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INTRODUÇÃO 

 

 Atendendo à incerteza da evolução da pandemia da doença COVID -19, a Resolução do 

Conselho de Ministros nº 53-D/2020 estabelece a necessidade de definir um conjunto de 

medidas excecionais de organização e funcionamento dos estabelecimentos de educação 

pré -escolar e dos ensinos básico e secundário, no ano letivo 2020/2021, que garantam a 

retoma das atividades educativas e formativas, letivas e não letivas, bem como as 

condições de segurança para toda a comunidade educativa. 

 Este plano define um conjunto de orientações que permite a preparação e adequação da 

resposta das escolas do agrupamento, centrando-se nas questões operacionais a acautelar, 

de forma a conter a propagação do vírus, a proteger a saúde dos alunos, docentes, 

trabalhadores não docentes e visitantes, assegurando a continuidade das atividades 

escolares, apenas dentro do agrupamento, em articulação com os pais e encarregados de 

educação, Câmara Municipal, Juntas de Freguesia e Centro de Saúde. 

A disseminação do vírus no seio da comunidade educativa, depressa se poderá expandir-se 

a toda a comunidade civil, afetando o quotidiano da população, com efeitos nefastos em 

todas as dimensões que dinamizam uma comunidade. 

Sublinha-se, portanto, a importância de toda a comunidade escolar no cumprimento das 

instruções e sua colaboração na implementação das mesmas. A comunicação entre toda a 

comunidade é fundamental para garantir a eficácia deste plano pelo que deverão ser 

partilhadas todas as experiências e apresentadas sugestões que contribuam para o seu 

enriquecimento.  

Este plano será revisto com regularidade e atualizado em conformidade com as instruções 

provenientes dos órgãos competentes.  

 
 As medidas previstas neste plano de contingência não invalidam a aplicação das 

recomendações e informações emitidas e a emitir pela DGS. 
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EXPLICITAÇÃO 

 

O QUE É O COVID-19?  

COVID-19 e o nome oficial, atribuído pela Organização Mundial da Saúde, a doença provocada por 

um novo coronavírus (SARS-COV-2), que pode causar infeção respiratória grave como a 

pneumonia. Este vírus foi identificado pela primeira vez em humanos, no final de 2019, na cidade 

chinesa de Wuhan, província de Hubei, tendo sido confirmados casos em outros países. 

 

O QUE SÃO OS CORONAVÍRUS? 

Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções nas pessoas. Normalmente 

estas infeções estão associadas ao sistema respiratório, podendo ser parecidas a uma gripe 

comum ou evoluir para uma doença mais grave, como pneumonia. 

 

PORQUE FOI DADO O NOME DE COVID-19? 

A Organização Mundial de Saúde decidiu atribuir um nome que fosse fácil de transmitir e que não 

indicasse nenhuma localização geográfica, um animal ou grupo de pessoas. O nome COVID-19, 

resulta das palavras "corona", "vírus" e "doença" com indicação do ano em que surgiu (2019). 

 

QUAIS SÃO OS SINAIS E SINTOMAS? 
 

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

 febre 

 tosse 

 falta de ar (dificuldade respiratória) 

 cansaço 

Em casos mais graves pode evoluir para pneumonia grave com insuficiência respiratória aguda, 

falência renal e, ate mesmo, levar à morte. 

 

QUAL É O PERÍODO DE INCUBAÇÃO? 

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

exposição ao vírus até ao aparecimento de sintomas) seja entre 1 e 14 dias. 
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COMO SE TRANSMITE? 

O SARS-CoV-2 pode transmitir-se por contacto direto e indireto. 

À luz do conhecimento atual pensa-se que o SARS-CoV-2 pode permanecer nas 

superfícies durante pelo menos 48 horas. Se não houver uma limpeza e desinfeção 

adequada, e o aumento da sua frequência, as superfícies podem constituir-se como 

reservatórios de vírus e de outros microrganismos. 

Via de contacto direto: 

Através de gotículas que uma pessoa infetada transmite pela boca ou nariz quando fala, 

tosse ou espirra (sem utilizar as regras de etiqueta respiratória), podendo estas entrar 

diretamente para a boca ou nariz de uma pessoa que está muito próxima (<2metros). 

 
Via de contacto indireto: 
 

Através das mãos, que tocam nas superfícies contaminadas com as gotículas expelidas 

pelas pessoas infetadas e que depois são levadas à cara, à boca ou ao nariz 

inadvertidamente, sem realizar a higiene das mãos. 
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PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 

1. ESTRUTURA DE COMANDO E CONTROLO 

• Coordenador – Diretor Adelino António Tomé Queirós 
 

• Subcoordenadores – Adjuntos – António José Martins Afonso e Bruno Miguel Teixeira de 
Barros Ferreira 

 
 

EQUIPA OPERATIVA 
 

 Coordenador PES – Florbela Peixoto  

 Coordenador Técnico – Paulo Gomes 

 Coordenador Operacional – António Correia  

 Elemento do Centro de Saúde – Ana Maria Loureiro 

 Presidente da Associação de Pais – Natália Ferreira 

 Presidente da Associação de Estudantes –  

 Representante da Câmara Municipal de Sabrosa – Manuela Rocha 

 Proteção Civil – Marco Sequeira 

 Bombeiros Voluntários de Sabrosa – Jorge Lopes 

 
 
 

CADEIA DE “COMANDO E CONTROLO” 
 

 O diretor (a subdiretora nas ausências/impedimento do diretor), em 

colaboração com os subcoordenadores, coordena e articula os diversos 

elementos da equipa, divulga a informação e implementa as medidas 

inerentes ao plano; 

 A coordenadora do PES, Coordenador Técnico e Coordenador Operacional 

têm a responsabilidade de trabalhar junto dos elementos da comunidade 

escolar a informação divulgada; 

 O elemento do centro de Saúde fica responsável pela ligação com as 

estruturas de saúde; 

 O diretor conjuntamente com a Presidente da Associação de Pais e o 

Presidente da Associação de Estudantes, coordena a intervenção a efectuar, 

respetivamente junto dos pais e encarregados de educação. 

 

 

2. REDE DE COMUNICAÇÃO DE CONTACTOS 
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Contactos da Escola Sede 

Escola  Contacto 

EB 2, 3/SEC – Miguel Torga 259 937 340  

 

 

Coordenador do Centro Escolar - Fernão de Magalhães 

Elementos  Contacto 

Maria José Bebiano 259 937 030 

 

Jardim de Infância S. Martinho de Anta 

Elementos Contacto 

Lurdes Almeida 961 617 951 

 

Jardim de Infância – Parada do Pinhão 

Elementos Contacto 

Teresa Pereira 961 617 945 

 

Outros contactos 

Elementos  Contacto 

Centro de saúde 259 939 209 

Bombeiros 259 939 412 

INEM 112 

Câmara Municipal 259 937 120 

Proteção Civil 963 968 130 

Linha saúde 24 808 242424 
 

 Em caso de necessidade, existe na posse do coordenador (Diretor) uma lista de 

contactos telefónicos de professores, funcionários, encarregados de educação e 

elementos da estrutura de comando; 

 Os contactos com o exterior serão assegurados pelo Coordenador e Subcoordenadores. 

 

 

 

 

3. IDENTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E RESPETIVOS CONTACTOS 

DIREÇÃO 

Elementos  Contacto 

Diretor Adelino Tomé Ext 201/926 918 322 

Subdiretora Mª João Monteiro Ext 202 

Adjuntos 

António Afonso 

Ext 203/926 918 279 Bruno Ferreira 

Lúcia Ribeiro 
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Centro de saúde - 259 939 209 

 

4. DEFINIÇÃO DE UMA ÁREA DE ISOLAMENTO 

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

infetados. Tem como principal objetivo evitar a propagação da doença transmissível no 

serviço e na comunidade. 

A área de isolamento social fica determinada da seguinte forma: 

Escola Básica e Secundária Miguel Torga:  

Sala do edifício principal, junto à reprografia, situada numa zona isolada dos edifícios de 
aulas. Esta tem acesso interno a casa de banho e comunica diretamente com o exterior.  
 
Escola Básica Fernão de Magalhães: 

O isolamento de casos suspeitos é feito na sala de apoio, situada no piso inferior, com 

acesso direto ao exterior. 

Jardim de Infância de S. Martinho de Anta: 

O Isolamento é efetuado em sala contígua com acesso direto ao exterior.  
 
Jardim de Infância de Parada do Pinhão: 

O Isolamento é efetuado em sala do edifício contíguo com acesso direto ao exterior.  
 

As salas de isolamento estão equipadas com máscaras, solução antissética de base 

alcoólica – SABA, luvas descartáveis, lenços de papel, termómetro e contetor de resíduos 

(com abertura não manual e saco de plástico). 

Têm também acondicionados alguns alimentos não perecíveis (água, bolachas, néctares e 

barritas de cereais). 

 
 

5. MEDIDAS DE PREVENÇÃO INDIVIDUAL 
 

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

menos 20 segundos; 

 Usar máscara no recinto escolar; 

 Manter o afastamento social recomendado; 

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

sempre que as mãos estejam sujas;  

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

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

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

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

secreções respiratórias; 
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 As casas de banho estão equipadas com sabão e toalhetes de papel; 

 Na portaria, no refeitório, na Biblioteca, na reprografia, na secretaria e em cada sala de 

aula há gel desinfetante (SABA), cuja aplicação será supervisionada, nos diversos 

serviços pelo assistente operacional, nas salas de aula pelo docente responsável pela 

turma, a fim de se garantir a desinfeção obrigatória; 

 Na entrada de cada pavilhão, está disponível um dispensador de gel para que de forma 

livre, seja utilizado pelos utentes sempre que o julguem necessário.  

 
Estas medidas são a primeira linha de combate à propagação ao vírus e, por isso, foram 

amplamente divulgadas pela comunidade escolar através de cartazes e de um vídeo da 

DGS.  

Os cartazes estão afixados e serão mantidos, nos diversos lugares de passagem obrigatória, 

quer de alunos quer de docentes e demais pessoal. O vídeo foi e será visualizado/explorado 

em contexto de sala de aula, com alguma regularidade, pelos respetivos diretores de turma 

e projetado durante os intervalos pela Rádio-Escola.  

 
6. OUTRAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO  

 
Atendendo a que a prevenção é o principal meio de defesa e, tendo em conta que as 

escolas reúnem grupos de massas, já foram implementadas as seguintes medidas 

restritivas: 

 No acesso às instalações escolares, é vedada a entrada a todos os que não fazem parte 

das dinâmicas do quotidiano; 

 São condicionadas todas as saídas de alunos para a concretização de atividades fora das 

instalações em que decorrem as aulas das turmas que integram; 

 São privilegiadas formas de comunicação à distância para o acesso aos serviços 

administrativos, reprografia e contactos entre diretores de turma e encarregados de 

educação; 

 Implementou-se a marcação prévia de atendimentos presenciais; 

 Foram estabelecidos percursos de circulação no interior das instalações; 

 Atribuiu-se sala fixa a cada uma das turmas, com marcação do lugar destinado a cada 

um dos alunos; 

 Organizou-se o horário escolar em duas grelhas diferenciadas de modo a desencontrar 

os intervalos e hora de almoço; 

 Reduziram-se os tempos livres (intervalos e hora de almoço); 

 Delimitou-se o espaços para os tempos livres; 

 A desinfeção  dos equipamentos tecnológicos e outros objetos  utilizados pelo 

professor será da sua responsabilidade, garantindo assim, a sua proteção e a dos 

outros; 

 A abertura de janelas e estores será assegurada unicamente pelo professor, que fará de 

seguida a desinfeção das superfícies tocadas; 

 No decorrer das aulas, as portas das salas e as janelas, sempre que possível, devem 

manter-se abertas; 
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 O serviço de bufete fica suspenso temporariamente; 

 Os cacifos para uso pessoal dos alunos ficam inacessíveis por tempo indeterminado; 

 Implementação do Plano de limpeza. 

 

 

7. IDENTIFICAÇÃO DE 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, cansaço), associados 

a critérios epidemiológicos. 

 

8. PROCEDIMENTOS EM CASO SUSPEITO: 
 

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

sintomas de COVID-19, deve: 

- se estiver fora da escola, informar a direção da escola (preferencialmente por via 

telefónica). 

 - caso se encontre na escola, dirige-se para a área de “isolamento” alertando o assistente 

operacional/adulto mais próximo, garantindo uma  distância de segurança mínima (2 

metros). 
 

O assistente operacional do serviço equipa-se com os meios de proteção existentes no seu 

local de trabalho, dirige-se de imediato para área de isolamento, informa o Coordenador ou 

Subcoordenadores da ocorrência. No caso da emergência se verificar na Escola Básica 

Fernão de Magalhães, informa a Coordenadora de estabelecimento. Nos Jardins de Infância 

de lugar único, informa a educadora titular. 

Aluno com sintomas – encaminhamento para a sala de isolamento, arejamento da sala 

de aula (lavagem das mãos, desinfeção das superfícies de trabalho, maçanetas das portas, 

distribuição de lenços de papel). O coordenador do plano informa de imediato o 

encarregado de educação para que este proceda em conformidade. 

Docente com sintomas - isolamento sala de isolamento social, arejamento do local de 

trabalho e desinfeção.  

Pessoal Não Docente e outros colaboradores  - isolamento sala de isolamento, 

arejamento do local de trabalho e desinfeção. 

 

Se se tratar de caso suspeito de COVID-19 validado: o SNS 24 contacta a Linha de Apoio ao 

Médico (LAM), da DGS, para validação da suspeição, a DGS ativa o Instituto Nacional de 

Emergência Médica (INEM), o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) e 

Autoridade de Saúde Regional, iniciando-se a investigação epidemiológica e a gestão de 

contactos.  
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O Diretor informa de imediato o delegado regional de educação da respetiva área de 

circunscrição sobre a existência do caso suspeito validado. 

9. NA SITUAÇÃO DE CASO CONFIRMADO:  
 

A escola: 
 

 Providenciará a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de “isolamento”; 

 Reforçará a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente 

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

estarem contaminadas; 

 Dar-se-á especial atenção à limpeza e desinfeção do local onde se encontrava o doente 

confirmado (incluindo materiais e equipamentos utilizados por este). 
 

10. MEDIDAS DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ESCOLAR EM SITUAÇÃO DE 

CRISE.  
 

A redução do número de trabalhadores docentes e não docentes pode condicionar o 

desenvolvimento das atividades. Caso o número de trabalhadores não permita a 

manutenção das atividades das turmas em pleno, prevê-se o funcionamento em regime 

misto ou à distância.  
 

 

Em relação ao funcionamento das AEC(s) no 1.° ciclo são estipulados os mesmos 

procedimentos das restantes atividades letivas, sendo que as atividades a realizar devem 

ser planeadas pela equipa de técnicos dinamizadores das AEC (s) em articulação com os 

professores titulares de turma. 
 
 
 

ORIENTAÇÕES EB 2º, 3º CICLOS E Secundário – Miguel Torga  

1. Entradas e Saídas no recinto escolar dos alunos: 

Os alunos só poderão entrar na escola com máscara devidamente colocada.  

Haverá sinalética a indicar os percursos que os alunos devem seguir, para chegarem aos 

respetivos pavilhões de aulas. Em todas as situações destes percursos, deverão manter a 

distância social recomendada.    

 Os alunos que têm aulas no Pavilhão do 2º ciclo, ao entrarem na escola, fazem a 

desinfecção das mãos e calçado, sob supervisão do assistente operacional, dirigem-se 

para as escadas de acesso ao espaço interior da escola, passam por trás do edifício da 

reprografia e seguem pelo coberto que dá acesso ao seu pavilhão; 

 Os alunos que têm aulas no Pavilhão do 3º ciclo/secundário entram na escola, fazem a 

desinfeção das mãos e calçado, sob supervisão do assistente operacional, seguem para 

o seu pavilhão de aulas, fazendo o percurso pelo passeio, descendo as escadas que dão 

acesso ao seu pavilhão; 

mailto:geral.agrupamento@migueltorga.pt


Rua das Eiras – 5060-320 Sabrosa – Tel. 259 937 340 – Fax 259 937 349 – geral.agrupamento@migueltorga.pt 

11 
 

 Os alunos que têm aulas no pavilhão gimnodesportivo entram na escola, fazem a 

desinfeção das mãos e calçado, sob supervisão do assistente operacional, seguem pelo 

passeio dirigindo-se para a escada de acesso a este espaço;  

 Em caso algum, os alunos poderão aglomerar-se junto à porta de entrada dos 

pavilhões, pelo que devem dirigir-se para o espaço que está destinado à sua turma no 

exterior do pavilhão e aguardar que o assistente operacional chame a sua turma;  

 Na saída os alunos saem pela porta de emergência do edifício em que se encontram e 

fazem o percurso em sentido inverso ao da entrada, mantendo sempre o 

distanciamento social recomendado. 

 

2. Entradas e Saídas de outros utentes: 

 Os utentes apeados têm de entrar com a máscara colocada devidamente, fazer a 

desinfeção de mãos e calçado na portaria e seguir a sinalética indicada. 

 Os utentes que têm acesso ao parque de estacionamento da escola, deverão 

apresentar-se com a máscara devidamente colocada e farão a desinfeção de mãos e 

calçado na entrada do pavilhão para onde se dirigem. 

 

3. Entrada e saída do pavilhão de aulas: 

 Os alunos entram no pavilhão segundo a ordem de chamada, de acordo com o 

seguinte critério: prioridade para pisos superiores e dentro do mesmo piso, prioridade 

para as turmas que têm aulas em salas mais afastadas das escadas de acesso. 

 No interior do pavilhão seguem o percurso assinalado pelas setas, respeitando o 

sentido definido. 

 As turmas cujas salas se situam em pisos superiores utilizam, na subida, as escadas 

mais próximas da entrada (escadas mais estreitas) e na descida utilizam as escadas 

mais próximas da saída de emergência (escadas mais largas). 

 Nestes movimentos de entrada e saída devem respeitar sempre a distância social de 

segurança. 

 No fim das aulas não é permito o aglomerado de alunos, pelo que estes, no fim das 

atividades letivas, se devem dirigir para o local que está destinado à sua turma, no 

exterior dos pavilhões e aguardar pela hora do transporte. Se está na hora de ser 

transportado, dirigirem-se de imediato para os respetivos autocarros, mantendo as 

máscaras colocadas e o respetivo distanciamento social. 

 

4. Organização dos intervalos: 

 Os intervalos das turmas estão organizados em duas grelhas, a fim de desencontrar os 

alunos, tanto quanto possível, no recinto escolar. Os horários das turmas do 5º ao 7º 

ano pertencem a grelha 1 e os restantes anos de escolaridade à grelha 2. 

 

 Manhã Tarde 

Grelha 1 09:00 - 10:30 10:45 - 12:15  13:30-15:00 
 

15:10 - 16:40   

Grelha 2 09:10-10:40 10:55 - 12:25 
12:30 – 13:15 

14:20 – 15:50 
16:00 – 16:45 

16:45 - 17:30 
Este tempo surge 
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 pontualmente nas 
turmas do 
secundário 

 

 Cada turma tem um espaço delimitado no recinto escolar, para uso exclusivo, não 

podendo em circunstância alguma ser utilizado por alunos de outra turma.  

 

5. Acesso ao refeitório: 

 Os alunos acedem ao refeitório mediante uma escala previamente definida de 

acordo com o seu horário escolar. 

 À hora marcada para cada uma das turmas, todos os alunos se dirigem à porta de 

entrada do pavilhão social (polivalente), sendo que não poderão entrar, se não 

neste momento, pois o serviço tem que abranger o grupo/turma. 

 

6. Acesso às casas de banho 

 Apenas é permita a permanência de quatro alunos, em simultâneo, na casa de 

banho; 

 A utilização do material de higiene disponibilizado na casa de banho deve ser feita 

de forma responsável, evitando desperdícios. 

 Deverá ser reforçada a lavagem das mãos antes e após o uso da casa de banho e 

sempre que seja necessário. 

 

7. Acesso aos serviços administrativos  

 O acesso aos SA apenas é permitido a um UTENTE de cada vez, havendo sempre a 

necessidade de marcação prévia através do contacto telefónico 259 937 340 – ou 

do endereço eletrónico geral.agrupamento@migueltorga.pt . 

 O atendimento presencial, durante o período de intervalo, é prioritário para os 

alunos. 

 Os utentes deste serviço devem apresentar-se de máscara devidamente colocada e 

higienizar as mãos com o desinfentante colocado na entrada. 

 

 

12:15 12:30 
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13:15 13:30 

5ºA 
5ºB 
6ºA 
6ºB 

7ºA 
7ºB 
7º C 

8ºA 
8ºB 
9ºA 
9ºB 
9ºC 

 

10ºA 
10ºB 
10ºC 
10ºD  
11ºA  
11ºB  
12ºA  
12ºB 
12º C 

(Multimédia) 
12ºD (Turismo) 
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8. Acesso à reprografia 

 O acesso à Reprografia apenas é permitido a um UTENTE de cada vez. 

  Os docentes têm de enviar previamente os trabalhos a reproduzir para o 

endereço eletrónico reprografia@migueltorga.pt . 

 Os utentes deste serviço devem apresentar-se de máscara devidamente colocada e 

higienizar as mãos com o desinfentante colocado na entrada. 

 O atendimento presencial, durante o período de intervalo, é prioritário para os 

alunos. 

 

9. Educação Física e Desporto Escolar 

Educação Física 

- Apenas uma turma/por tempo poderá ter aula no pavilhão gimnodesportivo. 

- As aulas de 90 minutos têm prioridade sobre as de 45 minutos. 

- Nos tempos em que no horário há mais de que uma turma no ginásio, haverá uma 

escala que define a turma que ficará e o espaço destinado às restantes. 

- Os materiais dos alunos ficam na sala da turma, à exceção do 1º e último tempo 

se tiverem Educação Física. 

 

 Desporto Escolar 

- Ténis de mesa é praticado no polivalente.  

- O atletismo será maioritariamente praticado ao ar livre, ficando a sala SS07 de 

apoio a esta atividade. 

- O futsal será praticado maioritariamente ao ar livre (estádio municipal). 

- O boccia e badminton serão praticados no gimnodesportivo. 

 

Trajetos no pavilhão gimnodesportivo: 

ENTRADAS: 

Rapazes- Entram pela porta de acesso ao pavilhão junto ao balneário masculino. 

Raparigas- Entram pela porta de acesso ao pavilhão junto ao balneário feminino. 

Pessoal docente e não docente- entra pela porta de acesso ao pavilhão junto ao 

balneário masculino. 

 

SAÍDAS: 

Rapazes e raparigas- Saem pela porta de emergência do lado do balneário 

masculino. 

Pessoal docente- Sai pela porta de emergência do lado do balneário masculino. 

Pessoal não docente- Saem pela porta de acesso ao pavilhão junto ao balneário 

masculino. 

 

 

 

Medidas de higiene: 
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- Os alunos entram no pavilhão gimnodesportivo, procedem à desinfeção do 

calçado à entrada e dirigem-se ao balneário com máscara e só a retiram à ordem 

do professor, acondicionando-a no respetivo involucro individual. 

- No balneário devem equipar-se, manter a distância de segurança e voltar a 

desinfetar o calçado. 

- Devido às orientações da DGS, fica interdito o acesso aos banhos. No entanto, os 

alunos devem proceder à higienização do corpo utilizando produtos de higiene: 

toalhitas e/ou toalha de rosto humedecida. 

- Mudar de roupa. 

 

Higienização do material desportivo 

- Existirá material desportivo (numerado/identificado) possível de utilizar e de fácil 

higienização.  

- A higienização do material desportivo acontecerá no final de cada aula e sempre 

que se justifique.  

- A desinfeção do material será feita pelos auxiliares, sendo posteriormente 

colocado a secar/arejar. 

- Será usada película aderente para colocar nos materiais (cabos de raquetes, 

aparelhos de ginástica, material de atletismo, pegas de transporte de materiais…).  

- Existirá um controlo, por parte dos professores, na recolha/distribuição do 

material necessário para as aulas. 

- Os professores terão à sua disposição desinfetante para ser utilizado, sempre que 

se torne necessário. 

10. Salas Específicas: 

 As salas serão desinfetadas pelo assistente operacional, após a utilização por cada 

por cada turma. 

 Os materiais usados serão higienizados pelos utentes com a supervisão do 

professor. 

 Em cada sala estará disponível desinfetante para ser utilizado, sempre que se torne 

necessário. 

 As atividades experimentais ficam condicionadas à existência de material 

específico, em número necessário, bem como ao cumprimento das regras de 

distanciamento social. 

 

11. Utilização da sala de professores:  

 O número de utilizadores permitido está condicionado pelo distanciamento social, 

devendo ser respeitados os lugares sem marcação. 

 A desinfeção dos equipamentos tecnológicos e outros objectos utilizados pelo 

professor será da sua responsabilidade, garantindo assim, a sua proteção e a dos 

outros.  

 

mailto:geral.agrupamento@migueltorga.pt


Rua das Eiras – 5060-320 Sabrosa – Tel. 259 937 340 – Fax 259 937 349 – geral.agrupamento@migueltorga.pt 

15 
 

12. Atendimento aos encarregados de educação/utilização da sala dos directores de 

turma: 

 A utilização da sala de Diretores de turma carece de marcação prévia, na 

reprografia. 

 Os contactos com a escola devem, preferencialmente, ser feitos por telefone ou e- 

mail. 

 Na impossibilidade destes meios, os atendimentos são feitos por marcação, com o 

Diretor de turma. 

  O atendimento de encarregados de educação é feito na sala dos Diretores de 

Turma. 

 
 

 

Escola Básica Fernão de Magalhães / JI`S 

1. Entrada no recinto escolar: 

  A entrada dos professores, educadores de infância, assistentes operacionais e 

animadores que trabalham na escola, faz-se pelo portão situado no parque de 

estacionamento, entrando no edifício pela porta C. 

 Todos os professores, educadores de infância, assistentes operacionais e animadores 

deverão entrar no recinto escolar com a máscara social/cirúrgica devidamente 

colocada. 

  Na entrada, da porta C, deverá ser feita a 1ª higienização das mãos, utilizando o 

produto desinfetante que se encontra colocado nessa área, e dos pés utilizando o 

tapete colocado para o efeito, dirigindo -se para o corredor da área administrativa 

onde se encontra a área suja.  

 Os alunos do 1.º CEB e da Educação Pré-escolar que vêm para a escola com os pais/EE 

ou acompanhados por outra pessoa por ele designada, entrarão no recinto escolar 

pelo portão que se encontra junto da portaria. São entregues ao porteiro/assistente 

operacional, evitando a entrada de pessoas no recinto escolar, que deverão respeitar 

as marcações que se encontram na entrada do edifício. 

 Os alunos que vêm nos transportes entram pelo portão grande, por ordem de 

chegada, acompanhados dos vigilantes / motoristas e serão entregues às assistentes 

operacionais que se encontram no recinto;  

 As crianças da educação pré-escolar serão recebidas por um assistente operacional 

designado para o efeito, na entrada da escola, encaminhando-as para as salas da 

educação pré-escolar com a entrada pela porta A. Em tempo de chuva as crianças 

serão encaminhadas para as salas da educação pré-escolar por uma das portas do 

refeitório marcada para o efeito; 

 Na entrada A e B deverá ser feita a higienização das mãos, utilizando o produto 

desinfetante aí colocado, e a dos pés utilizando o tapete colocado para o efeito na 

entrada das portas;  
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 Só entrarão pessoas externas ao processo educativo, se o serviço que vêm prestar for 

imprescindível, e será feito de forma segura, utilizando mascara e evitando o contacto 

com os alunos, pessoal docente e não docente; 

 Os serviços de transporte do almoço entrarão no recinto escolar pelo portão grande, 

dirigindo-se para a porta exterior da copa, onde se encontram os produtos de 

higienização das mãos bem como a dos pés.  

 

2. Saídas do recinto escolar:   

 A saída dos professores, educadores de infância, assistentes operacionais e 

animadores que trabalham na escola, faz-se pelo portão situado no parque de 

estacionamento, saindo do edifício pela designada porta C; 

 Todos os professores, educadores de infância, assistentes operacionais e animadores 

deverão sair do recinto com a máscara social/cirúrgica devidamente colocada e que só 

poderá ser retirada após a saída para o recinto exterior; 

 Os alunos do 1.º CEB e da Educação Pré-escolar que vêm para a escola com os pais/EE 

ou acompanhados por outra pessoa por ele designada, sairão do recinto escolar pelo 

portão que se encontra junto da portaria. São entregues na portaria/porta principal 

evitando a entrada de pessoas no recinto escolar, sendo que os pais devem respeitar 

as marcações que se encontram no exterior da escola; 

 Os alunos que vão nos transportes saem pelo portão grande, por ordem sequencial, 

acompanhados dos vigilantes / motoristas dirigindo-se em direção aos respetivos 

transportes;  

 Os alunos, bem como o pessoal docente e não docente com sinais ou sintomas 

sugestivos de COVID- 19 não devem apresentar-se na escola. 

 

3. Serviço de Reprografia  

 As fotocópias são solicitadas à assistente operacional, através das prateleiras pretas 

colocadas num armário na sala de professores, com 48 horas de antecedência;  

 São tiradas por ordem de chegada e cumprindo os prazos; 

 Após a tiragem, são colocadas nas prateleiras cinzentas colocadas num armário, na sala 

de professores a fim de estes as levantarem; 

 No final de cada mês, tem prioridade as matrizes e provas mensais de avaliação, que 

seguem o mesmo procedimento; 

 Os alunos não podem solicitar fotocópias nem canetas para o quadro na reprografia;  

 Em casos urgentes, as fotocópias são solicitadas ao assistente operacional colocado de 

apoio no corredor, que as trás para a reprografia e que depois de tiradas são colocadas 

nas prateleiras cinzentas que se encontram num armário nas salas dos professores a 

fim de serem levantadas. 

 Não serão atendidos telefonemas pelos docentes na reprografia. Estes serão 

encaminhados para o telefone da sala dos professores e ou em casos urgentes para a 

salas de aula. 

 Não poderão dirigir-se à reprografia mais do que uma pessoa para solicitar um serviço à 

assistente operacional que aí se encontra, respeitando a ordem e a distância. 
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4. Sala de Professores: 

 Esta é frequentada pelos professores, educadores de infância, animadores e técnicos 

de apoio aos alunos;  

 Não devem permanecer nesta sala em simultâneo um grupo de pessoas superior a 10. 

 Esta sala está dotada de um pano e um borrifador para desinfeção das mesas e teclados 

do computador, a ser usado pelas pessoas que a frequentam e usam ao longo do dia. 

 

5. Sala de reuniões de professores: 

 Esta é frequentada pelos professores, educadores de infância, animadores e técnicos 

de apoio aos alunos;  

 Não devem permanecer nesta sala, em simultâneo, um grupo de pessoas superior a 8; 

 Esta sala servirá, também, para atendimento presencial dos encarregados da educação, 

que entrarão pela porta que dá para o exterior do recinto escolar;    

 Esta sala está dotada de um pano e um borrifador para desinfeção das mesas e teclados 

do computador, a ser usado pelas pessoas que a frequentam e usam ao longo do dia.

  

6. Biblioteca: 

 Este espaço será utlizado por grupos de alunos (turma no máximo) sempre 

acompanhados do professor e com horário definido; 

 Este espaço tem um regulamento de funcionamento próprio; 

 Quando ocorrerem condições climatéricas adversas, este espaço será usado para 

atividades lúdicas pelas turmas, na hora do almoço, com a ocupação definida e com 

rotatividade semanal. 

 

7. Educação Pré-Escolar: 

Atividades Pedagógicas: 

Considerando que a situação que vivemos e a especificidade de cada contexto implicam, 

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

atividades, as atividades a desenvolver incidirão sobre:  

  A promoção de um distanciamento físico, não comprometendo as aprendizagens e o 

desenvolvimento das crianças, garantindo o seu direito de brincar;   

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

compreender a importância das novas formas de interação entre pares e adultos;  

 Promover o diálogo com as crianças acerca da alteração das suas rotinas, ouvindo as 

suas opiniões e sugestões, planeando atividades e projetos, tendo em conta o 

contexto atual; 

 Privilegiar atividades em espaços abertos (pátios, logradouros, jardins) sempre que as 

condições atmosféricas assim o permitam; 

 Assegurar que os objetos partilhados entre crianças sejam devidamente desinfetados 

entre utilizações;  
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Organização Escolar: 

 Todos os grupos turma têm a sua sala de aula que será a mesma ao longo do ano, 

devidamente identificada; 

 Cada aluno tem o seu lugar fixo que perdurará ao longo do ano letivo; 

 As mesas serão dispostas de forma a permitir o distanciamento social possível, 

evitando que os alunos estejam virados de frente uns para os outros; 

 Cada sala tem um dispensador com a solução desinfetante para mãos á entrada da 

sala, bem como um pano e um borrifador para desinfeção das mesas a utilizar pelo 

educador de infância / assistente operacional para desinfeção ao longo do dia; 

 A área junto do balcão, onde se encontra o ponto de água, deve estar de fácil acesso, 

permitindo o distanciamento físico dos alunos a quando da lavagem das mãos; 

 As crianças não deverão permanecer no JI por um período superior ao estreitamente 

necessario;  

 O Encarregado de Educação deverá fornecer um número de contacto sempre 

disponivel e ativo;  

 As crianças deverão trazer para o JI uma muda de roupa, uma bata e um par de 

calçado, que aí permanecerá ao longo do ano; 

 As crianças não devem trazer brinquedos de casa ou outros objetos para o JI;  

  Reforçar-se-á, a lavagem /desinfeção frequente das mãos por parte dos educadores 

de infância, assistentes operacionais e crianças;  

 Será privilegiada a comunicação via telefone ou por meios digitais numa articulação e 

continuidade entre o JI e a Família;  

 Após o início do ano letivo 17 de setembro, não ocorrerão reuniões presencias com os 

encarregados de educação, bem como festas e outras atividades que evolvam 

aglomerados de pessoas;  

 Serão removidos das salas os acessórios não essenciais à prática das atividades 

pedagógicas; reforçando a limpeza e a desinfeção;  

 Serão evitadas concentrações na ida às casas de banho, indo uma ou duas crianças no 

máximo, acompanhadas de um assistente operacional; 

 Será reforçada a lavagem das mãos antes e após o uso da casa de banho e sempre que 

seja necessário; 

 Sempre que possível, serão assegurados os apoios mobilizados para as crianças que 

são acompanhados por técnicos e/ou docentes da Intervenção Precoce, numa 

articulação com o educador de infância, cumprindo as orientações estabelecidas; 

 As Atividades de Animação e Apoio à Família, no seu desenvolvimento seguem as 

mesmas orientações.  

 

Utilização do Parque Infantil: 

 Cada grupo de crianças utilizará, à vez, o parque infantil, evitando o cruzamento de 

grupos; 

 Após cada utilização o parque infantil será desinfetado pelo assistente operacional 

adstrito a cada sala de atividades;  
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 A entrada e saída para o parque far-se-á pela porta da sala de atividades de cada 

turma. 

Lanches  

Lanche da Manhã: 

 O lanche ocorrerá no refeitório da escola na mesa marcada para o efeito;  

 Antes e depois dos lanches, as crianças devem lavar as mãos na casa de banho 

afetas à educação pré-escolar, pela seguinte ordem: às 10:15 a turma C, às 10:30 a 

turma B e às 10:45 a turma A; 

  Cada grupo terá o seu lugar para lanchar, de forma a assegurar o distanciamento 

físico possível entre os alunos, mantendo-se sempre o mesmo lugar, respeitando a 

seguinte ordem às 10:15 a turma C, às 10:30 a turma B e às 10:45 a turma A; 

 Não serão partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos;  

 Todos os assistentes operacionais e animadores usarão máscara enquanto apoiam 

os alunos durante o lanche. 

Lanche da Tarde: 

 O lanche ocorrerá no refeitório da escola, em mesa marcada para o efeito, sendo 

que este ocorrerá das 15:40 às 16:00 para todos os grupos, e cuja entrada efetuar-

se-á por esta ordem sequencial (B A C); 

 Cada grupo lanchará em mesa própria acompanhada do respetivo animador; 

 Não serão partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos;  

 Todos os assistentes operacionais e animadores usarão máscara enquanto apoiam 

os alunos durante o lanche;  

 Após o lanche e de forma sequencial dirigir-se-ão para as salas de atividades / 

recreio ou parque infantil. 

Refeições: 

 Cada grupo/turma terá o seu horário para almoçar, de forma a assegurar o 

distanciamento físico possível entre os alunos, mantendo-se sempre o mesmo 

lugar;  

 Não serão partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos;  

 Os talheres e guardanapos serão fornecidos dentro da embalagem; 

 Os equipamentos e utensílios a devolver aos encargados de educação serão 

colocados em saco descartável; 

 Todos os assistentes operacionais e animadores usarão máscara enquanto 

acompanham os alunos durante a refeição;  

  Cada turma dirige-se para o refeitório, para o lugar marcado;  

 O almoço da turma C decorre entre as 11:45 horas e as 12:20; o da turma B decorre 

entre as 12:25 e as 12:50 e a turma A decorre entre as 12:55 e as 13:30, 

regressando cada turma após o término do mesmo, para a sua sala de atividades 

acompanhada pelo animador responsável; 

 Privilegiar atividades em espaços abertos (pátios, logradouros, jardins) sempre que 

as condições atmosféricas assim o permitam; 

 Assegurar que os objetos partilhados entre crianças sejam devidamente 

desinfetados entre utilizações. 
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Atendimento aos Pais / EE: 

 Será privilegiado o contacto via telefone e email; 

 O atendimento presencial será feito no horário definido pelos educadores de 

infância, com marcação prévia, e não mais do que 3 pessoas separadas, por hora de 

atendimento; 

 Este será feito na sala da coordenadora, e os pais entrarão pelo portão principal e 

acederão à sala de coordenação pela porta que dá acesso ao exterior, evitando o 

contacto com os alunos; 

 Entre cada atendimento será efetuada a devida desinfeção do espaço. 

 

 

8. Primeiro ciclo do ensino básico 

 

Organização Escolar:  

 Todas as turmas têm a sua sala de aula que será a mesma ao longo do ano, 

devidamente identificada; 

 Cada aluno tem o seu lugar fixo que perdurará ao longo do ano letivo; 

 As mesas serão dispostas de forma a permitir o distanciamento social possível, 

evitando que os alunos estejam virados de frente uns para os outros; 

 Cada aluno deverá ser portador de uma caixa de plástico com tampa, de forma a 

colocar o seu material (capas, cadernos, lápis e outros), que ficará na sala, sendo 

esta de fácil higienização; 

 Cada sala tem um dispensador com a solução desinfetante para mãos á entrada da 

sala, bem como um pano e um borrifador para desinfeção das mesas a utilizar pelo 

aluno ou professor para desinfeção ao longo do dia; 

 A área junto do balcão, onde se encontra o ponto de água, deve estar de fácil 

acesso, permitindo o distanciamento físico dos alunos a quando da lavagem das 

mãos; 

 Os alunos do 3.º e 4.ºano subirão para as salas de aula pela entrada A; 

 Sobem pelo lado direito das escadas, em fila indiana, seguindo a seta azul e cada 

turma será acompanhada do professor, com a ordem sequencial de 3.º A, 3.º B, 4.º 

A e 4.º B; 

 Para descerem da sala aula, para o lanche, para o recreio e para o refeitório, devem 

faze-lo pelo lado direito, em fila indiana, seguindo a seta amarela, sempre 

acompanhado pelo professor e sempre por ordem sequencial 3.º A, 3.º B, 4.º A e 

4.º B; 

 Cada turma deve dar um espaço de tempo para subir e para descer, a fim de não se 

cruzarem (até 5 minutos no máximo); 

 Os alunos do 1.º e 2.ºano subirão para as salas de aula pela entrada B; 

 Sobem pelo lado direito das escadas, em fila indiana, seguindo a seta verde e cada 

turma será acompanhada do professor e sempre por ordem sequencial 1.º A, 1.º B. 

2.ºA e 2.º B; 

 Para descerem da sala de aula, para o lanche, para o recreio e para o refeitório, 

devem faze-lo pelo lado direito, em fila indiana, seguindo a seta cor de laranja, 
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sempre acompanhado pelo professor e sempre por ordem sequencial 1.º A, 1.º B. 

2.ºA e 2.º B; 

 Cada turma deve dar um espaço de tempo para subir e para descer a fim de não se 

cruzarem (até 5 minutos); 

 Estes procedimentos mantem-se param as outras atividades AEC e CAF. 

 

      Utilização das Casas de Banho do 1.ºandar: 

 As casas de banho situadas nos corredores das salas de aula, serão utilizadas 

apenas por 8 alunos em simultâneo, 4 do sexo feminino e 4 do sexo masculino, sob 

a orientação de um assistente operacional; 

 Cada professor, durante o decorrer das aulas, só deverá enviar um aluno de cada 

vez á casa de banho; 

 Caso a casa de banho esteja ocupada, deve o aluno esperar pela sua vez no lugar 

marcado para o efeito, mantendo o distanciamento;  

 Antes e depois da utilização da casa de banho os alunos devem lavar as mãos. 

 

Casas de Banho do Refeitório: 

 As casas de banho serão utilizadas apenas por 8 alunos em simultâneo, 4 do sexo 

feminino e 4 do masculino, sob a orientação de um assistente operacional; 

 Caso a casa de banho esteja ocupada, deve o aluno esperar pela sua vez no lugar 

marcado para o efeito, mantendo o distanciamento;  

 Estão marcados no chão, junto às casas de banho, as indicações de distanciamento;  

 Só pode entrar um aluno após a saída de outro;  

 Antes e depois da utilização da casa de banho os alunos devem lavar as mãos. 

Intervalos /Lanches 

Intervalo/ Lanche da manhã:  

 Cada turma terá o seu lugar para lanchar, de forma a assegurar o distanciamento 

físico possível entre os alunos, mantendo-se sempre o mesmo lugar;  

 Não serão partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos;  

 Todos os assistentes operacionais e animadores usarão máscara enquanto apoiam 

os alunos durante o lanche;  

  Os alunos do 1.º ano dirigem-se para o refeitório, para o lugar marcado para a sua 

turma pelas 10:15 h e aí permanecerão até às 10: 30; saindo para o recreio pela 

porta marcada com uma seta azul, acompanhados pelo professor. 

 Os alunos do 2.º ano dirigem -se para o recreio pelas 10:15 h e aí permanecerão até 

às 10:30 h, entrando para o refeitório pela porta marcada com a seta verde, para o 

lugar marcado para a sua turma e aí permanecerão até às 10: 45, de onde sairão 

para as salas de aula, acompanhados pelo professor;  

 Os alunos do 3.º ano dirigem-se para o refeitório, para o lugar marcado para a sua 

turma pelas 10:45 h e aí permanecerão até às 11: 00; saindo para o recreio pela 

porta marcada com uma seta azul, acompanhados pelo professor. 

 Os alunos do 4.º ano dirigem -se para o recreio pelas 10:45 h e aí permanecerão até 

às 11:00 h, entrando para o refeitório pela porta marcada com a seta verde, para o 
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lugar marcado para a sua turma e aí permanecerão até às 11:15h de onde sairão 

para as salas de aula, acompanhados pelo professor;  

 Esta situação terá uma rotatividade semanal. 

 Em tempos de chuva matem-se os procedimentos de utilização do refeitório para o 

lanche, sendo que os alunos do 1.º ano, depois de lancharem, sobem para o 

corredor das salas do 1.º e 2.º ano e os alunos do 2.ºano esperam na sala de apoio 

para virem lanchar ao refeitório; os alunos do 3.ºano, depois de lancharem, sobem 

para a biblioteca e os alunos do 4.º ano esperam na sala de apoio e corredor para 

virem lanchar;  

 Esta situação terá uma rotatividade semanal. 

Intervalo /Lanche no Período da Tarde 15:15 – 15:30:  

 Este ocorrerá no refeitório da escola. Cada turma terá o seu lugar para lanchar, de 

forma a assegurar o distanciamento físico possível entre os alunos, mantendo-se 

sempre o mesmo lugar;  

 Não serão partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos;  

 Todos os assistentes operacionais e animadores usarão máscara enquanto apoiam 

os alunos durante o lanche da tarde;  

 Cada professor terá a lista dos alunos que saem da escola após o término das 

atividades letivas, quer para casa quer para os diferentes ATL`S. Um assistente 

operacional por volta das 15:10 encaminhará esses alunos para a porta A, a fim de 

serem entregues aos responsáveis dos ATL`S e para a portaria a fim de serem 

entregues aos pais, EE ou outra pessoa por eles designada; 

 Após a saída destes alunos, espaço de tempo de 5 minutos, os professores descem 

para o refeitório, pelos itinerários marcados e entregam os alunos aos assistentes 

operacionais que aí se encontram para efetuarem o lanche da tarde;  

 Após o lanche, os alunos sobem para as salas de aula acompanhados pelo professor 

/animador (AEC /CAF), pelos itinerários marcados e sempre por ordem sequencial; 

 Os alunos do 3.º e 4.º ano subirão para as salas de aula pela entrada A; 

 Sobem pelo lado direito das escadas, em fila indiana, seguindo a seta azul e cada 

turma será acompanhada do professor/ animador; com a ordem sequencial de 3.º 

A, 3.º B, 4.º A e 4.º B; 

 Os alunos do 1.º e 2.ºano subirão para as salas de aula pela entrada B; 

 Sobem pelo lado direito das escadas, em fila indiana, seguindo a seta verde e cada 

turma será acompanhada do professor e sempre por ordem sequencial 1.º A, 1.º B. 

2.ºA e 2.º B. 

Utilização de Espaços no Recreio  

 O 1.º ano ocupará o espaço de recreio da pala até ao portão de entrada; 

 O 2.º ano ocupará o espaço de recreio no campo; 

 O 3.º ano ocupará o espaço de recreio da pala até ao portão de entrada; 

 O 4.º ano ocupará o espaço de recreio no campo; 

 Esta ocupação será de rotatividade semanalmente; 

 O material de desporto a utilizar é o da escola, sendo que os alunos não podem 

trazer bolas ou outro material de casa. 
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Refeições: 

 Antes e depois das refeições, os alunos devem lavar as mãos; 

 Cada turma desce para o almoço, acompanhado pelo professor até ao refeitório e 

aí serão entregues às assistentes operacionais e animadores;  

 Cada turma terá o seu lugar para almoçar, de forma a assegurar o distanciamento 

físico possível entre os alunos, mantendo-se sempre o mesmo lugar;  

 Não serão partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos;  

 Os talheres e guardanapos serão fornecidos dentro da embalagem; 

 Os equipamentos e utensílios a devolver aos encarregados de educação serão 

colocados em saco descartável; 

 Todos os assistentes operacionais e animadores usarão máscara enquanto 

acompanham os alunos durante a refeição;  

 O almoço do 1.º e 2.º ano decorre entre as 12:00 horas e as 13:15, pelo que estes 

dirigem-se para o refeitório, para o lugar marcado para a sua turma e aí 

permanecerão até às 12: 25h, saindo para o recreio pela porta marcada com a seta 

azul; 

 O almoço do 3.º e 4.º ano decorre entre as 12:30 h e as 13:45h, pelo que estes 

digerem para o refeitório, fazendo fila, com o devido distanciamento, para apanhar 

ao almoço, dirigindo-se de seguida para o seu lugar e o lugar marcado para a sua 

turma e aí permanecerão até às 13: 15h; saindo para o recreio pela porta marcada 

com a seta azul;  

 As mesas serão higienizadas após cada utilização;  

 Após o almoço, a entrada para as salas de aula decorrerá de acordo com 

estabelecido; 

 Em tempos de chuva os procedimentos serão os mesmos, sendo que os alunos não 

saem para o recinto exterior, pelo que o 1.ºano, após o almoço, por volta das 

12:25h, dirige-se para a sala de apoio e o 2.º ano para o corredor das salas do 1.º e 

2.º ano, seguindo as orientações de subida para as salas de aula, acompanhados 

por assistentes operacionais e ou animadores, onde permanecerão até à chegada 

dos professores; 

 O 3.º ano, após o almoço, por volta das 13: 20 h, dirige-se a sala de apoio e o 4.º 

ano para a biblioteca, seguindo as orientações de subida para as salas de aula, onde 

permanecerão, acompanhados por assistentes operacionais e ou animadores até à 

chegada dos professores; 

 Esta situação será rotativa semanalmente. 

 

Atendimento aos Pais / EE: 

 Será privilegiado o contacto via telefone e email 

 O atendimento presencial será feito no horário definido pelos professores, com 

marcação prévia, e não mais do que 3 pessoas, de forma separada, por hora de 

atendimento; 

 Este será feito na sala de reuniões e os pais entrarão pelo portão principal e 

acederão à sala de reuniões pela porta que dá acesso ao exterior, evitando o 

contacto com os alunos; 
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 Entre cada atendimento será efetuada a devida desinfeção do espaço. 

 

Espaço de confinamento 

 O espaço de isolamento/ confinamento para acolher os casos suspeitos de infeção 

COVID-19 funcionará na sala de terapias, situada na ala administrativa; 

 Esta está equipada com telefone, tem acesso a instalações sanitárias e saída direta 

para o exterior;  

 Perante a identificação de um caso suspeito nos alunos, este será encaminhado 

para o espaço de isolamento, acompanhado por um adulto designado para o efeito; 

 Será informado de imediato o Coordenador de Estabelecimento e contactado o 

Encarregado de Educação para proceder em conformidade; 

 Caso a criança ou adulto se encontre na sala de atividades ou recreio, deve sair pela 

porta A, percorrendo a parte exterior da escola, entrar pela porta da sala de 

isolamento que dá para o exterior;  

 caso a criança ou adulto se encontre no refeitório /recreio, deve sair pela porta B, 

percorrendo a parte exterior da escola, entrar pela porta da sala de isolamento que 

dá para o exterior;  

 Pessoal docente e não docente com sintomas – isolamento na sala;  

 Arejamento do local e desinfeção após cada utilização; 

 Contactar a linha de comando para relato da situação, pelo Coordenador de 

Estabelecimento. 

 

9. Jardim de infância de S. Martinho de Anta 

 

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

sintomas sugestivos de COVID- 19 não devem apresentar-se na escola. 

 

Entrada no recinto escolar: 

 A entrada dos educadores de infância, assistente operacional e animadores, alunos 

ou pais, faz-se pelo único portão existente no edifício e seguem o percurso 

sinalizado até a porta de acesso ao interior do J.I., sendo esta a mais próxima da via 

pública;  

 Todos os educadores de infância, assistentes operacionais e animadores deverão 

entrar no recinto da com a máscara social/cirúrgica devidamente colocada;  

 Na porta de acesso ao interior do J.I., segue-se uma zona delimitada e designada 

por “área suja”, onde deverá ser feita a higienização das mãos, de todas os adultos 

e crianças que pretendam aceder ao interior do J.I., utilizando o produto 

desinfetante que se encontra colocado nessa área; 

 As Educadoras, assistente operacional e animadoras, nesta área suja, trocam de 

calçado e vestem a bata; 

 As crianças serão recebidas pela assistente operacional, na porta principal; 

 Só entra uma criança de cada vez, mantendo-se o distanciamento físico previsto; 

 Depois da desinfeção das mãos, as crianças trocam o calçado por um segundo par, 

que irá ficar no JI e será apenas utilizado neste espaço (este calçado será 
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higienizado todos os dias, após a saída das crianças, que voltarão a calçar o que 

trouxeram de casa), deixam as lancheiras em locais individuais, designados para o 

efeito e vestem as batas;  

 Seguem para a sala principal; 

 Só entrarão pessoas externas ao processo educativo, se o serviço que vêm prestar 

for imprescindível, de uma forma segura, utilizando mascara e evitando o contacto 

com os alunos, pessoal docente e não docente e depois de ter sido feita a devida 

higienização do calçado; 

 Os serviços de transporte do almoço entrarão no recinto escolar, deixando na porta 

principal os recipientes com as marmitas, que serão higienizados e levados para a 

sala de apoio ao serviço de almoços pela assistente operacional;    

Saídas do recinto escolar:   

 A saída dos educadores de infância, assistente operacional, animadores ou alunos, 

faz-se pelo percurso inverso definido para as entradas no recinto escolar;  

 Todos os educadores de infância, assistentes operacionais e animadores deverão sair 

do recinto com a máscara social/cirúrgica devidamente colocada e que só poderá ser 

retirada após a saída para o recinto exterior; 

 Os alunos sairão do recinto escolar, sendo entregues pela assistente operacional ou 

animadoras aos pais/EE ou por pessoa por ele designada na porta principal. 

 

Lanche da Manhã/ Tarde: 

 O lanche ocorrerá na sala polivalente contígua à sala de atividades, na mesa marcada 

para o efeito;  

 Antes e depois dos lanches, os alunos lavam as mãos na casa de banho;  

  Cada aluno terá o seu lugar para lanchar, de forma a assegurar o distanciamento 

físico possível, mantendo-se sempre o mesmo lugar; 

 Não serão partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos;  

 O assistente operacional e ou o animador usarão máscara enquanto apoiam os 

alunos durante o lanche. 

 

Refeições: 

 O almoço ocorrerá na sala polivalente contígua à sala de atividades, de forma a 

assegurar o distanciamento físico possível entre os alunos, mantendo-se sempre o 

mesmo lugar;  

 Não serão partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos;  

 Os talheres e guardanapos serão fornecidos dentro da embalagem; 

 Os equipamentos e utensílios a devolver aos encargados de educação serão 

colocados em saco descartável.  

 Cada aluno dirige-se para o seu lugar marcado; 

 Todos os assistentes operacionais e animadores usarão máscara enquanto 

acompanham os alunos durante a refeição. 
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Utilização do Parque Infantil: 

 Os alunos usarão o parque infantil e após cada utilização este será desinfetado pelo 

assistente operacional/ animador; 

 A entrada e saída para o parque far-se-á pela porta da sala de atividades. 

 

Atendimento aos pais / EE 

 Será privilegiado o contacto via telefone e email; 

 O atendimento presencial será feito no horário definido pela educadora de infância, 

com marcação prévia; 

 Este será feito após o horário letivo e não mais do que 3 pessoas separadas em cada 

momento de atendimento; 

 Os encarregados de educação entram pelo portão, dirigindo-se à sala de atividades, 

onde serão atendidos; 

 Entre cada atendimento será efetuada a devida desinfeção do espaço. 

 

Espaço de confinamento 

 O espaço de isolamento/ confinamento para acolher os casos suspeitos de infeção 

COVID-19 será o gabinete/sala interior, contigua á sala de atividades;  

 Esta tem acesso a instalações sanitárias;  

 Perante a identificação de um caso suspeito nos alunos, este será encaminhado para o 

espaço de isolamento, acompanhado por um adulto;  

 Contactado de imediato o Encarregado de Educação; 

 Pessoal docente e não docente com sintomas – isolamento na sala;  

 Contactar a linha de comando para relato da situação, pela educadora titular; 

 A sala será higienizada após cada utilização. 

 

10. Jardim de infância de Parada de Pinhão 

Entrada no recinto escolar: 

  A entrada da educadora de infância, assistente operacional e animadora que 

trabalham no JI, faz-se pelo portão do mesmo; 

 A educadora de infância, assistente operacional e animadora, deverão entrar no 

recinto do JI com a máscara social/cirúrgica devidamente colocada; 

  Na entrada da sala de atividades, deverá ser feita a 1ª higienização das mãos, 

utilizando o produto desinfetante que se encontra colocado nessa área, deverão trocar 

de calçado, que trazem de casa por aquele que irá ficar no JI, que será apenas utilizado 

nesse espaço. Este calçado será higienizado todos os dias, após a saída; 

 Os alunos da Educação Pré-escolar que vêm para a escola com os pais/EE ou por 

pessoa por ele designada, entrarão no recinto escolar pelo portão, sendo entregues à 

assistente operacional, evitando a entrada de pessoas no recinto escolar. 

 Só entrarão pessoas externas ao processo educativo, se o serviço que vêm prestar for 

imprescindível, de uma forma segura, utilizando mascara e evitando o contacto com os 

alunos, pessoal docente e não docente. 

 O serviço de transporte do almoço entregará o almoço à animadora, no portão do JI. 

mailto:geral.agrupamento@migueltorga.pt


Rua das Eiras – 5060-320 Sabrosa – Tel. 259 937 340 – Fax 259 937 349 – geral.agrupamento@migueltorga.pt 

27 
 

Saídas do recinto escolar:   

 A saída da educadora de infância, assistente operacional e animadora que trabalham 

no JI, faz-se pelo portão; 

 A educadora de infância, assistente operacional e animadora, deverão sair do recinto 

com a máscara social/cirúrgica devidamente colocada e que só poderá ser retirada 

após a saída para o exterior; 

 Os alunos da Educação Pré-escolar que vêm para a escola com os pais/EE ou por 

pessoa por ele designada, sairão do recinto escolar pelo portão. São entregues no 

mesmo evitando a entrada de pessoas no recinto escolar; 

 Os alunos, bem como o pessoal docente e não docente com sinais ou sintomas 

sugestivos de COVID- 19 não devem apresentar-se no JI. 

 

Recreio/espaço exterior 

 Na utilização do espaço exterior deverá reforçar – se, a lavagem/desinfeção das mãos; 

 Desinfetar os brinquedos do espaço exterior, sempre após cada utilização pelo grupo 

de alunos. 

Lanche da manhã  

 O lanche ocorrerá na “cozinha” do JI, os lugares estão marcados de forma a assegurar o 

distanciamento físico possível entre os alunos, mantendo-se sempre o mesmo lugar; 

 Antes e depois dos lanches as crianças devem lavar as mãos na casa de banho;   

 Não serão partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos;  

 A assistente operacional usará máscara enquanto apoia os alunos durante o lanche. 

 

Refeições  

 O almoço ocorrerá na sala devoluta do 1º ciclo; 

 O almoço decorre entre as 12:00 horas e as 13:30, regressando após o término do 

mesmo para a sala de atividades, acompanhados pela animadora responsável. 

 Os lugares estão marcados de forma a assegurar o distanciamento físico possível entre 

os alunos, mantendo-se sempre o mesmo lugar; 

 Não serão partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos;  

 A animadora usará máscara enquanto acompanha os alunos durante a refeição. 

 

Atendimento aos pais / EE 

 Será privilegiado o contacto via telefone e email; 

 O atendimento presencial será feito no horário definido pela educadora de infância, 

com marcação prévia; 

 Este será feito na sala de atividades e os pais entrarão pelo portão, este atendimento 

será feito após o horário letivo; 

 Entre cada atendimento será efetuada a devida desinfeção do espaço. 
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Utilização das Casas de Banho: 

 A casa de banho situada junto à sala de atividades, será usada por um aluno de cada 

vez, sob a orientação da A.O;   

 Antes e depois da utilização da casa de banho os alunos devem lavar as mãos. 

 

Casas de Banho do Refeitório: 

 A casa de banho será utilizada apenas por 1 aluno de cada vez sob a orientação da 

animadora; 

 Antes e depois da utilização da casa de banho os alunos devem lavar as mãos.  

 

Espaço de confinamento 

 O espaço de isolamento/ confinamento para acolher os casos suspeitos de infeção 

COVID-19 será na sala devoluta do 1º ciclo, num espaço definido para o mesmo; 

 Este está equipado com telefone e acesso a instalações sanitárias;  

 Perante a identificação de um caso suspeito nos alunos, este será encaminhado para o 

espaço de isolamento, acompanhado por um adulto;  

 Será Contactado de imediato o Encarregado de Educação;  

 Pessoal docente e não docente com sintomas – isolamento na sala;  

 Após cada utilização da sala, será feito o arejamento do local e desinfeção; 

 Contactar a linha de comando para relato da situação, pela Educadora de Infância 

Titular. 

 

 

RELEMBRA-SE A TODOS OS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO E COMUNIDADE EDUCATIVA 

A RESPONSABILIDADE DO CUMPRIMENTO DE TODAS AS NORMAS REFERIDAS NO 

PRESENTE DOCUMENTO.  

VIVEMOS UM PROBLEMA MUNDIAL QUE PODE SER MINORADO COM A ATUAÇÃO 

INDIVIDUAL.  
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ANEXOS 
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