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2 NOTA INTRODUTÓRIA 

De acordo com as recomendações da DGS, para o próximo ano letivo e sendo as escolas 

locais com grande possibilidade de contágio e propagação da doença, importa definir 

uma estratégia, procurando garantir condições de segurança e higiene no Agrupamento 

de Escolas Frei João de Vila do Conde. 

Esta estratégia consiste na adoção de um conjunto de medidas preventivas, bem como 

na implementação de 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. Estas medidas de redução de eventual risco de transmissão 

do SARS-CoV-2, em ambiente escolar, compreendem, essencialmente, condições 

específicas de funcionamento, regras de higiene, etiqueta respiratória e 

distanciamento social, garantindo deste modo a segurança de toda a comunidade 

educativa. 

Este Plano foi elaborado de acordo com as diretrizes emanadas pela DGS e articulado 

com a Unidade de Saúde Pública de Póvoa de Varzim/Vila do Conde. 

A divulgação será feita na página do Agrupamento e junto do pessoal docente e não 

docente. 

Este documento deverá ser apresentado aos alunos ou crianças. 
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3 O QUE É O CORONAVÍRUS? 

Os coronavírus pertencem à família Coronaviridae que integra vírus que podem causar 

infeção no Homem, noutros mamíferos (por exemplo nos morcegos, camelos, civetas) 

e nas aves. Estas infeções afetam o sistema respiratório, podendo ser semelhantes às 

constipações comuns ou evoluir para uma doença mais grave, como a pneumonia. 

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

3.1  SINAIS E SINTOMAS 

Os sinais e sintomas da COVID-19 variam em gravidade, desde a ausência de sintomas 

(sendo assintomáticos) até febre (temperatura ≥ 38.0°C), tosse e dificuldade 

respiratória, bem como febre, podendo também originar outros sintomas, entre os 

quais, dor de garganta, dores musculares generalizadas, perda transitória do paladar 

ou do olfato, diarreia, vómitos, dor no peito e dor de cabeça, entre outros. 

Não havendo ainda imunidade de grupo ou tratamento específico para a COVID-19 e 

face às novas variantes de SARS-CoV-2 é imperativo otimizar a aplicação das medidas 

de prevenção da transmissão, com cumprimento escrupuloso das medidas de 

distanciamento físico entre pessoas, do uso adequado de máscara e de limpeza e 

desinfeção de mãos e superfícies. 

3.2  FORMAS DE TRANSMISSÃO 

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

de: 

• Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando 

uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou entrarem 

em contacto com a boca, nariz ou olhos das 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, olhos ou 

através de inalação de aerossóis contendo o vírus. 

 

Existem estudos que sugerem a acumulação de aerossóis potencialmente infetados em 

espaços fechados. 

3.3 MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

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

prevenção e controlo da transmissão do vírus. 

Para o ano letivo 2021/2022, recomenda-se a combinação das seguintes medidas 

específicas que devem ser adotadas por toda a comunidade escolar: 
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a) Dever de permanência em casa perante quaisquer sinais e/ou sintomas de doença, 

de acordo com a Norma n.º 020/2020 da DGS, como: 

i) Tosse de novo ou agravamento do padrão habitual; 

ii) Febre (temperatura corporal ≥ 38,0ºC) sem outra causa atribuível; 

iii) Dispneia / dificuldade respiratória sem outra causa atribuível; 

iv) Perda completa de olfato (anosmia), perda completa de paladar (ageusia) ou 

distorção persistente de paladar (disgeusia), de início súbito. 

b) Utilizar máscara, de acordo com a Orientação n.º 005/2021 da DGS: 

i) Qualquer pessoa com 10 ou mais anos de idade, em espaços interiores (ex: 

supermercado, farmácia, lojas ou estabelecimentos comerciais, transportes 

públicos) ou exteriores (ex: parques, jardins, ruas), deve utilizar máscara 

comunitária certificada ou máscara cirúrgica. Nos estabelecimentos de ensino 

esta medida aplica-se apenas a partir do 2.º ciclo do ensino básico, 

independentemente da idade dos alunos; 

ii) Nas crianças com idade entre 6 e 9 anos, e para todas as que frequentam o 1.º 

ciclo do ensino básico independentemente da idade, a utilização de máscara 

comunitária certificada ou máscara cirúrgica é fortemente recomendada, como 

medida adicional de proteção, em espaços interiores ou exteriores, desde que: 

(1) As crianças tenham “treino no uso” e utilizem as máscaras de forma 

correta; 

(2) Seja garantida a supervisão por um adulto. 

iii) Nas crianças com idade inferior a 5 anos a utilização de máscara não está 

recomendada; 

iv) Sem prejuízo do disposto nas alíneas anteriores, a utilização de máscara deve 

ser sempre adaptada à situação clínica, nomeadamente nas situações de 

perturbação do desenvolvimento ou do comportamento, insuficiência 

respiratória, imunossupressão, ou outras patologias, mediante avaliação caso-

a-caso pelo médico assistente. 

c) Manter o distanciamento físico recomendado entre pessoas, nomeadamente, 

implementando: 

i) o respeito pelas regras gerais de segurança e de distanciamento físico entre o 

pessoal docente e não docente e os alunos; 

ii) nas salas de aula, sempre que possível, um distanciamento físico entre os alunos 

e alunos/docentes de, pelo menos, 1 metro, com a maximização do espaço 

entre pessoas, sem comprometer o normal funcionamento das atividades 

letivas; 

iii) a separação de mesas; 

iv) a definição de circuitos no recinto escolar. 

d) Lavar (utilizando água e sabão) ou desinfetar as mãos (utilizando produto biocida 

desinfetante do tipo 1, comprovadamente notificado à DGS); 
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e) Cumprir com a etiqueta respiratória; 

f) Limpar e desinfetar adequadamente as superfícies e espaços (utilizando produtos 

biocidas desinfetantes do tipo 2 ou do tipo 4, conforme a superfície a desinfetar); 

g) Assegurar uma boa ventilação dos espaços, preferencialmente com ventilação 

natural, através da abertura de portas ou janelas. Pode também ser utilizada 

ventilação mecânica de ar (sistema AVAC – Aquecimento, Ventilação e Ar 

Condicionado). Nestes casos deve ser garantida a limpeza e manutenção adequada, 

de acordo com as recomendações do fabricante, e a renovação do ar dos espaços 

fechados, por arejamento frequente e/ou pelos próprios sistemas de ventilação 

mecânica (quando esta funcionalidade esteja disponível); 

h) Cancelar atividades realizadas em espaço fechado que não sejam fundamentais e 

privilegiar, sempre que possível, atividades ao ar livre; 

i) Realizar testes laboratoriais para SARS-CoV-2 adaptados ao risco epidemiológico 

conforme a Norma n.º 019/2020 da DGS e o Plano de Promoção da 

Operacionalização da Estratégia de Testagem em Portugal SARS-CoV-2. Deverão ser 

implementados rastreios laboratoriais, de acordo com a avaliação de risco em cada 

momento, tendo em conta a evolução da situação epidemiológica, não só no que 

se refere ao contexto geográfico (concelhos com maior incidência), mas também 

em termos de cobertura vacinal (em função das coortes de idade/nível de ensino); 

j) Estabelecer uma comunicação empática de forma a promover o envolvimento de 

toda a comunidade escolar na adoção das medidas. 

A evidência científica indica que a incidência de casos de infeção por SARS-CoV-2, e 

mesmo de surtos, em contexto escolar está correlacionada com a incidência da infeção 

na comunidade, designadamente através de contágios que ocorrem fora da escola. Por 

esse motivo, o esclarecimento e o envolvimento de toda a comunidade escolar são 

essenciais para a prevenção da transmissão do vírus. 

 

3.3.1 Importância da vacinação em ambiente escolar 

Os grupos prioritários para a vacinação contra a COVID-19 foram definidos de acordo 

com os objetivos da Campanha de Vacinação, de modo a: 

• salvar vidas; 

• preservar a resiliência do sistema de saúde, do sistema de resposta e do Estado. 

Assim, no âmbito da Norma n.º 002/2021 da DGS, todos as pessoas residentes em 

Portugal com idade igual ou superior a 12 anos foram incluídas no programa de 

vacinação contra a COVID-19, permitindo uma cobertura vacinal elevada, mesmo em 

ambiente escolar. 

3.4 ENSINO EM TEMPOS DE COVID-19 
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Dado que os estabelecimentos de educação e/ou ensino são locais de convívio e 

partilha, onde importa estabelecer medidas de saúde pública, em alinhamento com 

aquelas implementadas a nível comunitário, é crucial definir estratégias que 

possibilitem o ensino presencial, tendo como objetivo a prevenção da doença e a 

minimização do risco de transmissão de SARS-CoV-2, através da manutenção das 

condições de segurança e higiene nos estabelecimentos de educação e/ou ensino na 

retoma do ano letivo 2021/2022. 

• Neste sentido, devem ser garantidas e destacadas as seguintes estratégias: 

• Plano de Contingência 

• Estratégia de Testes Laboratoriais para SARS-CoV-2  

• Reorganização do espaço escolar 

• Estratégia de Comunicação Interna 

• Gestão de casos 

• Estratégia de Comunicação Externa 

3.5 CADEIA DE COMANDO E CONTROLO 

 

Coordenador:

Diretor

(podendo ser substituído por outro elemento da 
direção)

Entidades Externas:

- Delegação de Saúde do ACeS Vila
do Conde e Póvoa de Varzim

- Bombeiros Voluntários de Vila do
Conde

- Câmara Municipal de Vila do Conde

Equipa de  
Operacionalização:

- Projeto de Educação para a Saúde

- Coordenadora dos Diretores de Turma

- Coordenadores de Estabelecimento

- Pessoal Não Docente

- Representante da Associação de Pais
de cada Estabelecimento
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4 PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS 

4.1 ESTABELECIMENTO ESCOLAR 

• Serão distribuídas, por cada período letivo, 3 máscaras comunitárias (até 25 

utilizações cada) ao pessoal docente, não docente e alunos dos 2.º e 3.º ciclos. 

• Caso algum aluno, professor ou assistente não seja portador de máscara 

própria, a escola disponibilizará máscaras cirúrgicas que terão de ser pagas. 

• As alterações à organização e funcionamento do respetivo estabelecimento 

serão divulgadas na página do Agrupamento e nas diversas reuniões. As 

educadoras titulares de sala, os professores titulares de turma e o os diretores 

de turma informarão as respetivas turmas destas alterações. 

• A realização de reuniões deve acautelar, em termos do número de 

participantes, o definido pelas Autoridades. 

• No contacto com os encarregados de educação, privilegiar-se-á a via digital ou 

telefónica. Nos casos em que seja necessário reunir presencialmente, estas 

reuniões deverão ser agendadas previamente e realizadas individualmente ou 

em pequenos grupos, mantendo as medidas de higiene e distanciamento. 

• Deve ser utilizada a via digital para os procedimentos administrativos, sempre 

que possível. 

• Devem ser afixados em lugares bem visíveis os procedimentos a adotar para 

higienização das mãos, boa utilização das máscaras e cumprimento das medidas 

de etiqueta respiratória (Anexo 1). 

4.1.1 Aulas de Educação Física / Desporto Escolar 

Consultar plano específico que consta do Anexo 6. 

4.1.2 Bibliotecas 

Consultar plano específico que consta do Anexo 5. 

4.1.3 Eventos e Visitas de Estudo 

A realização de visitas de estudo estará condicionada ao contexto pandémico da data 

prevista para a sua realização. 

4.1.4 Entidades Externas ao Agrupamento 

As pessoas de entidades externas ao agrupamento só devem entrar no recinto escolar 

quando tal for imprescindível e sempre, de forma segura, utilizando máscara e 

evitando contacto com as crianças, alunos, pessoal docente e não docente. 
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4.1.5 Elementos da Comunidade Escolar com Sintomas de COVID-19 

Qualquer elemento da comunidade escolar, com sinais ou sintomas associados ao 

COVID-19 não devem apresentar-se no estabelecimento de educação pré-escolar ou na 

escola. Devem contactar o SNS24 (808 24 24 24) ou outras linhas telefónicas criadas 

especificamente para o efeito, e proceder de acordo com as indicações fornecidas 

pelos profissionais de saúde. 

4.1.6 Limpeza 

Deverá ser garantida a existência de material e produtos de limpeza para os 

procedimentos adequados de desinfeção e limpeza da escola, de acordo com a 

Orientação nº 014/2020 da DGS e com o documento da Direção-Geral dos 

Estabelecimentos Escolares (DGEstE), com a orientação da DGS, sobre “Limpeza e 

desinfeção de superfícies em ambiente escolar, no contexto da pandemia COVID-19”. 

4.1.7 Resíduos 

Confirmar que a gestão de resíduos é mantida, diariamente, sem necessidade de 

proceder a tratamento especial. 

4.1.8 Código de conduta 

Devem ser respeitados e atendidos os seguintes procedimentos: 

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

banho. 

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

• Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar 

ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o 

lenço de papel ao lixo). 

• Disponibilizar meios individualizados de lavagem e de desinfeção 

(dispensadores fixos com sabonete líquido e álcool gel). 

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

do lixo e lavar as mãos de seguida. 

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

com secreções respiratórias. 

• Evitar tocar na parte da frente da máscara. 

• Evitar tocar em bens comuns e em superfícies, nomeadamente, corrimãos, 

maçanetas, interrutores. 

4.1.9 Formação do Pessoal Não Docente 

Para aumentar a capacitação do pessoal não docente responsável pela limpeza e desinfeção do 
edifício escolar e pela gestão de resíduos, deverá ser acautelada, sempre que possível, 
formação adequada, em articulação com o Programa de Prevenção e Controlo de Infeção e 
Resistência aos Antimicrobianos, da DGS. 



 

Plano de contingência COVID-19  11 

4.2 ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

Os Encarregados de Educação devem ter em atenção os seguintes aspetos: 

• Não trazerem os seus educandos para a escola se manifestarem algum sintoma 

associado ao COVID-19 e avisarem a escola sobre o estado de saúde do seu 

educando. Devem contactar a linha SNS24 (808 24 24 24) e proceder de acordo 

com as indicações fornecidas pelos profissionais de saúde. 

• Sensibilizar o seu educando para o uso permanente de máscara e desinfeção 

das mãos. 
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5 IDENTIFICADO CASO SUSPEITO NO ESTABELECIMENTO 

5.1 SALA DE ISOLAMENTO 

Em cada estabelecimento de ensino, existe um espaço exclusivo devidamente 

identificado, para o efeito. 

5.2 PROCEDIMENTOS A SEGUIR 

Perante a identificação de um caso possível ou provável no estabelecimento de 

educação e/ou ensino, de acordo com as definições constantes na Norma n.º 020/2020 

da DGS, devem ser tomados os seguintes passos no âmbito das Normas n.º 004 e 

015/2020 da DGS: 

a) Ativar todos os procedimentos constantes no Plano de Contingência e contactar o 

ponto focal designado previamente pela Direção do estabelecimento de educação 

e/ou ensino (Anexo 2); 

b) Encaminhar o caso, acompanhado por um adulto, caso se trate de um menor de 

idade, para a área de isolamento, através de circuitos próprios, definidos 

previamente no Plano de Contingência, que deverão estar visualmente assinalados. 

Na área de isolamento deve constar o fluxograma de atuação perante um caso 

possível ou provável de COVID-19 em contexto escolar (Anexo 3); 

c) Contactar, caso se trate de um menor de idade, o encarregado de educação, de 

modo a informá-lo sobre o estado de saúde do menor e inquirir sobre possível 

contato com algum caso confirmado ou provável de COVID-19. O encarregado de 

educação deve dirigir-se ao estabelecimento de educação e/ou ensino, 

preferencialmente em veículo próprio; 

d) Contactar a Autoridade de Saúde territorialmente competente, cujos contactos 

telefónicos e endereço de e-mail devem estar atualizados e constar num 

documento visível na área de isolamento, bem como estar gravados no telemóvel 

do ponto focal e do Presidente do estabelecimento de educação e/ou ensino; 

e) Na área de isolamento, o encarregado de educação, ou o próprio se for um adulto, 

contacta o SNS 24 (808 24 24 24) ou outras linhas criadas para o efeito e segue as 

indicações que lhe forem dadas. O Presidente ou o ponto focal do estabelecimento 

de educação e/ou ensino pode realizar o contacto telefónico, se tiver autorização 

prévia do encarregado de educação; 

f) Na sequência da triagem telefónica: 

i) Se o caso não for validado como possível ou provável 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 do Plano de Contingência para COVID-19 e não se 

aplica o restante “Fluxograma de atuação perante um caso possível ou provável 

de COVID-19 em contexto escolar”. 
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ii) Se o caso for considerado validado como possível ou provável de COVID-19 pela 

triagem telefónica (SNS 24 ou outras linhas) será enquadrado, de acordo com a 

sua gravidade, em uma das seguintes situações: 

• Vigilância clínica e isolamento no domicílio; 

• Avaliação Clínica nas Áreas Dedicadas a doentes com suspeita de Infeção 

Respiratória Aguda nos Cuidados de Saúde Primários (ADR- Comunidade, 

ADR-C); 

• Avaliação Clínica em áreas Dedicadas a doentes com suspeita de Infeção 

Respiratória Aguda nos Serviços de Urgência (ADR-SU) dos hospitais; 

• Intervenção da Emergência Médica Pré-Hospitalar, através do Centro de 

Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM. 

Nota: A Autoridade de Saúde territorialmente competente deve ser informada 

da situação pelo Presidente ou pelo ponto focal do estabelecimento de 

educação e/ou ensino, independentemente se o encarregado de educação 

contactou ou não o SNS 24 ou outras linhas criadas para o efeito. 

g) O SNS 24 (ou outras linhas de triagem telefónica) ou a Autoridade de Saúde 

territorialmente competente: 

i) prescreve o teste para SARS-CoV-2 e encaminha para a sua realização; 

ii) esclarece o caso possível ou provável, se for um adulto, ou o encarregado de 

educação, caso se trate de um menor, sobre os cuidados a adotar enquanto 

aguarda confirmação laboratorial e sobre os procedimentos seguintes (no que 

for aplicável da Orientação n.º 010/2020 da DGS). A deslocação para casa, para 

os serviços de saúde ou para o local de realização de teste deve ser feita, se 

possível, 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 possível ou provável e o(s) 

respetivo(s) acompanhante(s) devem manter a máscara devidamente colocada 

e respeitar, sempre que possível, o distanciamento físico entre pessoas não 

coabitantes sempre que forem a pé e, no carro, viajar em lugares 

diametralmente opostos, bem como assegurar arejamento adequado do 

veículo, abrindo as janelas. Após terminada a viagem todas as superfícies do 

carro devem ser limpas e desinfetadas; 

iii) procede à avaliação do risco, e informa sobre os procedimentos a adotar. 

h) Caso a Autoridade de Saúde territorialmente competente considere necessário 

pode implementar medidas de prevenção proativas, enquanto se aguarda 

confirmação laboratorial, nomeadamente: 

i) determinar o isolamento profilático e rastreio de contactos diretos como, por 

exemplo, as pessoas que estiveram sentadas em proximidade na sala de aula 

ou no refeitório ou outros contactos próximos identificados; 

ii) determinar a monitorização dos sinais e sintomas do caso em isolamento 

profilático, avaliando e registando a temperatura corporal 2 vezes por dia 

(manhã e noite) e estando atento ao aparecimento de novos sintomas, ou 
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agravamento dos mesmos, compatíveis com infeção por SARS-CoV-2, de acordo 

com a Norma n.º 004/2020 da DGS; se os sintomas se agravarem ou surgirem 

outros, deve contactar o SNS 24. Como auxiliar de monitorização dos sinais 

relativos à situação pulmonar, pode utilizar um oxímetro de dedo que permite 

medir a taxa de oxigenação do sangue, ou seja a percentagem de oxigénio na 

circulação sanguínea. Este exame (oximetria) é importante quando há suspeita 

de doenças que prejudicam ou interferem com o funcionamento dos pulmões, 

doenças cardíacas ou doenças neurológicas. Uma taxa de oxigenação do sangue 

baixa pode indicar a necessidade de fazer tratamento com oxigénio para 

correção adequada. 

i) Se o resultado laboratorial indicar estar perante um caso confirmado, a Autoridade 

de Saúde territorialmente competente, procederá em conformidade realizando: 

i) Inquérito epidemiológico (deve ser iniciado, idealmente, nas primeiras 24 

horas); 

ii) Rastreio de contactos; 

iii) Avaliação do Risco; 

iv) Comunicação das situações que requerem intervenção comunitária à Equipa de 

Gestão COVID-19 ou à Equipa de Gestão de surtos. 

j) A Autoridade de Saúde territorialmente competente, de acordo com a avaliação do 

risco, informa o caso, os contactos de alto e baixo risco e o estabelecimento de 

educação e/ou ensino sobre as medidas individuais e coletivas a implementar: 

i) Isolamento profilático no domicílio; 

ii) Vigilância clínica; 

iii) Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços mais utilizados 

pelo caso possível, provável ou confirmado, bem como da área de isolamento 

(Orientação n.º 014/2020 da DGS); 

iv) Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso possível, provável ou 

confirmado em dois sacos de plástico, resistentes, com dois nós apertados, 

preferencialmente com um adesivo/atilho e colocação dos mesmos em 

contentores de resíduos coletivos (nunca em ecopontos); 

v) Sem prejuízo das alíneas anteriores, por determinação da Autoridade de Saúde 

territorialmente competente, pode ser necessário aplicar medidas excecionais 

para contenção de surtos e casos. 
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6 IDENTIFICADO UM CASO FORA DO ESTABELECIMENTO 

Perante a comunicação ao estabelecimento de educação e/ou ensino, de um caso 

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

devem ser imediatamente ativados todos os procedimentos constantes no Plano de 

Contingência e contactado o ponto focal designado previamente pela Direção do 

estabelecimento de educação e/ou ensino (Anexo 2). 
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7 RASTREIO DE CONTACTOS 

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

identificação de pessoas que estiveram em contacto com um caso confirmado de 

COVID-19, garantindo a identificação de possíveis casos secundários, com vista à 

interrupção da transmissão da doença. 

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

7.1 IDENTIFICAÇÃO DE CONTACTOS 

O inquérito epidemiológico e o rastreio de contactos (alunos, pessoal docente e não 

docente; coabitantes e pessoas em outros contextos que possam ser relevantes) devem 

ser iniciados nas 24 horas seguintes ao conhecimento da existência do caso, em 

concordância com a Norma n.º 015/2020 da DGS, independentemente da forma como 

se tomou conhecimento da existência do mesmo. 

7.2 CLASSIFICAÇÃO DE CONTACTOS 

O risco de contrair infeção por SARS-CoV-2 é dependente do grau de exposição, sendo 

os contactos classificados em exposição de alto risco e de baixo risco. Esta 

estratificação de risco é realizada pela Autoridade de Saúde territorialmente 

competente no decurso da investigação epidemiológica, de acordo com a Norma n.º 

015/2020 da DGS. 

7.3 IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS 

A Autoridade de Saúde territorialmente competente, após identificação e classificação 

do nível de risco dos contactos do caso de COVID-19, implementa um conjunto de 

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

preenchimento mandatório de modelo para registo de casos e surtos, o qual é 

partilhado, periodicamente, com a Direção do estabelecimento de educação e/ou 

ensino. 

Por determinação da Autoridade de Saúde territorialmente competente, pode ser 

necessário aplicar medidas excecionais para contenção de surtos e casos. 



 

Plano de contingência COVID-19  18 

7.3.1 Medidas individuais a aplicar aos contactos 

Em concordância com a Norma n.º 015/2020 da DGS, estas medidas não se aplicam aos 

contactos de alto risco com doença confirmada de COVID-19 há menos de 90 dias, 

estando sujeitos a vigilância passiva durante 14 dias desde a data da última exposição. 

7.3.1.1 Contactos de alto risco 

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

procedimentos de: 

a) Isolamento profilático no domicílio ou noutro local definido pela Autoridade de 

Saúde territorialmente competente, até ao final do período de vigilância ativa 

(Despachos n.º 2836-A/2020 e/ou n.º 3103-A/2020); 

b) Teste laboratorial molecular (TAAN) para SARS-CoV-2, realizado em conformidade 

com as Normas n.º 015/2020 e n.º 019/2020 da DGS; 

c) Vigilância ativa na Plataforma Trace Covid durante 14 dias, desde a data da última 

exposição; 

d) Perante teste negativo e assintomático deve repetir teste laboratorial molecular 

para SARS-CoV-2 em conformidade com o descrito na Norma nº 015/2020 na sua 

última redação. 

Os coabitantes dos contactos são “equiparados” a contactos de alto risco e, como tal, 

são alvo dos mesmos procedimentos. 

ATENÇÃO: A realização de teste com resultado negativo não invalida a necessidade 

do cumprimento do período de isolamento profilático e vigilância ativa de 14 dias 

desde a data da última exposição de alto risco. 

Se o resultado do teste molecular for positivo, considera-se como caso confirmado e 

iniciam-se os procedimentos relativos à “Abordagem do caso confirmado de COVID-19" 

e das Normas n.º. 004/2020 e n.º 015/2020 da DGS. 

A Autoridade de Saúde territorialmente competente determina as medidas 

supramencionadas e informa todos os intervenientes dos procedimentos a adotar. 

7.3.1.2 Contactos de baixo risco 

Os contactos classificados como tendo exposição de baixo risco ficam, de acordo com 

a Norma n.º 015/2020 da DGS, sujeitos aos procedimentos de: 

a) Vigilância passiva durante 14 dias desde a data da última exposição; 

b) Cumprimento da Orientação n.º 010/2020 “Distanciamento Social e Isolamento” da 

DGS; 

c) Automonitorizar e registar diariamente sintomas compatíveis com COVID-19, bem 

como medir e registar a temperatura corporal, duas vezes por dia; 

d) Limitar os contactos com outras pessoas, reduzindo as suas deslocações ao 

indispensável (ex: trabalho, escola, casa), e adotar as medidas preventivas em 

permanência; 
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e) Contactar o SNS 24 se surgirem sintomas compatíveis com COVID-19; 

f) Efetuar teste laboratorial molecular (TAAN) para deteção de SARS-CoV-2, segundo 

as Normas n.º 015/2020 e n.º 019/2020 da DGS. Se o teste molecular não estiver 

disponível ou não permitir a obtenção do resultado em menos de 24 horas, deve 

ser utilizado um teste rápido de antigénio (TRAg). 

ATENÇÃO: Em situação de cluster ou de surto todos os contactos (de alto e de baixo 

risco) devem realizar teste rápido de antigénio (TRAg) para SARS-CoV-2, nos termos 

da Norma n.º 019/2020 da DGS, para rápida implementação de medidas de saúde 

pública, de acordo com a Norma n.º 015/2020 da DGS (ver definição de cluster e 

surto no capítulo 5.1). 

7.3.2 medidas coletivas a adotar pelo estabelecimento de educação e/ou ensino 

A Autoridade de Saúde territorialmente competente pode determinar, além das 

medidas individuais a adotar pelos contactos, outras medidas coletivas a aplicar pelo 

estabelecimento de educação e/ou ensino: 

a) Encerramento de uma ou mais turmas; 

b) Encerramento de uma ou mais zonas do estabelecimento de educação e/ou ensino; 

c) Encerramento de todo o estabelecimento de educação e/ou ensino6. 

d) Sem prejuízo das alíneas anteriores, por determinação da Autoridade de Saúde 

territorialmente competente, pode ser necessário aplicar medidas excecionais para 

contenção de surtos e casos: 

i) A intervenção em meio escolar para prevenção de casos e surtos deve verificar-

se de forma proporcionada visando o reforço de medidas preventivas; 

ii) As medidas serão adotadas de forma faseada de acordo com a análise de risco 

efetuada pela Autoridade de Saúde territorialmente competente; 

iii) As medidas, nomeadamente as que impliquem suspensão da atividade letiva 

presencial, serão tomadas pelo período estritamente necessário à investigação 

e/ou ao isolamento de casos e de contactos de alto risco; 

iv) Os contactos de baixo risco e/ou os contactos de contactos cujos testes sejam 

negativos devem interromper o isolamento profilático, retomando a respetiva 

atividade letiva. 
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8 GESTÃO DE CLUSTERS OU SURTOS 

8.1 CLUSTERS OU SURTOS 

• Cluster (conglomerado): 

conjunto de casos, grupos ou eventos, que parecem estarem relacionados pela 

sua forma de distribuição no espaço e/ou no tempo (Norma n.º 015/2020 da 

DGS). 

• Surto:  

dois ou mais casos confirmados de infeção por SARS-CoV-2/COVID-19 associados 

a um contexto não residencial específico, cujas datas de início de sintomas (ou 

datas de colheita do teste, se assintomáticos) ocorreram num período de 14 

dias, existindo evidência de exposição entre os casos no período de 

infecciosidade de um dos casos (Norma n.º 015/2020 da DGS). 

A atuação em ambos os casos (cluster ou surto) é idêntica. 

Perante a existência de um cluster ou de um surto num estabelecimento de educação 

e/ou ensino, será necessário uma rápida atuação e aplicação de medidas individuais e 

coletivas pela Autoridade de Saúde territorialmente competente. 

Nestas situações, todos os contactos (de alto e baixo risco) devem realizar teste rápido 

de antigénio (TRAg) para SARS-CoV-2, nos termos da Norma n.º 019/2020 da DGS, para 

a rápida implementação de medidas de saúde pública. 

8.2 IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS FACE A UM CLUSTER OU SURTO 

No Quadro que se segue apresentam-se as medidas a implementar mediante a 

magnitude da transmissão de SARS-CoV-2 na comunidade escolar. 

CENÁRIOS MEDIDAS CUMULATIVAS A IMPLEMENTAR 

A A Autoridade de Saúde territorialmente competente decidirá de acordo com a 

avaliação de risco quais as medidas de controlo a implementar, incluindo: 

• Isolamento dos casos; 

• Rastreio de contactos; 

• Isolamento profilático dos contactos de alto risco; 

• Realização de testes laboratoriais a todos os contactos. 
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B A Autoridade de Saúde territorialmente competente estuda a relação entre os casos e 

avalia as medidas adicionais em relação ao cenário A, incluindo: 

• Encerramento das turmas com casos confirmados, durante 14 dias desde a 

data de início de isolamento profilático de todos os contactos; 

• Encerramento de uma ou mais zonas da escola, durante 14 dias desde a data 

de início de isolamento profilático de todos os contactos. 

C A Autoridade de Saúde territorialmente competente estuda a relação entre os casos e 

avalia as medidas adicionais em relação ao cenário B, incluindo: 

• Alargamento das medidas de isolamento a contactos de baixo risco. 

D A Autoridade de Saúde territorialmente competente, em articulação com a Autoridade 

de Saúde Regional e Nacional, pode considerar necessário escalonar as medidas e 

equacionar o encerramento temporário do estabelecimento de educação e/ou ensino 

em situações de elevado risco no estabelecimento de educação e/ou ensino, ou na 

comunidade. A sua reabertura deverá ocorrer quando a Autoridade de Saúde assim o 

determinar, com base na avaliação da situação epidemiológica e quando esta não 

representar risco para a comunidade. 

Por determinação de uma Autoridade de Saúde, pode ser necessário aplicar outras 

medidas excecionais para contenção de surtos para contenção de surtos e casos. 

 

Quadro 1. Medidas a implementar em contexto de cluster ou de surto de COVID-19 
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9 COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO COM OS PARCEIROS 

É fundamental envolver os parceiros da comunidade escolar para apoiar o 

estabelecimento de educação e/ou ensino a responder de forma célere e adequada e 

controlar a transmissão de SARS-CoV-2. 

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

de situação, de medidas e recomendações a adotar em cada momento, são peças chave 

na estratégia de comunicação e promoção de literacia em saúde, que permitem não 

só tranquilizar e dar confiança face à incerteza, como também promover a adoção de 

comportamentos de proteção da saúde pela comunidade escolar e outros parceiros. 

Pela sua importância estratégica, a articulação com os parceiros da comunidade 

escolar deve ser promovida e potenciada. É fundamental garantir o cumprimento de 

todos os procedimentos como estratégia de envolvimento em todo o processo e, 

sempre que possível, na tomada de decisão, através da participação de todos, desde 

o momento inicial de identificação de um caso provável, possível ou confirmado até à 

resposta a um surto. 

a) A autoridade de Saúde territorialmente competente procede à ativação da Equipa 

de Saúde Pública para apoiar nas fases de investigação epidemiológica, gestão de 

casos, comunicação e implementação das medidas de prevenção e controlo da 

transmissão de SARS-CoV-2 em articulação com a Equipa de Saúde Escolar e outros 

parceiros; 

b) Perante um cluster, um surto de COVID-19 ou um caso com grande impacto na 

comunidade, a Autoridade de Saúde territorialmente competente informa a 

Comissão Municipal de Proteção Civil, garantido assim a articulação e colaboração 

institucional entre todos os organismos e serviços com responsabilidades, 

promovendo o acionamento dos planos de emergência sempre que tal se justifique; 

c) De acordo com a avaliação de risco efetuada, a Autoridade de Saúde 

territorialmente competente comunica à Direção do estabelecimento de educação 

e/ou ensino o risco e as medidas de proteção individuais e coletivas a adotar; 

d) Após indicação da Autoridade de Saúde territorialmente competente, a Direção do 

estabelecimento de educação e/ou ensino informa todos os encarregados de 

educação e restante comunidade escolar da existência de um cluster ou de um 

surto, das medidas que foram tomadas e das que deverão ser adotadas. Esta 

comunicação deve ser detalhada, preservando a confidencialidade e anonimato dos 

envolvidos; 

e) A Direção do estabelecimento de educação e/ou ensino assegura a disponibilização 

de recursos e equipamentos para garantir o cumprimento das medidas indicadas 

pela Autoridade de Saúde territorialmente competente. 
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9.1 REGRESSO DO CASO CONFIRMADO AO ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO E/OU 

ENSINO 

Todas as pessoas que recuperaram de COVID-19, e que cumpriram os critérios de fim 

de isolamento determinados, devem manter o cumprimento das medidas de prevenção 

e controlo de infeção, de acordo com as recomendações da Autoridade de Saúde 

territorialmente competente. 

O fim das medidas de isolamento dos doentes sintomáticos é determinado pela 

Autoridade de Saúde territorialmente competente, no seguimento do cumprimento dos 

seguintes critérios, sem necessidade de realização de teste laboratorial para a SARS-

CoV-2 e de acordo com a gravidade dos sintomas: 

a) Assintomáticos ou com doença ligeira ou moderada: 10 dias desde o início dos 

sintomas ou teste positivo (assintomático), desde que apresente ausência completa 

da febre (sem recurso a medicação) e melhoria significativa dos sintomas durante 

3 dias consecutivos; 

b) Doença grave ou crítica: 20 dias desde o início dos sintomas, desde que apresente 

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

sintomas durante 3 dias consecutivos; 

c) Pessoas com imunodepressão, independentemente da gravidade da doença: 20 dias 

desde o início dos sintomas, desde que apresente ausência completa da febre (sem 

recurso a medicação) e melhoria significativa dos sintomas durante 3 dias 

consecutivos. 

A confirmação do final do tempo de doença (isolamento) para os doentes 

assintomáticos, ou seja, das pessoas sem qualquer manifestação da doença à data da 

realização do diagnóstico laboratorial e até ao final do seguimento clínico, é 

determinado, pela Autoridade de Saúde territorialmente competente, mediante a 

obtenção de um resultado negativo num teste molecular para SARS-CoV-2, realizado 

10 dias após a data da última exposição ao caso confirmado de COVID-19 e a realização, 

sempre que possível, de um contacto com o doente com vista à verificação da presença 

de sinais e sintomas sugestivos de infeção pelo SARS-CoV- 2. 
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No regresso à escola é importante que a equipa educativa esteja atenta a possíveis 

alterações emocionais e sociais das crianças e dos jovens, como consequência do 

impacto dos períodos de confinamento. Posto isto, é essencial que se criem momentos 

e estratégias de diminuição da ansiedade e do stresse das crianças e dos jovens no 

regresso ao ensino presencial. Pede-se ao pessoal docente e não docente compreensão 

pois é natural que as crianças e jovens regressem com saudades, com muita vontade 

de comunicar e interagir com os pares e pessoal docente e não docente. Recomenda-

se, neste sentido que ofereçam oportunidades de partilha e tempo útil para expressar 

estas emoções. 

Cabe à equipa educativa apoiar os alunos, articular com as famílias, podendo sinalizar 

situações que suscitem maior preocupação para os serviços de psicologia da escola ou 

para as entidades de saúde com quem articulem. 
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10 ESPECIFICIDADES DE CADA ESTABELECIMENTO 

10.1 ESCOLA BÁSICA FREI JOÃO DE VILA DO CONDE 

10.1.1 Equipa de Operacionalização 

Coordenadora dos Diretores de Turma Prof.ª Sandra Pinto 

Equipa PES 
(Plano de Educação para a Saúde) 

Prof. Francisco Cruz 
Prof.ª Ana Lourenço 
Prof.ª Fernanda Pacheco 

Assistentes Operacionais Fernando Faria 
Cláudia Silva 

10.1.2 Procedimentos Preventivos Específicos 

10.1.2.1 Horários dos Alunos 

Com o objetivo de minimizar o número de alunos presente na escola: 

• O apoio de 50 minutos aos alunos, do 3.º ciclo, às disciplinas de Português e 

Matemática foi suspenso, optando-se pela medida de promoção de sucesso de 

um semanal de desdobramento nos 7.º e 8.º anos e pela oferta complementar 

no 9.º ano; 

• Os alunos não usufruirão da oferta complementar de escola, à exceção do 9.º 

ano; 

• O desdobramento nas disciplinas de Ciências Naturais e Físico-Química no 9.º 

ano foi reduzido para 50 minutos. 

10.1.2.2 Presença dos Alunos na Escola 

A presença dos alunos na escola deverá ser a mínima indispensável: 

• Os alunos só poderão entrar na escola para as atividades letivas ou para acesso 

ao refeitório; 

• Os alunos que não tenham aulas aos últimos tempos da manhã ou da tarde terão 

de se ausentar da escola; 

• Os alunos só deverão entrar na escola 5 a 10 minutos antes do início das 

suas atividades letivas, dirigindo-se, em seguida, à sala e esperam 

sentados, no seu lugar, que o professor chegue. 
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10.1.2.3 Organização dos Espaços, Entradas, Saídas e Intervalos 

10.1.2.3.1 Recinto Escolar 

• Disponibilização de solução antissética de base alcoólica (SABA) à entrada dos 

espaços interiores. 

• Sinalização dos circuitos a percorrer para os vários locais da escola, em 

particular para as salas de aula. 

10.1.2.3.2 Salas de Aula 

• Cada turma está alocada, sempre que possível, à mesma sala e cada aluno terá 

um lugar/secretária fixo (determinado no conselho de turma, aquando da 

elaboração da planta da sala de aula). 

• A sala atribuída a uma turma fica associada a uma cor correspondente a um 

determinado trajeto (Anexo 4). 

• As mesas devem estar dispostas, com a mesma orientação. 

• A entrada e saída dos alunos deve ser feita em fila, mantendo o distanciamento 

físico. 

• Sempre que possível, deve garantir-se um distanciamento social entre os alunos 

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

funcionamento das atividades letivas. 

• Sempre que possível, e que tal não comprometa a segurança dos alunos, devem 

manter-se as janelas e/ou portas abertas, de modo a permitir uma melhor 

circulação do ar e evitar toques desnecessários em superfícies. 

• Cada sala tem um dispositivo fixo de álcool gel para higienizar as mãos dos 

alunos e professores e é obrigatório fazê-lo à entrada da sala. 

• Limpeza regular das salas de aula (todos os equipamentos, chão e quadro). De 

destacar as salas com alguma especificidade: TIC e laboratórios de CN/FQ. As 

salas e os laboratórios serão limpos e higienizados no final das atividades letivas 

de cada uma das turmas. 

• Proibir máscaras e lenços em cima das secretárias. 

10.1.2.3.3 Percursos Interiores e Exteriores 

• Os percursos de circulação interna e externa devem respeitar 

escrupulosamente o definido nas plantas (Anexo 4). 

10.1.2.3.4 Casas de Banho 

• Disponibilizar nas casas de banho dos alunos e professores, papel higiénico, 

sabonete líquido (dispensador de parede) e caixotes de lixo com tampa e pedal. 

• Deve evitar-se concentrações nas idas à casa de banho, lotação máxima de 5 

alunos por casa de banho. 
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• Os assistentes operacionais devem controlar o número de alunos nas casas de 

banho. 

10.1.2.3.5 Sala Professores 

Deverá ser respeitado o distanciamento social, bem como as indicações assinaladas. 

10.1.2.3.6 Sala do Pessoal não Docente 

Deverá ser respeitado o distanciamento social. 

10.1.2.3.7 Secretaria 

• O acesso à secretaria deverá respeitar o distanciamento social definido pela 

DGS e preferencialmente com marcação prévia. 

• Só é permitida a permanência de 2 pessoas, para além dos assistentes técnicos. 

• É obrigatória a desinfeção das mãos à entrada. 

10.1.2.3.8 Reprografia 

• O acesso à reprografia deverá respeitar o distanciamento social, definido pela 

DGS.  

• No interior só é permitida a permanência de 2 pessoas, para além da assistente 

operacional.  

• É obrigatória a desinfeção das mãos à entrada. 

• Os docentes devem evitar recorrer a este serviço durante os intervalos. 

10.1.2.3.9 Refeitório e Bufetes 

• Respeitar a sinalética existente no refeitório. 

• Lavagem/desinfeção das mãos antes e após o consumo de qualquer refeição 

por parte de qualquer utente. 

• Utilização obrigatória de máscara, exceto no período de refeição. 

• Talheres e guardanapos devem ser fornecidos dentro de embalagem. 

• Higienização e desinfeção de mesas e cadeiras, após cada utilização. 

• Assegurar uma boa ventilação e renovação do ar. 

• A lotação máxima do refeitório, em permanência, será de 54 alunos. 

10.1.2.3.10 Intervalos 

• Sempre que as condições climatéricas o permitirem, ou seja, não estiver a 

chover, os alunos devem encaminhar-se para o exterior. Caso contrário, devem 

permanecer nas respetivas salas. 
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• Os alunos poderão consumir alimentos sólidos e líquidos dentro das salas. No 

final devem deixar tudo limpo. 

10.2 ESCOLAS BÁSICAS DO 1.º CICLO E JARDINS DE INFÂNCIA 

10.2.1 Aspetos Comuns 

10.2.1.1 Horários 

 Ano Escolaridade Manhã Tarde 

Entrada 

Pré-Escolar 07h30min Com Prolongamento Total 

1º Ciclo 07h30min Com Prolongamento Ass. Pais 

Todos 09h00min ---- 

Pré-Escolar ---- 13h30min 

1º Ciclo ---- 14h30min 

Intervalos 
Pré-Escolar 10h30min – 11h00min ---- 

1º Ciclo 11h00min – 11h30min 15h30min – 16h00min 

Saída 

Pré-Escolar 

Sem Prolongamento Parcial 15h30min 

Com Prolongamento Parcial 17h30min 

Com Prolongamento Total 19h00min 

1º Ciclo 

Sem Atividades Livres 17h00min 

Com Atividades Livres 17h30min 

Com Prolongamento Ass. Pais 19h00min 

 

• A saída e regresso na hora do almoço e ao final do dia, efetua-se pelos locais 

indicados em cada uma das escolas. 

• Todos os alunos/crianças lancham na sala de aula/espaço exterior se as 

condições climatéricas o permitirem. No recreio ocupam o espaço destinado à 

turma/sala. Alguns dos espaços serão utilizados em sistema de rotatividade 

depois de devidamente limpos e desinfetados. Os professores acompanharão os 

alunos na saída para o recreio e no seu regresso para a sala. 

• Nos dias de chuva os alunos permanecem na sala e/ou rotativamente no 

Polivalente/Ginásio e nos cobertos. 

• O recreio será dividido em vários espaços de acordo com o número de turmas 

que cada escola tem para facilitar o distanciamento social. 

• Os parques infantis serão desinfetados logo após a utilização por uma das 

turmas, com um sistema de rotatividade. 
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10.2.1.2 Cantina 

• Antes e depois das refeições as crianças devem lavar ou desinfetar as mãos 

acompanhadas de um adulto. 

• As cadeiras ficarão viradas para o mesmo lado e os alunos de turmas diferentes 

não se juntam.  

• Os alunos do 1.º Ciclo almoçarão por turnos de acordo com a capacidade do 

refeitório de cada uma das escolas. 

• O refeitório será desinfetado no fim de cada turno. 

• Horários: 

o Pré-Escolar: 12h00min 

o 1.º Ciclo: 13h00min 

10.2.1.3 Atividades Livres – 1.º Ciclo 

Os alunos que permanecem na escola no horário 17h00min–17h30min serão 

acompanhados por docentes no exterior do edifício. Caso as condições climatéricas 

não permitam os alunos ficarão num espaço coberto. 

10.2.1.4 Prolongamentos do Pré–Escolar: 

10.2.1.4.1 Parcial 

• Horário: 15h30min – 17h30min 

• Sempre que possível, as crianças ficam no exterior da escola acompanhadas 

pelas Assistentes Operacionais. 

10.2.1.4.2 Total 

• Horário: 7h30min – 9h00min 

o As crianças serão acolhidas nos espaços indicados por cada uma das 

escolas e estarão acompanhadas por uma Assistente Operacional. 

• Horário: 17h30min – 19h00min 

o As crianças ficam nos espaços indicados por cada uma das escolas e 

estarão acompanhadas por, pelo menos, uma Assistente Operacional. 

10.2.1.4.3 CAF 1.º Ciclo 

• Horários: 7h30min – 9h00min,17h30min – 19h00min 

• Os alunos ficam nos espaços indicados por cada uma das escolas e estarão 

acompanhados por um elemento da Associação de Pais (EB de Benguiados e EB 

de Violetas) ou por Assistentes Operacionais (EB Bento de Freitas). 
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10.2.1.5 Desinfeção de Espaços 

10.2.1.5.1 Salas de aula 

• Higienizadas no final das atividades letivas. 

• O material deve ser reduzido ao essencial e de passível desinfeção. 

• Devem estar arejadas, permitindo a circulação e renovação do ar. 

• Equipadas com papel e sabão para lavagem de mãos e desinfetante. 

10.2.1.5.2 Casas de banho 

• Desinfetadas várias vezes ao longo do dia. 

• Deve evitar-se concentrações nas idas à casa de banho, devendo ser 

supervisionadas pelas assistentes operacionais, sempre que possível.    

10.2.1.6 Contactos com Encarregados de Educação 

O EE deve fornecer um contacto telefónico que se encontre sempre disponível em 

situações de emergência. Para além do contacto pessoal, devem deixar um 2º 

contacto. Poderá ser o do local de trabalho caso não tenham outro que possam 

disponibilizar. 

Devem ser privilegiados os contactos digitais ou telefónicos entre docentes e EE.  

O horário de atendimento aos EE deverá ser feito com marcação prévia para que se 

possam cumprir as regras de segurança, de acordo com o estado a que estiver sujeito 

a nossa localidade. 

As pessoas externas ao processo educativo (p. ex. fornecedores), só devem entrar no 

recinto escolar quando tal for imprescindível e, sempre, de forma segura, utilizando 

máscara e evitando contacto com as crianças, alunos e pessoal docente e não docente.  

10.2.1.7 Entrada e Saída de Alunos 

• As crianças e alunos das Escolas Básicas do 1.º Ciclo devem ser entregues no 

portão da Escola, pelo seu encarregado de educação, ou por pessoa por ele 

designada, com máscara de proteção.  

• Serão desinfetadas as mãos das crianças e alunos com álcool gel passarão com 

o calçado por cima de um tapete contendo líquido desinfetante. 

• Os alunos do 1.º Ciclo dirigem-se para os espaços delineados para cada uma das 

turmas. 

• Ao toque de entrada, os professores/educadoras titulares ou AEC acompanham 

os seus alunos/crianças para as respetivas salas. 

• Está vedada a circulação de pessoas externas ao serviço no interior do recinto, 

salvo situações devidamente autorizadas. 
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10.2.2 Jardim de infância dos Girassóis 

10.2.2.1 Equipa de Operacionalização 

Coordenadora de Estabelecimento Ed.ª Teresa Castro Lopes 

Titular de Sala Ed.ª Maria Júlia Bueno 

Assistente Operacional Maria da Graça Couto 

10.2.2.2 Entrada e Saída de Alunos 

• Sala Azul / Sala Verde 

o Porta principal (ao lado da biblioteca), recinto onde as crianças 

desinfetam as mãos e o calçado (lugar sujo). 

• Sala Rosa / Sala Amarela  

o Porta do prolongamento, recinto onde as crianças desinfetam as mãos e 

o calçado (lugar sujo) em frente à porta da sala do prolongamento. 

• Sala Vermelha 

o Porta de entrada para o 1.º andar, recinto onde as crianças desinfetam 

as mãos e o calçado (lugar sujo). 

10.2.3 Escola Básica de Benguiados 

10.2.3.1 Equipa de Operacionalização 

Coordenadora de Estabelecimento Prof.ª Paula Faria 

Titular de Turma Prof.ª Aida Fernandes 

Titular de Sala Ed.ª Isabel Dias 

Assistente Operacional Isolina Lopes (1.º Ciclo) 
Paula Isabel (Pré-Escolar) 

10.2.3.2 Entrada e Saída de Alunos 

• Portão da frente - Pré-Escolar. 

o Os alunos do Pré-Escolar são entregues pelo Encarregado de Educação a 

uma Assistente Operacional, à entrada da escola, que os encaminhará 

para o espaço destinado a cada grupo do Pré-Escolar.  

o No regresso do almoço, as crianças do Pré-Escolar entram por este 

portão. 

• Portão de trás – 1.º Ciclo. 
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o Os alunos do 1.º ano entram no recinto escolar e aguardam debaixo do 

coberto, situado ao lado da sala do 1.º Ciclo, no rés-do-chão, 

acompanhados por uma Assistente Operacional. 

o Os alunos entram no recinto escolar e aguardam, no campo de 

basquetebol, respeitando as marcações destinadas a cada turma, 

posicionando-se em fila e respeitando a distância de segurança. Estarão 

acompanhados por uma Assistente Operacional. 

o No regresso do almoço, os alunos do 1.º Ciclo entram por este portão. 

• Saída na hora do almoço: 

o Efetua-se exclusivamente pelo portão de trás para os alunos do 1.º Ciclo. 

o Os alunos do Pré-Escolar, que almoçam em casa, continuam a utilizar o 

portão da frente. 

• Saída no final das atividades letivas: 

o Saída pelo portão da respetiva entrada, acompanhadas pelo professor 

titular ou AEC. 
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10.2.4 Escola Básica Bento de Freitas 

10.2.4.1 Equipa de Operacionalização 

Coordenadora de Estabelecimento Prof.ª Fátima Torres 

Equipa PES Prof.ª Regina Almeida 

Assistente Operacional Tânia Rodrigues (1.º Ciclo) 
Manuela Pereira (Pré-
Escolar) 

 

10.2.4.2 Entrada e Saída de Alunos 

• Entrada Bento de Freitas:  

o Entram os professores, Pré-Escolar, do 1.º ano e alunos do 

prolongamento total até às 8h45min. 

o Os alunos do 1.º ano que são transportados pelos Colégios entram e saem 

pelo portão Sónia Delauney. 

o Estarão acompanhados por uma Assistente Operacional. 

• Entrada Delauney 

o Entram os alunos 2.º, 3.º e 4.º anos. 

o Os alunos serão encaminhados para os locais onde se encontram os 

respetivos grupos.  

o Estarão acompanhados por uma Assistente Operacional. 

o Evitar o contacto entre pessoas de grupos diferentes. 

o Estas entradas terão corredores de circulação com sinalização colorida 

correspondente. 

• Saída: 

o O acesso de saída é o mesmo da entrada (a entrada da Av. Bento de 

Freitas para o Pré-Escolar e 1.º ano; a entrada da Rua Sónia e Roberto 

Delauney para os 2.º, 3.º e 4.º anos) e serão acompanhados pelos 

Professores ou Assistentes. 

o A saída dos alunos com prolongamento total será pela porta da Av. Bento 

de Freitas das 17h45min às 19h00min. 
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10.2.5 Escola Básica de Caxinas 

10.2.5.1 Equipa de Operacionalização 

Coordenadora de Estabelecimento Ed.ª Carla Lima 

Titular de Turma Prof.ª Fátima Amaral 

Titular de Sala Ed.ª Rosa Garrido 

Assistente Operacional Ângela Miranda (1.º Ciclo) 
Cristina Espogeira (Pré-Escolar) 

10.2.5.2 Entrada e Saída de Alunos 

• Portão 1 (Norte) – Alunos das turmas do edifício PF. 

o Os alunos do edifício PF entram no recinto escolar e dirigem-se para o 

local que lhes está atribuído no coberto e aguardam. 

• Portão 2 (Sul) – crianças do Pré-Escolar e alunos do P3. 

o As crianças do Pré-Escolar são entregues pelo Encarregado de Educação 

a uma Assistente Operacional, à entrada da escola, que os encaminhará 

para o espaço destinado a cada grupo do Pré-Escolar. 

o Os alunos do P3 entram no recinto escolar, dirigem-se para o local que 

lhes está atribuído lado nascente ou poente e aguardam.  

o Ao toque de entrada, os professores/educadores titulares ou AEC 

acompanham os seus alunos/crianças para as respetivas salas. 

• Acesso às salas de aula 

o As crianças do Pré-Escolar entram no edifício pela porta de entrada de 

cada sala, sala 1 e 2 portas exteriores, sala 3 porta principal.  

o Os alunos do 1.º ano entram pela porta poente do edifício. Utilizam as 

escadas para acederem às respetivas salas de aula. 

o Os alunos do 2.º ano e a turma C3-2 entram pela porta nascente. 

o Os alunos do edifício PF, 3.º e 4.º anos (exceto C3-2), entram no coberto 

pelo lado sul e utilizando um corredor central encaminham-se para cada 

sala de aula, 3 do lado nascente e 3 do lado poente. 

o Todas as entradas terão corredores de circulação com sinalização 

colorida correspondente. 

o A saída dos alunos nos intervalos, na hora do almoço e no fim das aulas 

é feita utilizando os percursos de entrada. 
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10.2.6 Escola Básica de Violetas 

10.2.6.1 Equipa de Operacionalização 

Coordenador de Estabelecimento Prof. Fátima Nunes Pereira 

Titular de Turma Prof.ª Mónica Festas 

Titular de Sala Ed.ª Olinda Salazar 

Assistente Operacional Francelina Torres (1.º Ciclo) 
Ana Andreia (Pré-Escolar) 

10.2.6.2 Entrada e Saída de Alunos 

• Portão 1 (Nascente) - Pré-Escolar e 1.º ano. 

o As crianças do Pré-Escolar são entregues pelo Encarregado de Educação 

a uma Assistente Operacional, à entrada da escola, que as encaminhará 

para o espaço destinado a cada grupo do Pré-Escolar. 

o Os alunos do 1.º ano entram no recinto escolar e dirigem-se para o local 

que lhes está atribuído no coberto norte e aguardam. Estarão 

acompanhados por uma Assistente Operacional. 

• Portão 2 (Poente) – 2.º, 3.º e 4.º anos. 

o Os alunos entram no recinto escolar, dirigem-se para o local que lhes 

está atribuído no coberto norte e aguardam.  

o Ao toque de entrada, os professores/educadoras titulares ou AEC 

acompanham os seus alunos/crianças para as respetivas salas. 

• Acesso às salas de aula 

o As crianças do Pré-Escolar entram no edifício pela porta de entrada 

principal. Utilizam o corredor do piso 0 para acederem às respetivas 

salas. 

o Os alunos dos 1.º e 2.º anos entram no edifício pela porta nascente do 

coberto norte. Utilizam as escadas para acederem às respetivas salas de 

aula. 

o Os alunos dos 3.º e 4.º anos entram no edifício pela porta poente do 

coberto norte. Utilizam a rampa para acederem às respetivas salas de 

aula. 

o Todas as entradas terão corredores de circulação com sinalização 

colorida correspondente. 

• A saída dos alunos nos intervalos, na hora do almoço e no fim das aulas é feita 

utilizando os percursos de entrada. 
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11 AVALIAÇÃO 

O Plano de Contingência será reavaliado e atualizado sempre que necessário, em 

articulação com a Delegação de Saúde do ACeS Vila do Conde e Póvoa de Varzim, face 

a informações dadas pela DGS. 

 

 

  



 

ANEXO 1 

 

PROCEDIMENTOS A ADOTAR 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

ANEXO 2 

 

LISTA DE CONTACTOS ÚTEIS 

  



 

 

CONTACTOS ÚTEIS 

 

UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA  

________________________________________________________________________ 

 

 

AUTORIDADE DE SAÚDE LOCAL  

________________________________________________________________________ 

  

  

PRESIDENTE DO AGRUPAMENTO 

________________________________________________________________________  

  

 

ELEMENTOS DA EQUIPA DE OPERACIONALIZAÇÃO 

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

  

 

  

 

  



 

 

ANEXO 3 

 

FLUXO DE ATUAÇÃO PERANTE CASO SUSPEITO 

DE COVID-19 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

ANEXO 4 

 

Plantas com os circuitos (Escola Frei João)  



 

 

 

 

  



 

 

TRAJETO DOS ALUNOS NO ACESSO AO BAR 

(CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS FAVORÁVEIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Colocar 2 dispensadores de álcool-Gel junto a cada porta de entrada 

  



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

 

Plano específico das Bibliotecas



 

 

        
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FREI JOÃO DE VILA DO CONDE (AEFJ) 

PLANO DE CONTINGÊNCIA DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES (PCBE) 

                                                                   2021/2022 

 
Este plano resulta da revisão do Plano de Contingência das Bibliotecas Escolares já existente, 
contempla as normas de organização, acesso e de gestão pedagógicas para as bibliotecas do 
AEFJ de Vila do Conde e decorre do Plano de Contingência do próprio Agrupamento para o ano 
letivo 2021/22. Foi atualizado com base no documento “Referencial Escolas – Controlo da 
transmissão de COVID19 em contexto escolar” para o ano letivo 2021/2022, da Direção-Geral 
da Saúde. 

ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO 

♦ Mobiliário 

Zona de atendimento - nesta zona será colocado um separador em acrílico para proteger o 
utilizador e o elemento que está a rececionar. 

Zona leitura vídeo – as mesas de TV + leitores vídeo serão higienizados, após cada utilização. O 
acesso é reservado à professora bibliotecária, docentes e assistentes operacionais.  

Zona informal – as cadeiras e os sofás de tecido ficarão impedidos de serem utilizados; os de 
napa ou madeira poderão ser utilizados respeitando a distância mínima de, pelo menos 1 metro, 
entre utilizadores, sempre que possível.  

Zona de leitura – só será permitida a presença de 2 utilizadores, por mesa retangular e mesa 
redonda, e 1 utilizador por mesa quadrada. Cada mesa retangular/redonda terá 2 lugares 
sentados, ocupando os topos das mesas, de maneira a ser cumprido um distanciamento de pelo 
menos 1 metro. 

Zona de trabalho de grupo – as mesas ficarão apenas com 2 lugares sentados disponíveis.  

 

♦ Fundo documental 

Não haverá alteração na organização do fundo documental no espaço. O acesso ao fundo 
documental é reservado à professora bibliotecária, docentes e assistentes operacionais.  

 

♦ Protocolos de higienização dos espaços e equipamentos e normas para a sua utilização 

O uso de máscara é obrigatório na biblioteca da Escola sede.  

Nas crianças com idade entre 6 e 9 anos, e para todas as que frequentam o 1.º ciclo do ensino 
básico independentemente da idade, a utilização de máscara comunitária certificada ou 
máscara cirúrgica é fortemente recomendada, como medida adicional de proteção. 

Os utilizadores devem higienizar as mãos à entrada e saída em todas as bibliotecas. 

Após a utilização do espaço da biblioteca por um utilizador/grupo, os equipamentos, mesas e 
cadeiras utilizadas são higienizadas. 

São proibidos máscaras e lenços em cima das mesas e cadeiras. 



 

 

Todos os equipamentos - PC e tablets - são higienizados, após cada utilização.  

Os fundos documentais, após cada manuseamento/utilização serão levados para um espaço 
próprio para ficarem em quarentena 96h (4 dias).    

 

♦ Protocolos de arejamento 

As portas de entrada e de saída, bem como as janelas estarão, sempre que possível, abertas. 

 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

♦ Horário de abertura e encerramento 

A biblioteca funcionará cobrindo todo o horário letivo da Escola, conforme existência de 
recursos humanos. 

♦ Previsão de tempos para higienização e arejamento do espaço 

Após cada utilização por um grupo, haverá 10 minutos para que o espaço e equipamentos sejam 
arejados e higienizados. 

 
ACESSO À BIBLIOTECA E ÀS DIFERENTES ÁREAS FUNCIONAIS 

♦ Acesso à Biblioteca 

Os utilizadores devem, junto ao balcão de atendimento, informar de que 
equipamentos/serviços precisam para depois serem encaminhados pelo elemento da equipa 
que está a rececionar. 

♦ Normas e procedimentos de entrada e saída 

Haverá sinalética no chão para demarcar o circuito de entrada e o de saída. 

♦ Limites de ocupação 

O limite máximo de utilização será de 15 utilizadores, na biblioteca da escola sede, e de 10 
utilizadores nas restantes bibliotecas. 

§ Este número poderá ser superior, desde que estejam garantidas condições de segurança.  

♦ Prioridades de acesso 

O uso da biblioteca será feito em contexto de grupo/tutoria/mentoria para desenvolvimento de 
atividades. 

♦ Distanciamento entre utilizadores 

O distanciamento entre utilizadores será sempre de pelo menos 1 metro. 

 

♦ Normas de manuseamento 

Sempre que um livro é manuseado, deve ser colocado no espaço identificado com 
LIVROS/QUARENTENA. 



 

 

O teclado e o rato dos PC são sempre higienizados após cada utilização, sendo colocada a 
informação HIGIENIZADO em cima do teclado. 

Os alunos recebem os tablets higienizados e, após a sua utilização, devem colocá-los no espaço 
com a sinalética TABLETS, para que imediatamente sejam de novo higienizados e guardados na 
zona de arquivo. 

 

♦ Acesso de grupos 

Os grupos realizam um percurso direto da sala à biblioteca, seguindo as indicações no chão dos 
corredores e escadas. 

Os alunos em contexto de tutoria ou mentoria individual são sempre acompanhados por um 
docente ou assistente operacional. 

 
SERVIÇOS DOCUMENTAIS 

♦ Normas de utilização da coleção para leitura presencial, sala de aula ou domiciliária 

Os fundos documentais a utilizar para leitura na biblioteca, devem ser colocados, após leitura, 
pelo utilizador, na caixa de recolha assinalada com LIVROS/QUARENTENA.  

Os fundos documentais a utilizar em sala de aula, são devolvidos à BE, após utilização, para 
serem colocados em quarentena. 

Os fundos documentais do empréstimo domiciliário, no caso dos projetos de Leitura em Família, 
terão o período de empréstimo máximo de um período letivo e mínimo de um mês.   

Os fundos documentais do empréstimo domiciliário, no caso dos 2.º e 3.º ciclos, terão o período 
de empréstimo máximo de um mês.   

Após a receção dos documentos, são adotados os procedimentos regulamentados para a 
quarentena. 

 
 
SERVIÇOS PEDAGÓGICOS 

♦ Apoio ao estudo/ trabalho em pequenos grupos/ trabalho individual 

Por indicação dos docentes, em articulação com a professora bibliotecária, o espaço da BE pode 
ser usado, em horário da mancha letiva do(s) aluno(s), para estudo, trabalhos, pesquisas, etc., 
sob orientação dos membros da equipa. 

Os programas de tutorias e mentorias também poderão ser realizados no espaço da BE, sendo 
os alunos sempre acompanhados do tutor/mentor. 

 

 

 

♦ Trabalho com grupos 

Por solicitação dos docentes, o espaço da BE poderá ser requisitado para o desenvolvimento de 
atividades em contexto de pequeno grupo. 



 

 

A BE disponibilizará um conjunto de recursos e atividades diferenciados de apoio aos conteúdos 
curriculares. Essas atividades realizar-se-ão de forma concertada e articulada com os docentes 
interessados. 

♦ Uso autónomo da biblioteca 

O uso autónomo da biblioteca só será permitido aos alunos identificados como estando em 
situação de risco e que precisem de se manter na escola fora do seu horário letivo. 
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Plano específico das Aulas de  

Educação Física / Desporto Escolar
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Contextualização 

 

Considerando: 

 

▪ Toda a incerteza, relativamente à evolução da pandemia; 

▪ Que os objetivos gerais da disciplina só podem ser plenamente 

alcançados através de aulas presenciais; 

▪ A educação é um direito universal e, em situações de emergência, garante 

dignidade e proteção física, psicossocial e cognitiva, proporcionando 

espaços seguros de aprendizagem; 

▪ Que a prática de atividade física tem sido reconhecida como um fator 

relevante na promoção de saúde e do bem-estar durante a atual 

pandemia; 

▪ O papel da atividade física na inclusão social e no bem-estar; 

▪ A Educação Física e o Desporto Escolar, como espaços de formação 

integral, com características únicas e por isso insubstituíveis no Sistema 

educativo, que permitem o desenvolvimento de competências através e 

nas atividades físicas e desportivas, promovendo estilos de vida saudável, 

valores de cidadania e o desenvolvimento multilateral, em torno de 

valores de sociabilização; 

▪ Que é nesta etapa da vida que as crianças e os jovens adquirem as bases 

da sua literacia motora e adotam hábitos de vida saudáveis; 

▪ Não obstante de se reconhecer as dificuldades específicas que o retorno 

ao “normal” funcionamento da disciplina acarreta, o Subdepartamento 

considera imprescindível criar as condições necessárias para o regime 

presencial da disciplina de EF. 

▪ É fundamental ter 2 funcionários permanentemente no pavilhão. 

 

 



 

 

Comunicação 

 

▪ Conselho Pedagógico 

▪ Encarregados de Educação (email, Página do Agrupamento, vídeos 

explicativos…) 

▪ Assistentes operacionais (reunião presencial) 

▪ Alunos (aula de apresentação, desdobrável) 

 

Desafios 

▪ Antes da aula 

▪ Durante a aula 

▪ Após a aula 

 

 

Procedimentos 

 

Antes da aula 

▪ Criação de corredores de circulação única, com a colocação de guias e 

sinais no chão para facilitar o distanciamento físico; 

▪ Os alunos, deverão vir equipados de casa; 

▪ Ao toque e ainda com máscara os alunos dirigem-se para o espaço 

destinado à sua turma (esp 1, esp 4- interior do pavilhão) e (esp 2 e esp 3- 

Campos exteriores), levando todos os pertences (mochila) e mantendo 

sempre o distanciamento +/- 2 metros; 

 

 



 

 

▪ No caso de 4 professores em simultâneo:  

    Espaço 1 – 1/3 pavilhão (esp1); Espaço 4- 2/3 Pavilhão (esp 2 e 3); Espaço 2- 

Campo exterior Norte; Espaço 3- Campo exterior Sul, 

▪ No caso de 3 professores em simultâneo:  

 Espaço 1 – 1/3 pavilhão (esp1); Espaço 4- 2/3 Pavilhão (esp 2 e 3); Espaço 2- 

Campos exteriores 

Quando as condições climatéricas não permitem a prática da atividade física 

no espaço exterior: 

▪ No caso de 4 professores em simultâneo:  

 E1 - 1/3 pavilhão (esp1); E4- 1/3 pavilhão (esp3); E2- 1/3 pavilhão (esp2); E3- 

Sala aula ou auditório ou coberto. 

▪ No caso de 3 professores em simultâneo:  

  E1- 1/3 pavilhão (esp1); E4 – 1/3 pavilhão (esp3); E2- 1/3 Pavilhão (esp2); 

Ao toque os alunos dirigem-se para o seu espaço, pelo respetivo percurso 

estabelecido; 

Depois da chamada e à ordem do professor, retiram, se assim o pretenderem 

com os devidos cuidados, a máscara e colocam-na num saco fechado, 

devidamente identificado; 

Criação de corredores de circulação única, com a colocação de guias e sinais no 

chão para facilitar o distanciamento físico. 

 

Durante a aula 

▪ Disponibilizar dispensadores de solução à base de álcool, para a limpeza 

das mãos, separados em diferentes locais do espaço de aula, de modo a 

evitar aglomerados de alunos; 

▪ No decorrer da aula, já em atividade, manter o distanciamento de cerca 

de +/3 metros; 



 

 

▪ Evitar partilhar material e equipamento desportivo sem que haja 

higienização entre utilizações; 

▪ Sempre que possível, promover a utilização de calçado exclusivo no 

acesso às instalações desportivas interiores; 

▪ Sensibilizar para a utilização de garrafas de água individuais; 

▪ Limitar Áreas de prática desportiva, de modo a orientar o posicionamento 

dos alunos; 

▪ Adaptar as atividades sem desvirtuar ecletismo programático da 

disciplina (Atividades Físicas, Aptidão Física e Conhecimentos) 

 

 

Processo de ensino aprendizagem 

 

▪ Privilegiar os desportos individuais; 

▪ Nos desportos coletivos, promover a realização de tarefas individuais, do 

jogo reduzido em detrimento do jogo formal; 

▪ Privilegiar a Aptidão física; 

▪ Situações de ensino com grupos mais reduzidos e formas de jogo reduzido 

e condicionado; 

▪ Priorizar o trabalho em circuito; 

▪ Possibilitar a execução de exercícios através de estações; 

▪ Valorizar a criação de rotinas e hábitos de prática, considerando: 

*O respeito pelas regras de mobilidade em espaços desportivos; 

*A conduta perante a competição em momentos de pandemia; 

*O desenvolvimento multilateral dos alunos. 

 

Após a aula 

▪ O aluno procede à desinfeção do material usado após a sua utilização, 

com a colaboração do professor; 



 

 

▪ Limpeza do pavilhão pelo Assistente operacional; 

▪ 10 minutos antes da aula terminar, o assistente operacional deve estar 

disponível para colaborar no arrumo do material; 

▪ O balneário só é utilizado em situações excecionais para tratar da higiene 

pessoal em casos pontuais ou idas à casa de banho; 

▪ Nota! É fundamental ter 2 funcionários permanentemente no pavilhão.  

 

 

Desporto Escolar 

 

▪ Grupos Equipa: 

▪ Tiro com arco, Vela 1, Vela 2, Remo, Canoagem, Badminton, Natação e 

Ténis; 

▪ Garantir a continuidade do projeto- Desenvolvimento das diferentes 

atividades, desde que estejam asseguradas as condições de segurança e 

distanciamento; 

▪ Garantir todas as condições de higienização e desinfeção de espaços e 

material; 

▪ Cumprir as regras de conduta que salvaguardam a segurança dos alunos 

e professores participantes no projeto. 

 

Material a adquirir 

 

▪ Fitas delimitadoras e sinalizadoras; 

▪ Desinfetante com borrifador (para desinfeção do material utilizado na 

aula); 

▪ Dispensadores de gel para exterior; 



 

 

▪ Tapetes de higienização do calçado ( 2 ); 

▪ Contentores estanques para colocação das mochilas nos espaços 

exteriores; 

▪ Mesas e cadeiras para os campos exteriores. Uma mesa e cadeira para 

cada espaço exterior, se possível de plástico ou material resistente. 

 

Sinaléticas 

 

Espaço 1 

Entrada  

Rapazes e raparigas – Porta Norte 

Saída: 

Rapazes e raparigas – Porta de emergência Norte 

Espaço 2 (Campo exterior Norte)- percursos delineados 

Espaço 3 (Campo exterior Sul)- percursos delineados 

Espaço 4 e espaço 2 (condições climatéricas adversas) 

Entrada 

Rapazes e raparigas – Porta Sul 

Saída 

Rapazes e raparigas – Porta de emergência Sul 
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