter os equipamentos ligados (computador e monitor) durante o dia, para assim evitar 

o seu manuseamento. 
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5. Os alunos terão lugar fixo na sala. 

6. Cada computador é utilizado por dois alunos, em momentos distintos por cada um e após 

higienização do teclado e rato.  

7. Sempre que se verifique mudança de turma, higienizar o rato, monitor, caixa do 

computador, mesa e cadeira. 

2.1.12. Medidas a nível dos Refeitórios 

Nos refeitórios das várias escolas as normas a aplicar são as seguintes: 

a) Desfasamento dos períodos de almoço, entre grupos de turmas, de forma a respeitar as regras 

de distanciamento e evitando a concentração de alunos; 

b) Lavagem/desinfeção das mãos antes e após o consumo de qualquer refeição por parte de 

qualquer utente, sendo que as crianças da Educação Pré- Escolar devem lavar as mãos 

acompanhadas, para que o façam de forma correta; 

c) Utilização obrigatória de máscara, exceto no período de refeição;  

d) Fornecimento de talheres e guardanapos dentro de embalagem; 

e) Higienização e desinfeção de mesas e cadeiras após cada utilização;  

f) Mesas sem qualquer artigo decorativo; 

g) Janelas e portas deverão, tanto quanto possível, estar abertas para assegurar ventilação e 

renovação do ar. 

h) Lugares a ocupar nas mesas devidamente identificados. 

i) Não partilhar alimentos 

 

2.1.13. Medidas nos Bufetes 

Nos bufetes das Escolas D. João II e Sá da Bandeira devem ser aplicadas as seguintes normas de 

funcionamento: 

a) Higienização das mãos à entrada e saída do espaço destinado ao Bufete; 

b) Utilização obrigatória de máscara, exceto no período de refeição; 

c) Distanciamento físico; 

d) À entrada do espaço do bufete encontra-se a lotação máxima do mesmo, de forma a 

evitar concentrações; 

e) Respeitar a sinalética de distanciamento social colocada no espaço; 

f) Ventilar o espaço com ar natural renovando-o, mantendo portas e/ou janelas abertas. 
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2.1.14. Medidas nos Serviços Administrativos 

 Utilização privilegiada da via digital para todos os procedimentos administrativos (e-mail: 

alunos@agrupamentosabandeira.pt). 

 O atendimento presencial carece de marcação prévia através do telefone 243 304 010. 

 Cumprimento das normas de distanciamento social, quer no atendimento, quer no espaço 

físico dos Serviços Administrativos. 

 Desinfeção das mãos antes e após o atendimento. 

 Uso obrigatório de máscara pelos utentes no interior da Escola. 

 

2.1.15.  Medidas a nível da realização de Visitas de Estudo e eventos  

i) Visitas de estudo  

As visitas de estudo poderão ser realizadas desde que cumpram as regras emanadas pela DGS.  

 

A aprovação da realização de visitas de estudo ao estrangeiro está dependente da evolução da 

situação pandémica. 

 

ii) Palestras, conferências e outros eventos   

As palestras, conferências e outros eventos, que envolvam aglomerados de pessoas, não se 

poderão realizar presencialmente. Deverá recorrer-se à videoconferência para a 

concretização deste tipo de atividades.  

 

2.1.16.  Medidas a nível das salas de professores e de Funcionários 

O mobiliário em excesso será retirado a fim de garantir o distanciamento social. 

Cada espaço obedece a uma lotação máxima de acordo com a sua capacidade, a qual estará 

identificada na porta. 

 

2.2. Identificação dos efeitos que a infeção de trabalhador(es) pode 

causar no serviço 

É previsível que surjam casos de profissionais ou alunos doentes, com possível comprometimento 

da vida da instituição escolar devido ao absentismo daí decorrente. Esse absentismo poderá 

afetar diferentes áreas de funcionamento da instituição.  

mailto:alunos@agrupamentosabandeira.pt
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2.2.1. Atividades Essenciais 

Considerando a possibilidade de um absentismo elevado, por parte do pessoal docente e não 

docente, definiram-se as atividades essenciais, que garantem o funcionamento da Escola, de 

acordo com a seguinte priorização: 

● Segurança, limpeza/higiene;  

● Atividades letivas. 

Caso se verifique um elevado absentismo, por parte dos assistentes operacionais, procurar-se-á 

garantir o funcionamento dos serviços básicos e essenciais, como sejam, o serviço de segurança, 

limpeza/higiene e de Refeitório, sendo que este último depende da dinâmica organizativa da 

empresa, a qual deverá prever o seu funcionamento, no Plano de Contingência de infeção por 

COVID-19 elaborado por esta entidade, exceto na Escola D. João II. 

 

2.2.2. Absentismo de pessoal docente e não docente 

Para colmatar o absentismo do pessoal docente recorrer-se-á à contratação de docentes através 

da plataforma SIGRHE.  

No que respeita ao pessoal não docente solicitar-se-á a substituição dos mesmos junto da 

Câmara Municipal ou junto da DGEstE, conforme o Vínculo laboral. 

Caso se verifique um elevado absentismo de pessoal docente e não docente, que pode conduzir a 

um eventual encerramento da Escola, os Pais e Encarregados de Educação serão informados por 

e-mail sobre o período de encerramento e/ou sobre as medidas adotadas. 

O encerramento de uma turma, de uma ou mais zonas de um estabelecimento de educação ou 

Ensino ou o encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino só se verificará, 

após indicação da Autoridade de Saúde. 

 

2.3. Medidas de Isolamento 

2.3.1. Salas de Isolamento 

A colocação de um aluno, pessoal docente ou não docente 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. 

Esta sala (área de isolamento) encontra-se, sempre que possível, equipada com telefone, 

cadeira, água e alguns alimentos não perecíveis, e com acesso a instalação sanitária, 

dependendo da estrutura de cada escola; 
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Para cada Escola/Jardim estão definidas as seguintes salas: 

 

Escola/Jardim Sala de Isolamento 

Jardim de Infância de Alcanhões Sala de Prolongamento 

Jardim de Infância da Moçarria Sala de Prolongamento 

Jardim de Infância/Escola Básica de Abitureiras Sala de Prolongamento 

Escola Básica de Alcanhões Sala devoluta 

Escola Básica da Moçarria Sala devoluta 

Escola Básica de Perofilho Hall de entrada, lado esquerdo 

Escola Básica da Portela das Padeiras Gabinete no Polivalente 

Jardim de Infância/Escola Básica Póvoa de Santarém Gabinete de Apoio 

Escola Básica da Ribeira de Santarém Sala devoluta 

Jardim de Infância/Escola Básica da Romeira  WC dos adultos 

Escola Básica de S. Bento WC dos adultos 

Escola Básica de Vale de Figueira Sala devoluta 

Escola Básica da Várzea WC dos adultos 

Centro Escolar Salgueiro Maia Gabinete de Apoio com WC – r/c 

Gabinete de Apoio – 1º andar 

Escola 2,3 D. João II Sala A4 

Gabinete da Rádio 

Escola Secundária de Sá da Bandeira Gabinete de Apoio ao aluno 

(Sala 0.61) 

Gabinete do 1º andar nº 48  

2.3.2. Procedimentos até à Sala de Isolamento 

Na deslocação do aluno, pessoal docente ou não docente, até à sala de isolamento, devem ser 

evitados os locais de maior aglomeração de pessoas, tendo sido definidos para cada escola o (s) 

percurso(s) até à mesma. 

 

2.3.3. Isolamento social 

 Afastamento obrigatório do local de trabalho, por catorze dias, caso se verifique 

contacto com pessoa infetada por COVID-19. 

 Encaminhamento dos alunos, professores e funcionários, sobre os quais recaia suspeita de 

COVID-19 ( febre, tosse…), para a sala de isolamento, por parte de um funcionário 
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(“Ponto Focal”), que adotará as medidas adequadas, advertindo o(a) Coordenador(a) dos 

Assistentes Operacionais e/ou Direção/Coordenação. 

 Os encarregados de educação serão imediatamente contactados, caso o/a seu/sua 

educando/a venha a ter de recorrer à sala de isolamento.  

 A Autoridade de Saúde local deve ser imediatamente informada do caso suspeito, e 

devem ser fornecidos os dados (nome, data de nascimento, contato telefónico) das 

pessoas que integram o(s) respetivo(s) grupo(s) (alunos, pessoal docente e não docente) 

do caso suspeito, de forma a facilitar a aplicação de medidas de saúde pública aos 

contactos de alto risco. 

 Reforçar a limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso suspeito e da 

área de isolamento.  

 Os resíduos produzidos pelo caso suspeito devem ser acondicionados em duplo saco, de 

plástico e resistente.   

 

2.4. Caso Suspeito 

De acordo com a DGS, define-se como caso suspeito quem apresente como critérios clínicos 

infeção respiratória aguda (febre ou tosse ou dificuldade respiratória), associados a critérios 

epidemiológicos. 

 

2.4.1. Procedimentos a adotar perante um caso suspeito 

Quem apresente critérios compatíveis com a definição de caso suspeito ou com sinais e sintomas 

de COVID-19, é encaminhado para a “área de isolamento”, definida no plano de contingência 

para cada escola.  

 

Quem acompanhe o aluno, docente ou trabalhador não docente com sintomas, deve cumprir as 

precauções básicas de controlo de infeção, quanto à higiene das mãos.  

 

2.4.1.1. No caso de se tratar de um menor: 

 O Assistente Operacional responsável pelo encaminhamento da criança/aluno para a 

“área de isolamento”, contacta de imediato o Encarregado de Educação da criança/ 

aluno a fim de o informar da saúde do mesmo. O encarregado de Educação deve dirigir-se 

à escola, preferencialmente em veículo próprio. 

 Na área de isolamento, o encarregado de educação contacta o SNS 24 ou outras linhas 

criadas para o efeito e segue as indicações que lhe forem dadas. O diretor ou o ponto 
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focal do estabelecimento de educação ou ensino pode realizar o contacto telefónico se 

tiver autorização prévia do encarregado de educação. 

 Os procedimentos devem seguir o estabelecido no fluxograma que se segue: 

 

 

 

2.4.1.2. No caso de se tratar de um adulto: 

 O mesmo dirige-se sozinho para a ”área de isolamento”, sendo o próprio a contactar o 

SNS 24. Neste caso as autoridades de Saúde são contactadas pelo Assistente Operacional 

responsável pelo acompanhamento da situação na sala de isolamento. 

 Os procedimentos seguem o previsto no fluxograma abaixo: 
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O profissional de saúde do SNS 24 questiona o doente ou o Encarregado de Educação, (consoante 

a situação) relativamente a sinais e sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com um caso 

suspeito de COVID-19.  

 

2.4.1.3. 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”.  

 

2.4.1.4. Se o caso for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem telefónica (SNS 24 ou 

outras linhas)  

 Será encaminhado de uma das seguintes formas:  
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i- Autocuidado: isolamento em casa;  

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

iii- 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”.  

 

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 pela diretora ou 

coordenadora de estabelecimento de educação ou ensino.  

 

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

telefónica, a Escola/ Jardim de Infância contacta de imediato a Autoridade de Saúde 

Local/Unidade de Saúde Pública Local. 

 

 A deslocação do caso suspeito 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.  

 

 Os resíduos produzidos pelo caso suspeito são acondicionados 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).  

  

 

2.4.2. 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: 

 

1.º) Perante a comunicação ao estabelecimento de educação ou ensino, de um caso confirmado 

de COVID-19 de uma pessoa que tenha frequentado o mesmo, devem ser imediatamente ativados 
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todos os procedimentos constantes no Plano de Contingência e ser contactado o responsável pelo 

plano no estabelecimento em causa.   

2.º) O responsável do estabelecimento de educação ou ensino contacta de imediato a Autoridade 

de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública Local, a informar da situação. 

 

2.5. Comunicação e Informação 

2.5.1. Fluxos de Informação 

Em termos de difusão de Informação estão definidos os seguintes fluxos: 

 Na comunicação interna (com o pessoal docente e não docente e alunos) serão 

privilegiadas as comunicações eletrónicas, via e-mail institucional, telefone e site do 

Agrupamento. 

 Na comunicação interinstitucional (com as equipas de saúde, agentes de proteção civil, 

entre outros) serão privilegiadas as comunicações eletrónicas via e-mail e telefone. 

 Na comunicação externa (com os encarregados de educação) serão privilegiadas as 

comunicações eletrónicas por e-mail e página do Agrupamento. 

2.5.2. Fluxos de Comunicação 

No que concerne à Comunicação estão definidos os seguintes fluxos: 

 A Direção informa diretamente o pessoal docente e não docente. 

 Os Diretores de Turma informam diretamente os Pais e Encarregados de Educação e os 

Alunos da sua direção de turma.  

 A Diretora informa os agentes interinstitucionais e as associações de pais. 

 Um docente ou não docente que identifique um aluno com sintomas, informa, via 

telefone, o(a) Assistente Operacional mais próximo(a), o qual contacta o “Ponto focal” e 

a Direção/Coordenação do estabelecimento em causa. 

2.5.3. Realização de Reuniões 

 As reuniões entre docentes decorrerão preferencialmente através de 

Videoconferência, via Teams. 

 As reuniões entre o Diretor de Turma/Professor Titular e os Encarregados de 

Educação também decorrerão preferencialmente em videoconferência, via Teams. 

 

2.5.4. Cartazes Informativos 

 Serão afixados em todas as escolas do Agrupamento os cartazes de boas práticas 

publicados pela DGS 
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2.6. Coordenação do Plano 

2.6.1. Coordenação geral do Plano 

 

Coordenação e Monitorização Geral 

Adélia Esteves  Diretora  

Helena Fonseca (Suplente) Subdiretora 

Maria José Cordeiro (Suplente) Adjunta 

 

 

2.6.2. Coordenação a nível das Escolas e Jardins de Infância 

 

 
Na tabela abaixo está definida a coordenação do Plano em cada estabelecimento de ensino: 
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2.6.3. Apoio Operativo 

Coordenação e monitorização a nível de Escola/Jardim de Infância 

Escola/Jardim Coordenador 

Efetivo Suplente 

Jardim de Infância de Alcanhões Maria José Calheiros Teresa Cunha 

Jardim de Infância da Moçarria Maria José Moleirinho  

Escola Básica de Abitureiras Isabel Abrunhosa Márcia Rodrigues 

Escola Básica de Alcanhões Maria João Miranda Ana Paula José 

Escola Básica da Moçarria Conceição Oliveira Paula Salgueiro 

Escola Básica de Perofilho Teresa Ramos Ana Cristina Cordeiro 

Escola Básica da Portela das 

Padeiras 

Maria Emília Costa Irene Pimenta 

Escola Básica da Póvoa de Santarém Carla Isabel Carvalho Sónia Pires 

Escola Básica da Ribeira de 

Santarém 

Elisabete Pereira  

Escola Básica da Romeira  Teresa Teigas Margarida Lourenço 

Escola Básica de S. Bento Teresa Isabel Oliveira  Sílvia Mexia 

Escola Básica de Vale de Figueira Teresa Fonseca Ana Margarida 

Santana 

Escola Básica da Várzea Ana Maria Sá   

Centro Escolar Salgueiro Maia Maria João Ramalho Paula Pataco 

Escola 2,3 D. João II Olga Cruz Maria João Ferreira 

Escola Sá da Bandeira Adélia Esteves Helena Fonseca 

Escola/Jardim de 

Infância 

Apoio Geral 
 Ponto focal 

(Isolamento) 

Assistente 

Operacional 

Efetivo 

Assistente 

Operacional 

Suplente 

Assistente 

Operacional 

Efetivo 

Assistente 

Operacional 

Suplente 

Jardim de Infância 

de Alcanhões 

Maria Regina 

Martins 

Rosália 

Cordeiro 

Rosália 

Cordeiro 

Maria Regina 

Martins 

Jardim de Infância 

da Moçarria 
  

América 

Carreira 

América 

Carreira 
  

Jardim de 

Infância/Escola 

Maria de 

Fátima 

Eugénia 

Vassalo 

Eugénia 

Vassalo 

Maria de 

Fátima 
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Básica de 

Abitureiras 

Rodrigues Rodrigues 

Escola Básica de 

Alcanhões 

Alexandra 

Oliveira 

Margarida 

Piedade 

Margarida 

Piedade 

Alexandra 

Oliveira 

Escola Básica da 

Moçarria 

Susana 

Correia  
Edite Vieira Edite Vieira 

Susana 

Correia  

Escola Básica de 

Perofilho 

Ana Lúcia 

Beirante 

Silvina 

Aranha 

Silvina 

Aranha 

Ana Lúcia 

Beirante 

Escola Básica da 

Portela das 

Padeiras 

Cátia Vieira Vera Silva   Vera Silva Cátia Vieira 

Jardim de 

Infância/Escola 

Básica da Póvoa 

de Santarém 

Maria de 

Deus Durão 
Raquel Cunha Raquel Cunha 

Maria de 

Deus Durão 

Escola Básica da 

Ribeira de 

Santarém 

Maria João 

Jacinto 
 

Maria João 

Jacinto 
 

Jardim de 

Infância/Escola 

Básica da Romeira 

Madalena 

Valada 

Henriqueta 

Batista 

Henriqueta 

Batista 

Madalena 

Valada 

Escola Básica de S. 

Bento 

Maria José 

Maurício 
Carla Matos Carla Matos 

Maria José 

Maurício 

Jardim de 

Infância/Escola 

Básica de Vale de 

Figueira 

Patrícia 

Agostinho 

Raquel 

Mateiro 

Raquel 

Mateiro 

Patrícia 

Agostinho 

Escola Básica da 

Várzea 

Maria 

Fernanda 

Dias 

    

Maria 

Fernanda 

Dias 

Centro Escolar 

Salgueiro Maia 

Fátima 

Assunção 
Andreia Dias 

Carla 

Murteira 

Ana Patrícia 

Santos 

Escola 2,3 D. João 

II 
  Célia Calisto 

Sílvia 

Margarete 
Ivone Antunes  Ivone Silva 

Escola Sá da 
António Ana Ladeira Isilda Correia Olívia 
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2.7. Profissionais de saúde e respetivos contactos 

 

LINHA SAÚDE 24 - 808 24 24 24 

 

ACES Lezíria - 243303236 

 

2.8. Atualização do Plano de Contingência 

 

O Plano de Contingência poderá ser atualizado a todo o tempo, na sequência da informação 

disponibilizada pela Direção-Geral da Saúde, Autoridade de Saúde Local, Ministério da Educação 

e meios de comunicação oficiais.   

 
1ª versão – 9 de março de 2020 
2ª versão – 14 de maio de 2020 
3ª versão – 29 de maio de 2020 
4º versão - 16 de setembro de 2020 

 
 
  
 
 

 
 

Santarém, 16 de setembro de 2020 
 

A Diretora 
 
 

(Maria Adélia Fontes Cadete Esteves) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bandeira Fonseca Marques 
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ANEXOS - Especificidades de cada Escola/ Jardim 
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Anexo I – Escola Secundária de Sá da Bandeira 

 
 

1. Medidas a nível dos espaços comuns 
 
1.1. Definição de Circuitos 

  
a) Para a entrada dos alunos foram definidos 7 (sete) circuitos considerando três portas de 

entrada, sendo 3 respeitantes ao acesso a salas do r/c e 4 respeitantes ao acesso a salas 
do 1º andar, a saber: 

 
 

Piso do R/C Piso do 1º andar 

 
 

 

 
 
 
 

b) Foram também definidos circuitos para entrada dos professores e funcionários, bem como 
os circuitos para as salas de isolamento, os quais seguem abaixo: 
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Piso do R/c Piso do 1º andar 
 

 
 

 
 
 
 

1.2.  Definição de um espaço para refeições trazidas de casa 

 Para que os alunos possam usufruir de refeições trazidas de casa, foram colocadas mesas 

e cadeiras, na zona de convívio junto à biblioteca, com lotação para 16 alunos. 

 Junto a este espaço existirá solução SABA e spray  desinfetante, para que cada utente 

higienize o espaço que ocupou. 

 
2. Medidas a nível da Papelaria e Reprografia 
 
Atendendo à dimensão do espaço, a lotação do mesmo é de 2(duas) pessoas em simultâneo. 
 
Todos os utentes devem aguardar o atendimento de acordo com a sinalética existente. 
 
 
 

3. Medidas a nível do Refeitório 
 
A lotação do refeitório é de 70 utentes. 

O acesso ao almoço será desfasado consoante o horário das turmas.  
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4. Medidas a nível do Bufete 
 

 O bufete irá funcionar com disponibilização restrita de produtos, sendo que as sandes 

deverão ser feitas e embrulhadas antecipadamente. 

 Atendendo a que o espaço do bufete é um espaço amplo será delimitada uma zona para 

acesso ao mesmo. 

 Todos os utentes devem cumprir a normas de etiqueta respiratória e de distanciamento 

físico aguardando o atendimento de acordo com a sinalética existente. 

 

5. Medidas a nível da disciplina de Educação Física 
 

5.1. Circulação dos alunos: 

 A circulação dos alunos nos corredores de acesso aos balneários será feita 

obrigatoriamente pelo lado direito dos corredores de acesso, conforme sinalética.   

 A circulação dos alunos dos balneários para os locais de aula (Ginásio, Nave e Espaço 

Exterior) deverá ser feita pelas portas de acesso à Nave mais próximas do local onde os 

alunos se equiparam, a qual será assinalada no solo com setas. 

 No final das aulas o sentido de deslocação é inverso, devendo a turma que está a ter aula 

na Nave terminar 2 minutos antes da segunda turma para evitar aglomeração nos acessos; 

 A saída de alunos para realizar as atividades no exterior deverá ser feita pela porta junto 

à parede de escalada. 

 

5.2. Desinfeção de locais e material: 

 Criar dois pontos de desinfeção, localizados na galeria da Nave um de cada lado da porta 

de acesso ao ginásio. O localizado à direita da porta (D1) serve a turma que tem aula na 

Nave e o outro do lado esquerdo (D2) serve a turma que tem aula no Ginásio/Exterior; 

 Nos pontos de desinfeção deverá haver gel desinfetante para as mãos de alunos e 

professores e spray/borrifadores para desinfeção do material desportivo utlizado, a 

realizar no início e final da aula; 

 Criar um Kit portátil para ser utilizado com o material que vai para as aulas no exterior; 

 Criar outro Kit para as atividades náuticas (higienização de materiais de grande 

dimensão); 

 Colocação de tapetes de desinfeção para limpeza de calçado à entrada do espaço 

desportivo – portas no corredor dos balneários (T1, T2, T3 e T4).  

 Os alunos devem ser portadores de ténis só para a aula de Ed. Física; 

 Nos espaços desportivos interiores (Nave e ginásio), deverá ser marcado no solo em toda 

a superfície pontos à distância de 3 metros entre si. 
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5.3. Utilização de balneários: 

 Preferencialmente será de evitar tomar banho na escola. Em caso de absoluta 

necessidade, só poderão utilizar os chuveiros indicados para o efeito; 

 Deverão ser marcados espaços individuais para mudar de roupa, que garantam um metro 

de distância entre cada aluno, podendo dar origem a uma utilização em dois momentos. 

 

5.4. Durante as aulas: 

 Os alunos deverão colaborar na desinfeção de materiais; 

 Não usar coletes; 

 Todas as portas de acesso aos espaços desportivos devem estar abertas; 

 Recomenda-se que cada aluno traga devidamente identificado um saco (para colocação 

de máscara, água, …). 

 

Abaixo segue a planta do espaço desportivo com a indicação do circuito junto aos balneários e 

localização dos pontos de desinfeção. 
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6. Medidas a nível da disciplina de Educação Tecnológica 
 

Relativamente ao funcionamento da disciplina há a definir o seguinte: 
 

1) - O aluno deverá ser portador de todo o material solicitado pelo professor, incluído numa 
pasta individual específica para a disciplina, de carater obrigatório, para todas as aulas 
de ET; 

 
2) - Em circunstância nenhuma o material poderá ser partilhado entre alunos nem o 

professor poderá facultar partilhas; 
 

3) - Cada aluno terá que ser responsável pela higienização das mãos antes do início e do 
final das aulas, bem como manter a distância social aconselhada; 

 
4) - Cada aluno deverá permanecer no lugar previamente definido e mantê-lo devidamente 

organizado, não se devendo deslocar na sala de aula; 
 

5) - Devido à especificidade da disciplina, nomeadamente nas aulas de carater prático os 
alunos devem ser portadores de sacos de plástico (pequenos) para a recolha de materiais 
sujos e desperdícios, garrafas pequenas de água para uma eventual necessidade de 
limpeza e panos velhos e jornais; 

 
6) - A entrada e a saída da sala de aula deverão ser de forma organizada e com o devido 

distanciamento; 
 

7) - Outras medidas poderão ser adotadas mediante as circunstâncias. 
 
 

7. Medidas a nível da disciplina de Artes Visuais 

1) Os alunos devem manter sempre os mesmos lugares. 

2) Cada aluno deve ter a sua capa A3 com os seus materiais, estes materiais não podem ser 

partilhados. 

3) O aluno deve permanecer sempre sentado durante toda a aula. 

4) Se o aluno comparecer sem o respetivo material de aula, terá falta de material e deve 

aguardar a indicação do professor para a realização de outra tarefa. 

5) Não há empréstimo de material por parte do professor. 

 
 

8. Medidas a nível dos Laboratórios 
 

1) Os alunos têm lugar fixo. 

2) Cada mesa é ocupada por dois alunos. 

3) Os alunos devem ser portadores de bata higienizada para todas as aulas experimentais. 

4) No final de cada aula os alunos devem colaborar na higienização do material utilizado e 

do seu espaço.   

5) Os cacifos utilizados em cada turno (que se encontram nos laboratórios para colocação de 

pertences dos alunos), serão higienizados no final de cada aula. 
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Anexo II- Escola EB 2,3 D. João II 
 

1. Medidas a nível da sala de aula 
 

 Atendendo a que as salas de aula possuem carteiras duplas, os alunos deverão manter, 

sempre que possível, o mesmo companheiro de carteira. 

 O espaço da carteira que cada aluno deve utilizar será delimitado com sinalética, de 

forma que que cada aluno use apenas o seu espaço. 

    

2. Medidas a nível dos espaços comuns 
 
2.1. Definição de Circuitos 

  
a) Para a entrada dos alunos foram definidos 4 (quatro) circuitos considerando dois locais de 

entrada (Portaria e Portão). 

b) O percurso 2 destina-se ao acesso às salas do Bloco A, os percursos 3 e 4 ao acesso às 

salas do Bloco B  

c) O percurso 5 destina-se ao acesso ao Pavilhão Desportivo ao primeiro tempo de aula de 

cada turma, bem como o acesso de fornecedores. 

d)  O percurso 1 destina-se à circulação de docentes e funcionários. 
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3. Medidas a nível da Papelaria e Reprografia 
 

 A papelaria e Reprografia passaram a coexistir no mesmo espaço permitindo aos utentes 

garantir o distanciamento físico. 

 Todos os utentes devem cumprir a normas de etiqueta respiratória e de distanciamento 

físico aguardando o atendimento de acordo com a sinalética existente no local. 

 
 

4. Medidas a nível do Refeitório 
 

 A lotação do refeitório é de 68 utentes, sendo que os horários da turmas estão desfasados 

para facilitar o acesso ao mesmo.  

 Será elaborada uma escala de acesso ao refeitório de acordo com a lotação do mesmo.  

 

 

5. Medidas a nível do Bufete 
 
a) O bufete tem uma lotação máxima de 10 utentes. 

 
b) Este serviço irá funcionar com disponibilização restrita de produtos, sendo que as sandes 

deverão ser feitas e embrulhadas antecipadamente. 
 

c) Todos os utentes devem cumprir a normas de etiqueta respiratória e de distanciamento 
físico aguardando o atendimento de acordo com a sinalética existente. 

 
d) Serão colocadas mesas e cadeiras com os lugares disponíveis identificados, num total de 8 

lugares. 
 
 
 

6. Medidas a nível da disciplina de Educação Física 
 

6.1. Acesso aos espaços desportivos e circulação de alunos 

 
a) Colocação de tapete de higienização do calçado à entrada do Pavilhão e, dentro do 

Pavilhão, na passagem que dá acesso ao campo desportivo, do lado do Ginásio, de acordo 

com o indicado no esquema abaixo. 

b) Colocação de guias e sinais visuais no solo, no Pavilhão, indicando os corredores de 

circulação a respeitar, bem como marcas individuais no espaço desportivo, a uma 

distância de sensivelmente 2 metros entre si, de acordo com o definido no esquema 

abaixo. 

c) Manter, sempre que possível, a porta de segurança do Pavilhão aberta, assim como as 

janelas da galeria. 
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6.2. Desinfeção de balneários e material 

 
a) Colocação de dispensadores de SABA, preferencialmente borrifadores, em vários pontos 

do Pavilhão, de acordo com o esquema em anexo (num total de 6), e de 3 nos balneários 

do exterior (1 em cada balneário e 1 na arrecadação de material). 

b) Para a higienização do material, utilizar desinfetadores de tipo spray ou pulverizador, 

para evitar a degradação do material. 

c)  Após cada aula, deverão ser higienizados os balneários, quer os do Pavilhão quer os do 

Exterior. 

 
6.3.  Durante as aulas de Educação Física 

 
a) Cada aluno deverá trazer o seu material num saco próprio e nele guardar toda a sua 

roupa e eventuais pertences durante a aula.  

b) Desaconselha-se os banhos, pelo que não será necessário vir com material para esse fim. 

c) Não será permitida a participação nas aulas com calçado vindo do exterior. Os alunos 

deverão trazer no seu saco de material umas sapatilhas para uso exclusivo nas aulas de 

Educação Física. 

d) Não será permitida a utilização de pontos de água comuns (bebedouros), pelo que se 

aconselha que cada aluno traga a sua garrafa de água, devidamente identificada.  

e) Não haverá saco de valores, pelo que cada um será responsável pelos mesmos. Aconselha-

se que não sejam levados para a aula de Educação Física objetos de valor, passíveis de 

serem perdidos ou furtados. 

f) Os alunos devem assegurar que mantêm consigo, durante todo o tempo da aula, a sua 

máscara pessoal. Cada um deverá encontrar a melhor forma de o fazer, aconselhando-se 

o uso de bolsa segurada à cintura ou ao braço, devidamente identificada. 

g) Os alunos devem cuidar do seu equipamento pessoal de Educação Física, em casa e na 

escola, de modo a minimizar o risco de contágio, cumprindo, sempre, os procedimentos 

estabelecidos e recomendados pelo agrupamento.  

h) Recomenda-se aos Encarregados de Educação que, após cada utilização, o equipamento 

desportivo utilizado nas aulas de Educação Física seja devidamente higienizado, de 

acordo com as recomendações da DGS. 

 
 Esquema de Circulação e Pontos de Higienização do Espaço Desportivo Interior 
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Saida

WC feminino

WC masculino

Portas

Parede

Entrada

Saida

Tapete de higienização

Dispensadores/Sprey

LEGENDA

Pavilhão

Ginásio Arrecadação

+/-2 metros

 
 

 

7.  Medidas a nível da disciplina de Educação Tecnológica 
 

 
Relativamente ao funcionamento da disciplina há a definir o seguinte: 
 

1) O aluno deverá ser portador de todo o material solicitado pelo professor, incluído numa 
pasta individual específica para a disciplina, de carater obrigatório, para todas as aulas 
de ET; 

 
2) Em circunstância nenhuma o material poderá ser partilhado entre alunos nem o professor 

poderá facultar partilhas; 
 

3) Cada aluno terá que ser responsável pela higienização das mãos antes do início e do final 
das aulas, bem como manter a distância social aconselhada; 

 
4) Cada aluno deverá permanecer no lugar previamente definido e mantê-lo devidamente 

organizado, não se devendo deslocar na sala de aula; 
 

5) Devido à especificidade da disciplina, nomeadamente nas aulas de carater prático, o 
grupo decidiu que os alunos sejam portadores de sacos de plástico (pequenos) para a 
recolha de materiais sujos e desperdícios, garrafas pequenas de água para uma eventual 
necessidade de limpeza e panos velhos e jornais; 
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6) A entrada e a saída da sala de aula deverão ser de forma organizada e com o devido 

distanciamento; 
 

7) Outras medidas poderão ser adotadas mediante as circunstâncias. 
 
 

 

8. Medidas a nível da disciplina de Artes Visuais 

 

1) Os alunos devem manter sempre os mesmos lugares. 

2) Cada aluno deve ter a sua capa A3 com os seus materiais, estes materiais não podem ser 

partilhados. 

3) O aluno deve permanecer sempre sentado durante toda a aula. 

4) Se o aluno comparecer sem o respetivo material de aula, terá falta de material e deve 

aguardar a indicação do professor para a realização de outra tarefa. 

5) Não há empréstimo de material por parte do professor. 

 
 

6. Medidas a nível da disciplina de Educação Musical 
 
Serão aplicadas as medidas que vierem a ser definidas pela DGS em colaboração com a Tutela. 

 
7. Medidas a nível dos Laboratórios 

 
1) Os alunos têm lugar fixo. 

2) Cada mesa é ocupada por um aluno. 

3) No final de cada aula os alunos devem colaborar na higienização do material utilizado e 

do seu espaço.   
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Anexo III- Centro Escolar Salgueiro Maia  
 
 

1. Medidas a nível da sala de aula - Escola 
 

 Atendendo a que as salas de aula possuem carteiras duplas, os alunos deverão manter, 

sempre que possível, o mesmo companheiro de carteira. 

 O espaço da carteira que cada aluno deve utilizar será delimitado com sinalética, de 

forma a que cada aluno apenas use o seu espaço. 

 
 

2. Medidas a nível dos espaços comuns 
 

2.1. Definição de Circuitos 
  

Para a entrada dos alunos foram definidos 3 (três) circuitos, sendo um deles respeitantes ao 

acesso às salas do Pré- Escolar, outro respeitante ao acesso às salas do 1º Ciclo a funcionarem no 

R/C e outro respeitante ao acesso às salas de aula do 1º ciclo que funcionam no 1º andar. 

  

O esquema com os circuitos segue abaixo:  
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3. Medidas a nível dos Lanches 
 
Visando evitar o aglomerado de alunos, os lanches decorrerão nas salas de aula/atividades de 

acordo com o seguinte horário, rotativo semana a semana: 

 

Hora Turmas Observações 

10h As 4 turmas do JI  

10h30 – 10h45 
4 turmas do 1º Ciclo – 2 
turmas do 1º andar e 2 turmas 
do r/c 

As restantes 4 turmas 
encontram-se no intervalo, no 

seu “Espaço Turma” 
 10h45 – 11h 

As 4 turmas do 1º Ciclo que 
estiveram no intervalo 

 
 
 

4. Medidas a nível do Refeitório 
 
Atendendo à lotação do refeitório é necessário definir 4 (quatro) turnos para almoçar, 

implicando desfasamento de horário de entrada e saída de três turmas. 

As crianças/alunos deverão manter o mesmo colega de carteira da sala de aula. 

O lugar a ocupar deverá ser fixo. 

A escala de turnos para acesso ao refeitório é a seguinte: 

12h00/12.30– 2 turmas de JI e 1 turma de 1º Ciclo   
12h30/13.00 – 2 turmas de JI e 1 turma de 1º Ciclo   
13h00/13.30 – 3 turmas de 1º Ciclo   
13h30/14.00 – 3 turmas de 1º ciclo  
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Anexo IV- Escola Básica da Portela das Padeiras  
 
 

1. Medidas a nível da sala de aula - Escola 
 

 Atendendo a que as salas de aula possuem carteiras duplas, os alunos deverão manter, 

sempre que possível, o mesmo companheiro de carteira. 

 O espaço da carteira que cada aluno deve utilizar será delimitado com sinalética, de 

forma que que cada aluno apenas use o seu espaço. 

   

  
 

2. Medidas a nível dos espaços comuns 
 

2.1. Definição de Circuitos 
  

Para a entrada dos alunos foram definidos 2 (dois) circuitos, sendo 1 deles respeitantes ao 

acesso às salas por parte de três turmas e o outro percurso também o acesso por parte de outras 

três turmas.  

  

O esquema dos circuitos segue abaixo:  
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3. Medidas a nível dos Lanches 
 
Visando evitar o aglomerado de alunos, os lanches decorrerão nas salas de aula/atividades 

durante os primeiros ou os últimos quinze minutos do intervalo, de forma a permitir a 

alternância das turmas no intervalo. 

  
4. Medidas a nível do Refeitório 

 
Atendendo à lotação do refeitório é necessário definir 3 (três) turnos para almoçar, implicando 

desfasamento de horário de entrada e saída de duas turmas. 

As crianças/alunos deverão manter o mesmo colega de carteira da sala de aula. 

O lugar a ocupar deverá ser fixo. 
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Anexo V- Escola Básica de S. Bento 

 
1. Medidas a nível da sala de aula 

 

 Atendendo a que as salas de aula possuem carteiras duplas, os alunos deverão manter, 

sempre que possível, o mesmo companheiro de carteira. 

 O espaço da carteira que cada aluno deve utilizar será delimitado com sinalética, de 

forma que que cada aluno apenas use o seu espaço. 

   

  
 

2. Medidas a nível dos espaços comuns 
 

2.1. Definição de Circuitos 
  

Para a entrada dos alunos foram definidos 2 (dois) circuitos, sendo 1 deles respeitantes ao 

acesso às salas por parte de três turmas e o outro percurso também o acesso por parte de outras 

três turmas.  

O esquema dos circuitos segue abaixo:  

 

 

 

 

 Entrada e saída da escola 

A entrada e saída dos alunos é feita pelo portão da frente e pelo portão de trás da escola.  

As turmas 27, 28 e 29 entram pelo portão da frente e, até entrarem para a sala de aula, dirigem-se 

para o “espaço turma”, definido na zona do pátio na parte da frente da escola e, nos dias de chuva, a 

turma 27 dirige-se para a sala de aula, a turma 28 fica no hall do rés-do- chão e a turma 29 no hall 

do primeiro andar . 

As turmas 26, 30 e 31 entram pelo portão de trás e, até entrarem para a sala de aula, dirigem-se para 

o “espaço turma” definido na zona do pátio das traseiras da escola e, nos dias de chuva, debaixo do 

telheiro. 

 

 Intervalo/ lanche (10.30h – 11h) 

Durante o intervalo, os alunos lancham na sala de aula (15min) e no tempo restante vão para o 

“espaço turma”, definido no recreio. 
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2.2. Entrada e saída da escola 

 

A entrada e saída dos alunos é feita pelo portão da frente e pelo portão de trás da escola.  

As turmas que efetuam o percurso 2, até entrarem para a sala de aula, dirigem-se para o 

“espaço turma”, definido na zona do pátio na parte da frente da escola.   

As turmas que efetuam o percurso 1, até entrarem para a sala de aula, dirigem-se para o 

“espaço turma” definido na zona do pátio das traseiras da escola. 

 

3. Medidas a nível dos Lanches 
 
Visando evitar o aglomerado de alunos, os lanches decorrerão nas salas de aula/atividades 

durante os primeiros ou os últimos quinze minutos do intervalo, de forma a permitir a 

alternância das turmas no intervalo. 

 
4. Medidas a nível do Refeitório 
 
Necessidade de colocação de mais um contentor na escola, contíguo ao refeitório, para 

possibilitar fazer três turnos de almoço, com duas turmas por turno.  

Os turnos terão os seguintes horários: 12h, 12.30h e 13h.  

As turmas do 1.º e do 2.º ano devem integrar o turno das 12h. Estas turmas retomam as 

atividades letivas às 13.30 h. 

As crianças/alunos deverão manter o mesmo colega de carteira da sala de aula. 

Durante o período do almoço, os alunos quando não estão no refeitório, dirigem-se ao “espaço 

turma” definido no pátio da escola. 



Anexo VI- Escola Básica/JI da Romeira 
  

1. Medidas a nível da sala de aula - Escola 
 

 Atendendo a que as salas de aula possuem carteiras duplas, os alunos deverão manter, 

sempre que possível, o mesmo companheiro de carteira. 

 O espaço da carteira que cada aluno deve utilizar será delimitado com sinalética, de 

forma que que cada aluno apenas use o seu espaço. 

   
  

2. Medidas a nível dos espaços comuns 
 

2.1. Definição de Circuitos 
  

Para a entrada dos alunos foram definidos 3 (três) circuitos, um para cada turma. 

O esquema dos circuitos segue abaixo:  
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3. Medidas a nível dos Lanches 
 
Visando evitar o aglomerado de alunos, os lanches decorrerão nas salas de aula/atividades 

durante os primeiros ou os últimos quinze minutos do intervalo, de forma a permitir a 

alternância das turmas no intervalo. 

  
4. Medidas a nível do Refeitório 
 
De forma a garantir o distanciamento físico e a separação de turmas, os almoços serão 

realizados por turnos. 

O lugar a ocupar por cada criança/aluno é fixo. 

A distribuição de alunos por turnos encontra-se definida no esquema abaixo: 
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Anexo VII- Escola Básica/JI da Póvoa de Santarém 
  

1. Medidas a nível da sala de aula - Escola 
 

 Atendendo a que as salas de aula possuem carteiras duplas, os alunos deverão manter, 

sempre que possível, o mesmo companheiro de carteira. 

 O espaço da carteira que cada aluno deve utilizar será delimitado com sinalética, de 

forma que que cada aluno apenas use o seu espaço. 

   
  

2. Medidas a nível dos espaços comuns 
 

2.1. Definição de Circuitos 
  

 Para a entrada dos alunos na Escola foram definidos percursos distintos para as duas 

turmas 

 O esquema dos circuitos segue abaixo: 
 

Planta de EB1 de Póvoa de Santarém 

 

           Refeitório 
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 Plano de Contingência  

(COVID-19) 

Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira 45 

 
 
Para o Jardim de Infância, o qual funciona noutro edifício, em espaço contíguo, 
definiram-se os seguintes percursos: 
 
 

Po

rt

ão 

da 
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B. 

 

 

                          PLANTA DO J.I. DE PÓVOA DE SANTARÉM 
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5. Medidas a nível dos Lanches 
 
Visando evitar o aglomerado de alunos, os lanches decorrerão nas salas de aula/atividades 

durante os primeiros ou os últimos quinze minutos do intervalo, de forma a permitir a 

alternância das turmas no intervalo. 

  
6. Medidas a nível do Refeitório 
 
De forma a garantir o distanciamento físico e a separação de turmas, os almoços serão 

realizados por turnos. 

O lugar a ocupar por cada criança/aluno é fixo. 
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Anexo VIII- Escola Básica de Alcanhões 
  

1. Medidas a nível da sala de aula   
 

 Atendendo a que as salas de aula possuem carteiras duplas, os alunos deverão manter, 

sempre que possível, o mesmo companheiro de carteira. 

 O espaço da carteira que cada aluno deve utilizar será delimitado com sinalética, de 

forma que que cada aluno apenas use o seu espaço. 

   

  
 

2. Medidas a nível dos espaços comuns 
 
2.1. Definição de Circuitos 

  
Para a entrada dos alunos foram definidos 3 (três) circuitos, um para cada turma, com entrada 

em dois portões. 

O esquema dos circuitos segue abaixo:  
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3. Medidas a nível dos Lanches 
 
Visando evitar o aglomerado de alunos, os lanches decorrerão nas salas de aula/atividades 

durante os primeiros ou os últimos quinze minutos do intervalo, de forma a permitir a 

alternância das turmas no intervalo. 

  

4. Medidas a nível do Refeitório 
 

De forma a garantir o distanciamento físico e a separação de turmas, os almoços serão 

realizados por turnos. 

As crianças/alunos deverão manter o mesmo colega de carteira da sala de aula. 

O lugar a ocupar por cada aluno é fixo. 
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Anexo IX- Jardim de Infância de Alcanhões 
 

1. Medidas a nível dos Lanches 
 
Visando evitar o aglomerado de alunos, os lanches decorrerão nas salas de atividades, de forma 

a permitir a alternância das turmas no intervalo. 

  
2. Medidas a nível do Refeitório 

 
Atendendo à lotação do refeitório é necessário definir turnos para almoçar. 

O lugar a ocupar deverá ser fixo. 
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Anexo X- Jardim de Infância da Moçarria 
 
Neste Jardim de Infância não se verificam situações particulares uma vez que se trata de 
lugar único. 
 
Segue abaixo planta do edifício 
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Anexo XI- Escola Básica da Moçarria 

 
 

1. Medidas a nível da sala de aula - Escola 
 

 Atendendo a que as salas de aula possuem carteiras duplas, os alunos deverão manter, 

sempre que possível, o mesmo companheiro de carteira. 

 O espaço da carteira que cada aluno deve utilizar será delimitado com sinalética, de 

forma que que cada aluno apenas use o seu espaço. 

2.Medidas a nível dos espaços comuns 

 
2.2. Definição de Circuitos 

  

 Para a entrada dos alunos na Escola foram definidos percursos distintos para as duas 

turmas 

 O esquema dos circuitos segue abaixo: 
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3. Medidas a nível dos Lanches 
 
Visando evitar o aglomerado de alunos, os lanches decorrerão nas salas de aula/atividades 

durante os primeiros ou os últimos quinze minutos do intervalo, de forma a permitir a 

alternância das turmas no intervalo. 

  

4. Medidas a nível do Refeitório 
 

De forma a garantir o distanciamento físico e a separação de turmas, os almoços serão 

realizados por turnos. 

As crianças/alunos deverão manter o mesmo colega de carteira da sala de aula. 

O lugar a ocupar por cada aluno é fixo. 
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Anexo XII- Escola Básica e Jardim de Infância das Abitureiras 

 
1. Medidas a nível da sala de aula - Escola 

 

 Atendendo a que as salas de aula possuem carteiras duplas, os alunos deverão manter, 

sempre que possível, o mesmo companheiro de carteira. 

 O espaço da carteira que cada aluno deve utilizar será delimitado com sinalética, de 

forma que que cada aluno apenas use o seu espaço. 

 

2. Medidas a nível dos espaços comuns 

Neste núcleo não foi necessário estabelecer percursos de entrada uma vez que a Escola e o 

Jardim de Infância funcionam em espaços distintos. 

 
3. Medidas a nível dos Lanches 

 
Visando evitar o aglomerado de alunos, os lanches decorrerão nas salas de aula/atividades 

durante os primeiros ou os últimos quinze minutos do intervalo, de forma a permitir a 

alternância das turmas no intervalo. 

  

4. Medidas a nível do Refeitório 
 

De forma a garantir o distanciamento físico e a separação de turmas, os almoços serão 

realizados por turnos. 

As crianças/alunos deverão manter o mesmo colega de carteira da sala de aula. 

O lugar a ocupar por cada aluno é fixo. 
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Anexo XIII- Escola Básica de Perofilho 

 
 

1. Medidas a nível da sala de aula  

 Atendendo a que as salas de aula possuem carteiras duplas, os alunos deverão manter, 

sempre que possível, o mesmo companheiro de carteira. 

 O espaço da carteira que cada aluno deve utilizar será delimitado com sinalética, de 

forma que que cada aluno apenas use o seu espaço. 

 

2. Medidas a nível dos espaços comuns 

 
a. Definição de Circuitos 

  

 Foram definidos percursos e espaços de recreio distintos para cada turma no espaço da 

escola, tal como ilustra o esquema seguinte: 

 

 

 

 



 Plano de Contingência  

(COVID-19) 

Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira 54 

3. Medidas a nível dos Lanches 
 
Visando evitar o aglomerado de alunos, os lanches decorrerão nas salas de aula durante os 

primeiros ou os últimos quinze minutos do intervalo, de forma a permitir a alternância das 

turmas no intervalo. 

  

4. Medidas a nível do Refeitório 
 

De forma a garantir o distanciamento físico e a separação de turmas, os almoços serão 

realizados por turnos. 

As crianças/alunos deverão manter o mesmo colega de carteira da sala de aula. 

O lugar a ocupar por cada aluno é fixo. 
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Anexo XIV- Escola Básica da Ribeira de Santarém 

 
 

1. Medidas a nível da sala de aula  

 Atendendo a que as salas de aula possuem carteiras duplas, os alunos deverão manter, 

sempre que possível, o mesmo companheiro de carteira. 

 O espaço da carteira que cada aluno deve utilizar será delimitado com sinalética, de 

forma que que cada aluno apenas use o seu espaço. 

 

2. Medidas a nível do Refeitório 
 

As crianças/alunos deverão manter o mesmo colega de carteira da sala de aula. 

O lugar a ocupar por cada aluno é fixo. 
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XV- Escola Básica e Jardim de Infância de Vale de Figueira 

 
 

1. Medidas a nível da sala de aula - Escola 
 

 Atendendo a que as salas de aula possuem carteiras duplas, os alunos deverão manter, 

sempre que possível, o mesmo companheiro de carteira. 

 O espaço da carteira que cada aluno deve utilizar será delimitado com sinalética, de 

forma que que cada aluno apenas use o seu espaço. 

 

2. Medidas a nível dos espaços comuns 

 
a. Definição de Circuitos 

  

 Para a entrada dos alunos na Escola foram definidos percursos distintos, um para a turma 

de 1º ciclo e outro para o grupo de Pré-Escolar. 

 
3. Medidas a nível dos Lanches 

 
Visando evitar o aglomerado de alunos, os lanches decorrerão nas salas de aula/atividades 

durante os primeiros ou os últimos quinze minutos do intervalo, de forma a permitir a 

alternância das turmas no intervalo. 

  

4. Medidas a nível do Refeitório 
 

De forma a garantir o distanciamento físico e a separação de turmas, os almoços serão 

realizados por turnos. 

As crianças/alunos deverão manter o mesmo colega de carteira da sala de aula. 

O lugar a ocupar por cada aluno é fixo. 
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Anexo VI- Jardim de Infância da Várzea 
 
Neste Jardim de Infância não se verificam situações particulares uma vez que se trata de 
lugar único. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 


