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1. ENQUADRAMENTO  

 

 

Na atual situação relacionada com o COVID-19, as Autoridades de Saúde Nacionais determinam, a todos os 

serviços ou estabelecimentos, a elaboração de planos de contingência que minimizem o risco de contágio e 

permitam o funcionamento das atividades essenciais.  

 

1. Este documento, designado por Plano de Contingência foi elaborado em cumprimento do disposto no 

Despacho n.º 2836-A/2020, de 02/03/2020, Despacho conjunto n.º 6906-B/2020, de 3 de julho, 

documento “Orientações para a Recuperação e Consolidação das Aprendizagens ao longo do ano letivo 

de 2020/2021, Resolução do Conselho de Ministros, Orientações para a Educação Física, Orientações 

DGS/ DGEstE/ DGE e Referencial Escolas - Controlo da Transmissão de COVID-19 em Contexto 

Escolar. Teve em consideração a estrutura proposta pela DGAEP, que define um conjunto de orientações 

que permite a preparação e adequação da resposta de cada escola, centrando-se nas questões operacionais 

a acautelar, de forma a proteger a saúde dos alunos, docentes, trabalhadores não docentes e visitantes, 

assegurando a continuidade da atividade. A aplicação das medidas previstas no plano de contingência 

não prejudica a aplicação das recomendações e informações emitidas e a emitir pela DGS.  

 

1.1. EXPLICITAÇÃO DO QUE É O CORONA VÍRUS COVID- 19  

Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções, do qual faz parte o COVID- 19. Normalmente 

estas infeções estão associadas ao sistema respiratório, podendo ser semelhantes a uma gripe comum ou evoluir 

para uma doença mais grave, como pneumonia.  

TRANSMISSÃO DA INFEÇÃO  

Considera-se que o COVID-19 pode transmitir-se:  

− Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra);  

− Pelo contacto direto com secreções infeciosas;  

− Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1 mícron).  
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1.2. Principais sintomas  

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

• febre  

• tosse  

• falta de ar (dificuldade respiratória)  

• cansaço  

 

1.3. Período de incubação  

O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) situa-se entre 2 a 12 dias, segundo as últimas 

informações publicadas pelas Autoridades de Saúde. Como medida de precaução, a vigilância ativa dos 

contactos próximos decorre durante 14 dias desde a data da última exposição a caso confirmado. As medidas 

preventivas no âmbito do COVID-19 têm em conta as vias de transmissão direta (via aérea e por contacto) e as 

vias de transmissão indireta (superfícies/objetos contaminados).  

A transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que esta ocorre durante uma exposição próxima 

a pessoa com COVID-19, através da disseminação de gotículas respiratórias produzidas quando uma pessoa 

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

estão próximas e ainda através do contacto das mãos com uma superfície ou objeto com o novo coronavírus e, 

em seguida, o contacto com as mucosas oral, nasal ou ocular (boca, nariz ou olhos).  

 

 



5 
 

2. PLANO DE CONTINGÊNCIA  

 

2.1. Identificação dos efeitos que a infeção pode causar no serviço da entidade 

 O funcionamento dos estabelecimentos de ensino e educação, que prestam um serviço público, está 

condicionado pela concretização de um conjunto de atividades e serviços.  

Neste sentido, quando se verificar a ausência dos assistentes operacionais afetos aos serviços de papelaria, 

bufete, refeitório e Centro de Aprendizagem, estes não poderão funcionar.  

As atividades letivas podem ser afetadas pela ausência dos docentes, e as visitas de estudo/atividades que 

impliquem a saídas dos alunos dos espaços escolares poderão ser adiadas ou canceladas.  

 

2.2. Preparação para fazer face a um possível caso de infeção por Covid – 19  

O Presidente da CAP, Manuel Cabeça, e na sua ausência o Vogal, Silvino Alhinho, são os responsáveis máximos 

do Plano de contingência. Em cada estabelecimento de ensino o responsável é o Coordenador(a) de 

Estabelecimento. Em caso de impedimento o responsável máximo do agrupamento. Esta informação que inclui 

também os contactos de emergência está afixada nas escolas e jardins-de-infância, nas áreas de isolamento.  

Estabelecimento de Ensino Sala de Isolamento Responsável 

EB Manuel Ferreira Patrício 

Sala de enfermagem (no 

bloco do 1º ciclo- 1º 

andar) 

Gab.11 (junto ao PBX) 

Sala de Isolamento do 

pré- escolar 

Prof. Silvino Alhinho  

(Vogal da CAP) 
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EB da Cruz da Picada Gab. de Psicologia Lúcia Laranjinho 

EB da Senhora da Glória Sala de Professores Rosa Barreto 

EB da Vista Alegre Sala de Professores Vicência Mota 

EB Valverde Sala de Apoio Helena de Jesus/ 

Hermínia de Jesus 

JI da Cruz da Picada Gabinete Fotocópias Florinda Figueiras 

JI de Valverde Sala da Casa do Povo Isabel Gomes 

 

Contatos:  

Estabelecimento de Ensino Entidades de Saúde 

EB Manuel Ferreira Patrício- 266 750 050 

EB da Senhora da Glória- 266 735 779 

EB da Vista Alegre- 266 733 147  

EB Valverde- 266 711 246 

EB da Cruz da Picada- 266 731 362  

JI da Cruz da Picada- 266 731 242 

JI de Valverde- 266 711 262  

SNS 24 – 8008242424  

Saúde Escolar – 266 760 010 

Unidade de Saúde Pública – 266 730250 

Delegado de Saúde- Dr. Augusto Santana 

de Brito: 967611198 

Email: usp@alentejocentral.min-saude.pt 

 

Medidas de prevenção diária  

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

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

- Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente manuseadas mais 

utilizadas, e com maior probabilidade de serem contaminadas;  

- Promover o arejamento das salas  

 

3. PROCEDIMENTOS NUM CASO SUSPEITO  

 

Circuito de Comunicação do caso suspeito: 

1º- Avisar o Coordenador Eng. Silvino Alhinho e/ou a equipa de segurança (Albina Almodôvar, Anjos Moreira, 

Fernanda Dias), caso estes estejam ausentes avisar os elementos da CAP. 

2º- De seguida a Dona Joana Bento avisará a equipa de prevenção, sendo 4 assistentes operacionais, divididas por 

duas equipas. Todas as semanas deverá ser atualizada a listagem da respetiva equipa de prevenção. 

 3º- A equipa de prevenção devidamente equipada (máscara, fato de isolamento, luvas e viseira) deverá deslocar-

se à sala onde se encontra o caso suspeito e encaminhar o aluno para a sala de isolamento mais próxima.  

As salas de isolamento deverão conter: água, bolachas, luvas, máscaras, álcool gel e termómetro. 

4º-A telefonista de serviço liga para o Encarregado de Educação do aluno a informar da sua saúde. De seguida e 

caso o Encarregado de Educação autorize a telefonista ligará também para o SNS 24 que passará a ligação para a 

sala de isolamento onde a funcionária fará a devida comunicação ao operador de saúde e procederá conforme 

indicações. 

Nota: Se o encarregado de educação não contactar o SNS 24 ou outras linhas criadas para o efeito, a Autoridade de 

Saúde Local deve ser informada da situação pelo diretor ou ponto focal do estabelecimento de educação ou ensino. 

 

5º- Depois do respetivo encaminhamento, deverão certificar-se que os materiais e espaços manipulados pelo caso 

suspeito são devidamente higienizados e os bens pessoais serão colocados em 2 sacos resistentes com dois nós 

apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho, para entregar ao respetivo Encarregado de Educação. 
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6º- Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso suspeito em dois sacos de plástico, resistentes, com dois 

nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho e colocação dos mesmos em contentores de resíduos 

coletivos após 24 horas da sua produção (nunca em ecopontos). 

 

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

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

Quem apresente critérios compatíveis com a definição de caso suspeito ou com sinais e sintomas de COVID-19:  

- Informa a direção da escola (preferencialmente por via telefónica) e, caso se encontre na escola;  

- Dirige-se para a área de “isolamento”, definida no plano de contingência. Já na área de “isolamento” 

contacta a linha SNS 24 (808 24 24 24).  

Nas situações necessárias o responsável acompanha o aluno até à área de “isolamento”. Quem acompanhe o 

aluno, docente ou trabalhador não docente com sintomas, deve cumprir as precauções básicas de controlo de 

infeção, quanto à higiene das mãos.  

O profissional de saúde do SNS 24 questiona o doente (ou acompanhante) quanto a sinais e sintomas e ligação 

epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de COVID-19.  

Após avaliação, o SNS 24 informa o seguinte: - Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19: define os 

procedimentos adequados à situação clínica;  

- Se se tratar de caso suspeito de COVID-19: o SNS 24 contacta a Linha de Apoio ao Médico (LAM), da DGS, 

para validação da suspeição.  

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

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

deve ser utilizada uma viatura de transporte individual, não devendo recorrer-se a transporte público coletivo. 

Durante todo o percurso o caso suspeito e o(s) respetivo(s) acompanhante(s) devem manter a máscara 

devidamente colocada. 

6- A Autoridade de Saúde Local, no primeiro contacto com o estabelecimento de educação ou ensino, procede 

a uma rápida avaliação da situação/risco, para decidir a celeridade e amplitude das medidas a adotar. Caso 
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considere necessário, pode implementar medidas de proteção, enquanto aguarda confirmação laboratorial, 

nomeadamente: 

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

contactos próximos identificados; 

 Após confirmação laboratorial do caso, a Autoridade de Saúde Local deve prosseguir com a investigação 

epidemiológica (in loco, se necessário): 

• Inquérito epidemiológico;  

• Rastreio de contactos; 

• Avaliação ambiental. 

7- A Autoridade de Saúde informa o caso, os contactos de alto e baixo risco e o estabelecimento de educação ou 

ensino sobre as medidas individuais e coletivas a implementar, de acordo com a avaliação da situação/risco 

efetuada, nomeadamente: 

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

educação ou ensino; 

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

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

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

nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho e colocação dos mesmos em contentores de resíduos 

coletivos após 24 horas da sua produção (nunca em ecopontos). 

 

O professor Silvino Alhinho ou algum elemento da equipa de segurança, informa de imediato a Autoridade de 

Saúde Local/Unidade de Saúde Pública Local e a delegada regional de educação sobre a existência do caso 

suspeito validado.  
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4. PROCEDIMENTOS PERANTE UM CASO SUSPEITO VALIDADO  

 

A DGS informa a Autoridade de Saúde Regional dos resultados laboratoriais, que por sua vez informa a 

Autoridade de Saúde Local.  

A Autoridade de Saúde Local informa dos resultados dos testes laboratoriais e:  

- Se o caso for não confirmado: este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados os procedimentos 

habituais de limpeza e desinfeção. Nesta situação são desativadas as medidas do plano de contingência;  

- Se o caso for confirmado: a área de “isolamento” deve ficar interditada até à validação da 

descontaminação (limpeza e desinfeção) pela Autoridade de Saúde Local. Esta interdição só poderá ser 

levantada pela Autoridade de Saúde.  

A escola deve:  

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

- Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente manuseadas e mais 

utilizadas pelo doente confirmado, com maior probabilidade de estarem contaminadas;  

- Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do local onde se encontrava o doente confirmado (incluindo 

materiais e equipamentos utilizados por este);  

- Armazenar os resíduos do caso confirmado em saco de plástico (com espessura de 50 ou 70 mícron) que, 

após ser fechado (ex. com abraçadeira), deve ser segregado e enviado para operador licenciado para a 

gestão de resíduos hospitalares com risco biológico;  

- Promover o arejamento das salas. 
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5. PROCEDIMENTOS DE VIGILÂNCIA DE CONTACTOS PRÓXIMOS  

Considera-se “contacto próximo” quem não apresenta sintomas no momento, mas que teve ou pode ter tido 

contacto próximo com um caso confirmado de COVID-19.  

O contacto próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser de:  

1. “Alto risco de exposição”: - Quem partilhou os mesmos espaços (sala, gabinete, secção, zona até 2 

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

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

equipamentos que possam estar contaminados com expetoração, sangue, gotículas respiratórias.  

2. “Baixo risco de exposição” (casual), é definido como: - Quem teve contacto esporádico (momentâneo) 

com o caso confirmado (ex. em movimento/circulação durante o qual houve exposição a 

gotículas/secreções respiratórias através de conversa face-a-face superior a 15 minutos, tosse ou espirro); 

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

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

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

última exposição a caso confirmado.  
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ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

 

REGIME PRESENCIAL 

 

1. Sempre que o estabelecimento disponha de espaços que não estão a ser usados poderá utilizá-los para 

expansão do estabelecimento, desde que adequados para o efeito. 

 

2. As crianças e o pessoal docente e não docente devem ser organizados em salas ou outros espaços, de forma a 

evitar o contacto entre pessoas de grupos diferentes. 

 

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

normal funcionamento das atividades pedagógicas. 

 

4. Deve ser privilegiada a utilização das salas ou espaços mais amplos e arejados. 

a) Quando o tempo permitir manter as janelas abertas. 

 

5. Devem ser definidos circuitos de circulação interna, permitindo uma melhor orientação espacial de crianças 

e adultos e, ao mesmo tempo, uma higienização mais eficaz do espaço e dos equipamentos.  

a) As crianças devem ser entregues à porta do estabelecimento de educação pré-escolar pelo seu 

encarregado de educação, ou por pessoa por ele designada, e recebidas por uma Auxiliar destacada para o 

efeito, evitando assim a circulação de pessoas externas no interior do recinto.  

b) Nesta medida, duas auxiliares acolherão as crianças ao portão de acesso direto ao JI, entre as 8h e às 

9h30.  

c) As crianças deverão trazer consigo um saco com calçado extra. À chegada ao JI, a criança deverá 

descalçar os sapatos, devendo calçar os suplentes (á higienizados anteriormente por uma auxiliar).  

d) As auxiliares/educadoras deverão utilizar um calçado exclusivo no espaço escolar (que deverão calçar 

quando chegam à escola, colocando os primeiros num saco, após higienização).  

e) Na hora da entrada será efetuada a medição da temperatura e a devida higienização (mãos e calçado). 

f) A hora da saída será entre as 15h30 e as 18h.  
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g) Não deve a criança permanecer no estabelecimento de educação por período superior ao estritamente 

necessário. 

 

6. O estabelecimento deve criar espaços “sujos” e espaços “limpos” e estabelecer diferentes circuitos de entrada 

e de saída, bem como de acesso às salas, sempre que possível. 

a) Cada sala de JI terá o seu próprio espaço sujo onde serão colocados todos os pertences das crianças, 

(casacos, mudas de roupa...) 

b) As crianças entram pelo portão do JI e após a desinfeção são encaminhados para as suas respetivas 

salas. 

i) Em dias de chuva, as crianças farão a respetiva desinfeção na porta 7, que dá acesso ao recreio do pré-

escolar. 

c) À hora da saída as crianças são acompanhadas pela auxiliar até ao portão do JI e entregues ao 

Encarregado de Educação ou pessoa por ele designada.  

 

 

7. Deve garantir-se a existência de material individual necessário para cada atividade, ou a desinfeção do mesmo 

entre utilizações. 

a) O acesso ao computador da sala é reduzido a uma criança de cada vez e é higienizado e desinfetado 

após cada utilização; 

b) Os brinquedos e/ou objetos usados na sala são lavados após cada utilização. 

 

8. Deve remover-se das salas os acessórios não essenciais à prática das atividades pedagógicas, reforçando a 

limpeza e desinfeção dos que lá permanecem. 

 

9. Deve solicitar-se aos encarregados de educação que não deixem as crianças levar de casa brinquedos ou outros 

objetos não necessários. 

 

10. Deve evitar-se concentrações nas idas à casa de banho. 
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a) As crianças deverão ser acompanhadas por uma assistente operacional à casa de banho e não deverão 

permanecer mais de duas crianças, na mesma.  

b) A assistente operacional deverá assegurar a higienização correta das crianças, tendo em conta que as 

instalações sanitárias estão equipadas devidamente com:  

•Estruturas para a lavagem das mãos com água e sabão líquido; 

•Toalhetes de papel; 

•Dispensadores de solução à base de álcool com concentração de 70% (um por sala e em locais 

estratégicos como por exemplo no refeitório); 

•Contentores próprios para a colocação de lixo e restantes resíduos; 

•Cartazes informativos com as medidas preventivas; 

c) Após cada utilização é feita a devida Manutenção da higiene, limpeza/descontaminação das casas de 

banho e restantes espaços, de acordo com a sua utilização. 

 

11. São assegurados os apoios presenciais mobilizados para as crianças acompanhadas pelos técnicos e/ou 

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

educação inclusiva (EMAEI), em estreita articulação com o educador e com as equipas locais a funcionar no 

âmbito do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI). 

a) Todos os adultos que fazem o acompanhamento às crianças com Necessidades Educativas Especiais ao 

espaço do Jardim de Infância, devem usar máscara, cumprir as medidas de distanciamento, higiene pessoal 

e ambiental. 

 

12. Na organização da rotina diária, procurar desfasar os momentos de permanência dos diferentes grupos de 

crianças no recreio e/ou dividir por zonas afetas a cada grupo. Os equipamentos devem ser higienizados após a 

utilização de cada grupo. 

a) A cada grupo é atribuída uma zona no recreio do Jardim de Infância, devidamente identificada com fita 

sinalética. 

 

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

a) A deslocação para a sala de refeições, é desfasada para evitar o cruzamento de crianças; 
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b) Antes e depois das refeições, as crianças devem lavar as mãos acompanhadas, para que o façam de 

forma correta;  

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

entre crianças; 

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

e) Não devem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos; 

f) Os equipamentos e utensílios da criança a devolver aos encarregados de educação devem ser colocados 

em saco descartável, quando aplicável; 

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

profissionais. 

h) As mesas ficam dispostas como estão atualmente, sendo sinalizadas conforme exemplo: 

 

 

 

 

 

Na mudança de cada ciclo será realizada a devida desinfeção do espaço. 

 

14. Sempre que aplicável, as peças de roupa suja devem ir para casa em saco plástico, fechado. 

 

 

Procedimentos a adotar perante um caso suspeito de COVID-19 

 

• Perante a identificação de um caso suspeito (se detetado no jardim de Infância), este é encaminhado para a área 

de isolamento, pelos circuitos definidos no Plano de Contingência. Sempre que se trate de uma criança, a pessoa 

responsável permanece com a criança na sala de isolamento, cumprindo com as precauções básicas de controlo 

de infeção, nomeadamente quanto: 

 

Não sentar 

 

 

 Não sentar 
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- ao encaminhamento da criança pelo percurso adequado (identificado a amarelo), para a respetiva sala de 

isolamento- sala de trabalho ST2; 

- à higienização das mãos; 

- à colocação dos equipamentos que compõem o KIT de emergência; 

- contacto imediato com o Encarregado de Educação. 

 

• É contatada a Linha SNS24 (808 242 424) ou outras linhas telefónicas criadas especificamente para o efeito*, 

devendo proceder-se de acordo com as indicações fornecidas. 

 

• É reforçada a limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso suspeito, bem como da área de 

isolamento, nos termos da Orientação 14/2020 da DGS. 

 

• Os resíduos produzidos pelo caso suspeito são acondicionados em dois sacos de plástico, resistentes, com dois 

nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho e são colocados em contentores de resíduos coletivos 

após 24 horas da sua produção (nunca em ecopontos). 

 

• A área de isolamento, está devidamente equipada com telefone, cadeira, água, alguns alimentos não perecíveis 

e tem acesso a instalação sanitária; 

 

• O circuito para o caso suspeito chegar e sair da área de isolamento faz-se da seguinte maneira: 

 

a) Se se tratar de uma criança e estiver na sala em atividade, esta deverá sair da referida sala pela porta de 

acesso ao hall e entra na sala de isolamento (em frente), sendo acompanhada pelo adulto responsável; 

b) No caso de ser um adulto o circuito será idêntico; 

 

• Os contactos dos encarregados de educação estão afixados na sala de isolamento; 
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• Os contactos das Entidades da Saúde (Saúde Escolar e Unidades de Saúde Pública), Autarquias, Segurança 

Social e Proteção Civil, estão afixados na Sala de Isolamento. 

 

• Se uma criança ou profissional tiver, em casa, sintomas sugestivos de COVID-19, como febre, tosse ou 

dificuldade respiratória, não deverá comparecer no Jardim de Infância. 

 

Práticas Pedagógicas 

 

• Considerar que a situação que vivemos e a especificidade de cada contexto implicam, necessariamente, uma 

flexibilidade e adequação na organização das rotinas, dos espaços, dos materiais e das atividades. 

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

e princípios da pedagogia para a infância definidos nas OCEPE. 

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

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

• Estar atento ao bem-estar das crianças e responder às necessidades emocionais, físicas e cognitivas das mesmas, 

uma vez que o desenvolvimento e a aprendizagem são indissociáveis. 

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

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

• Dar a conhecer às crianças as novas regras de convivência social, levando-as a compreender a importância das 

novas formas de interação entre pares e com os adultos. É importante prestar atenção às suas dúvidas e angústias, 

tranquilizando-as e ajudando-as a compreender a importância do cumprimento destas novas regras, para a 

segurança e bem-estar de todos. 

• Conversar com as crianças acerca das alterações das suas rotinas e ouvir as suas opiniões e sugestões. 

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

os em local visível do Jardim de Infância e/ou da sua sala. 

• Planear atividades e projetos, escutando as crianças sobre como os podem desenvolver, tendo em conta o 

contexto atual. 
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ORGANIZAÇÃO ESCOLAR- ENSINO BÁSICO (1º ciclo) 

 

REGIME PRESENCIAL 

 

1-Os alunos devem ser organizados, preferencialmente, em grupos/turmas, mantendo-se esta organização ao longo 

de todo o período de permanência na escola. Os grupos/turmas devem ter, sempre que possível, horários de aulas, 

intervalos e período de refeições organizados de forma a evitar o contacto com outros grupos/turmas; 

a) As turmas devem ser distribuídas pela sala de modo a para manterem o distanciamento de um metro entre 

eles. 

b) A entrada ocorrerá desfasada entre as turmas. 

c) Os intervalos das turmas do 1º e 2º ano devem ser desfasados do 3º e 4º ano, com um intervalo de 20 

minutos. 

 

2. As aulas de cada turma devem decorrer, sempre que possível, na mesma sala e com lugar/secretária fixo por 

aluno;  

        a) Cada turma deve ficar afeta a uma sala. 

        b) Cada aluno deve ter um lugar fixo. 

         c) O aluno poderá utilizar a máscara, não sendo obrigatória se assim o entender o seu Encarregado de 

Educação. O encarregado de Educação é responsável pelo material de proteção do seu educando. 

 

3. Privilegiar a utilização de salas amplas e arejadas, sendo que as salas devem ser utilizadas de acordo com a sua 

dimensão e características da escola, em função do número de alunos por turma;  

         a) Quando o tempo permitir manter as janelas abertas. 

           

4. Nas salas, devem ser mantidas as medidas de distanciamento, garantindo a maximização do espaço entre pessoas. 

Assim:  

a)  As mesas são dispostas, sempre que possível, junto das paredes e janelas, de acordo com a estrutura física 

das salas; 

 b) As mesas devem estar dispostas, com a mesma orientação. Pode ainda optar-se por outro tipo de 

organização do espaço, evitando uma disposição que implique ter alunos virados de frente uns para os outros;  
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c) Sempre que possível, deve garantir-se um distanciamento físico entre os alunos e alunos/docentes de, pelo 

menos, 1 metro, sem comprometer o normal funcionamento das atividades letivas.  

 

5. As atividades desportivas, bem com outras atividades que impliquem maior contacto físico, devem ser 

planificadas e adequadas às orientações das autoridades de saúde em vigor (Anexo 1). 

 

6. O intervalo da manhã e da tarde têm uma duração de 30 minutos, devendo os alunos permanecer tanto 

quanto possível, em zonas específicas definidas pela escola, desde que o tempo o permita;  

i) Nos intervalos da manhã e da tarde os alunos que têm direito a reforço alimentar, aguardam na sala 

a distribuição do mesmo, que será entregue por uma funcionária. 

 

7. Estão definidos e identificados circuitos e procedimentos no interior da escola, que promovem o distanciamento 

físico, nomeadamente no percurso desde a entrada da escola até à sala de aula e nos acessos aos locais de 

atendimento e convívio como, por exemplo: refeitório, bufete/bar, papelaria, salas de apoio, polivalente, entradas 

de pavilhões e casas de banho.  

 a) Os alunos que permanecem nas salas 1, 2, 28 e gabinetes anexos entram e saem pela escada 5, junto ao 

refeitório/Bar. 

b) Os alunos que permanecem nas salas 3, 4, 5, 6,7 e 8 entram e saem pela escada 4 em caracol, junto ao pré-

escolar. 

c) Os alunos que permanecem nas salas 9 e 10 entram e saem pela escada 3 em caracol, junto ao polivalente. 

d) Todos os docentes e não docentes, movimentam-se pela escola livremente tendo em atenção o 

distanciamento social e as regras de segurança. 

e) O bar tem a entrada na porta junto à papelaria e a saída pela porta junto ao refeitório. Com permanência 

no máximo de 8 pessoas dentro do espaço. 

e) A entrada para a papelaria deverá ser feita pela porta 5 do pré-escolar, com distanciamento devidamente 

identificado por sinalética no chão. A saída deverá efetuar-se pela porta 6 junto ao refeitório. 

f) Nas casas de banho só devem permanecer duas pessoas em simultâneo. 

g) No refeitório entram pela porta “Entrada”, junto ao Bar e saem pela porta “Saída”, que tem acesso para o 

exterior. 

i) Os alunos almoçam com horários desfasados.  

ii) As mesas ficam dispostas em filas, sendo sinalizadas conforme exemplo: 
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iii) Na mudança de cada ciclo, ocorrerá a devida desinfeção do espaço. 

   iv) Talheres e guardanapos devem ser fornecidos dentro de embalagem;  

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

vi) Retirar artigos decorativos e outros objetos das mesas;  

vii) Assegurar uma boa ventilação e renovação do ar. 

 

 

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

i) Utilização da máscara, caso o Encarregado de Educação assim o entenda, exceto no período de refeição; 

 

 8. Evitar a concentração de alunos nos espaços comuns da escola, nomeadamente na biblioteca ou nas salas de 

informática;  

      a) Dada a dimensão da biblioteca, na mesma não deverão permanecer mais de 10 pessoas, tendo em conta 

o distanciamento social e a higienização pessoal e do espaço.  

          i) As mesas estarão dispostas de acordo com as orientações da DGS, junto às paredes e janelas.  

          

      b) A sala de informática funciona com 10 alunos, com marcação prévia. 

       

9. Criar e divulgar regras de utilização das salas do pessoal docente e não docente;  

     a) Na sala do pessoal docente deverá permanecer no máximo 4 pessoas e na sala do pessoal não docente 

no máximo 4 pessoas. 

     b) Deverão cumprir as regras de higienização, o distanciamento social e o uso obrigatório da máscara.  

    c) O pessoal não docente que esteja em contacto direto com os alunos, como no polivalente, 

polidesportivo, 1º ciclo, 2º ciclo e 3º ciclo para além da máscara deveriam usar a viseira obrigatoriamente.  

 

Não sentar 

 

 

 Não sentar 
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10.Por serem espaços de utilização comum e com superfícies de contacto frequente, no bar deve-se aumentar a 

frequência de limpeza e higienização após utilização (balcões, mesas, cadeiras), e devem ser seguidas as seguintes 

normas de funcionamento:  

a) Higienização das mãos à entrada e à saída;  

i) Reforço da higienização do balcão do Bar. 

b) Distanciamento físico; 

   c) Assegurar uma boa ventilação e renovação do ar.  

11. Reforçar equipas de educação para a saúde nos AE/ENA, compostas por pessoal docente e não docente, em 

colaboração permanente com os centros de saúde (equipas de saúde escolar), associações de pais e de estudantes 

e outros - responsáveis por elaborar e coordenar os respetivos planos de saúde, promovendo-se, entre outras ações, 

sessões de informação/sensibilização para toda a comunidade escolar. 

       a) Deverá incluir-se no projeto do Promosaúde um elemento não docente do estabelecimento, sugerimos a 

funcionária Maria dos Anjos Moreira. 

 

Nota: Em todos os espaços escolares será afixado um Plano de Higienização com os registos de limpeza. 
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ORGANIZAÇÃO ESCOLAR- ENSINO BÁSICO (2º e 3º ciclo) 

 

REGIME PRESENCIAL 

 

1-Os alunos devem ser organizados, preferencialmente, em grupos/turmas, mantendo-se esta organização ao 

longo de todo o período de permanência na escola. Os grupos/turmas devem ter, sempre que possível, horários 

de aulas, intervalos e período de refeições organizados de forma a evitar o contacto com outros grupos/turmas; 

 

2. As aulas de cada turma devem decorrer, sempre que possível, na mesma sala e com lugar/secretária fixo por 

aluno;  

a) Cada turma deve ficar afeta a uma sala. 

         b) Cada aluno deve ter um lugar fixo. 

         c) É obrigatório o uso de máscara e renovação da mesma ao fim de 4 horas, devendo o Encarregado de 

Educação fornecer as mesmas ao seu educando. 

 

3. Privilegiar a utilização de salas amplas e arejadas, sendo que as salas devem ser utilizadas de acordo com a 

sua dimensão e características da escola, em função do número de alunos por turma;  

a) Quando o tempo permitir manter as janelas abertas. 

           

4. Nas salas, devem ser mantidas as medidas de distanciamento, garantindo a maximização do espaço entre 

pessoas. Assim:  

a) As mesas devem ser dispostas, sempre que possível, junto das paredes e janelas, de acordo com a 

estrutura física das salas; 

 b) As mesas devem estar dispostas, preferencialmente, com a mesma orientação. Pode ainda optar-se por 

outro tipo de organização do espaço, evitando uma disposição que implique ter alunos virados de frente 

uns para os outros;  

c) Sempre que possível, deve garantir-se um distanciamento físico entre os alunos e alunos/docentes de, 

pelo menos, 1 metro, sem comprometer o normal funcionamento das atividades letivas.  
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5. As atividades desportivas, bem com outras atividades que impliquem maior contacto físico, devem ser 

planificadas e adequadas às orientações das autoridades de saúde em vigor (Anexo 1). 

 

6. Estão identificados circuitos e procedimentos no interior da escola, que promovam o distanciamento físico, 

nomeadamente no percurso desde a entrada da escola até à sala de aula e nos acessos aos locais de atendimento 

e convívio como, por exemplo: refeitório, bufete/bar, papelaria, salas de apoio, polivalente, entradas de pavilhões 

e casas de banho. Estes são divulgados a toda a comunidade escolar, no início das atividades letivas; 

a) Os alunos que permanecem nas salas 9 à 14 e 27 entram e saem pela escada 3, junto aos laboratórios. 

b) Os alunos que permanecem nas salas 15 à 18 entram e saem pela escada 2 em caracol, junto ao auditório. 

c) Os alunos que permanecem nas salas 19 à 24 entram e saem pela escada 1, junto à telefonista. 

d) Os alunos que permanecem nas salas de EV,ET e EVT entram e saem pela porta 2, junto ao auditório. 

e) Os alunos que permanecem nos laboratórios 1,2,3, salas 25 e 26 e salas adjacentes (apoios) entram e 

saem pela porta 4, junto ao pré-escolar. 

f) Todos os docentes e não docentes, movimentam-se pela escola livremente tendo em atenção o 

distanciamento social e as regras de segurança. 

g) O bar funciona com entrada na porta junto à papelaria e saída pela porta junto ao refeitório. Com 

permanência no máximo de 8 pessoas dentro do espaço (4 sentadas e 4 em take away). 

h) A entrada e saída do polivalente deverá ser feita pela porta 7, identificada por ENTRADA e a saída pela 

porta, identificada por SAÍDA, durante as obras. Após a conclusão das obras os alunos entram pela porta 

8 e saem pela porta 7. 

i) A entrada para a papelaria é ser feita pela porta 4 do pré-escolar, com distanciamento devidamente 

identificado por sinalética no chão. A saída deverá efetuar-se pela porta 5 junto ao refeitório. 

j) Nas casas de banho só devem permanecer duas pessoas em simultâneo. 

k) No refeitório entram pela porta identificada por “Entrada”, junto ao Bar e saem pela porta identificada 

por “Saída” que tem acesso para o exterior. 

i) Os alunos almoçam com horários desfasados.  
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ii) As mesas ficam dispostas como estão, sendo sinalizadas conforme exemplo: 

 

 

 

 

iii) Na mudança de cada ciclo, ocorrerá a devida desinfeção do espaço. 

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

qualquer utente;  

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

vi) Talheres e guardanapos devem ser fornecidos dentro de embalagem;  

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

viii) Retirar artigos decorativos e outros objetos das mesas; 

 

 7. Evitar a concentração de alunos nos espaços comuns da escola, nomeadamente na biblioteca ou nas salas de 

informática; 

 a) Dada a dimensão da biblioteca, na mesma não deverão permanecer mais de 10 pessoas, tendo em conta 

o distanciamento social e a higienização pessoal e do espaço. 

 b) Na sala de informática, deverão permanecer no máximo 10 pessoas, tendo em conta o distanciamento 

social e a higienização pessoal e do espaço, esta sala tem de ser requisitada antecipadamente. 

       

8. As regras de utilização das salas do pessoal docente e não docente, são:  

a) Na sala do pessoal docente deverá permanecer no máximo 20 pessoas, a sala de trabalho dos docentes 

devem permanecer no máximo 10 pessoas e na sala do pessoal não docente no máximo 4 pessoas. 

 b) Deverão cumprir as regras de higienização, o distanciamento social e o uso obrigatório da máscara.  

c) O pessoal não docente que esteja em contacto direto com os alunos, como no polivalente, polidesportivo, 

1º ciclo e 2º ciclo, para além da máscara deveriam usar a viseira obrigatoriamente.  

 

 

Não sentar 

 

 

 Não sentar 
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9. Por serem espaços de utilização comum e com superfícies de contacto frequente, nos bares/bufetes deve-se 

aumentar a frequência de limpeza e higienização após utilização (balcões, mesas, cadeiras), e devem ser seguidas 

as seguintes normas de funcionamento:  

a) Higienização das mãos à entrada e à saída;  

i) Reforço da higienização do balcão do Bar. 

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

c) Distanciamento físico;  

d) Definir lotação máxima, de acordo com as características do espaço, evitando concentrações;  

      i) A lotação máxima do bar deverá ser de 8 pessoas, 4 pessoas sentadas e 4 em take away. 

e) Assegurar uma boa ventilação e renovação do ar.  

12.As equipas de educação para a saúde nos AE/ENA, são compostas por pessoal docente e não docente, em 

colaboração permanente com os centros de saúde (equipas de saúde escolar), associações de pais e de estudantes 

e outros - responsáveis por elaborar e coordenar os respetivos planos de saúde, promovendo-se, entre outras 

ações, sessões de informação/sensibilização para toda a comunidade escolar. 

 

Nota: Em todos os espaços escolares será afixado um Plano de Higienização com os registos de limpeza. 
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ORGANIZAÇÃO ESCOLAR- ENSINO BÁSICO (2º e 3º ciclo) 

 

REGIME MISTO 

 

1-Os alunos devem ser organizados, preferencialmente, em grupos/turmas, mantendo-se esta organização ao 

longo de todo o período de permanência na escola. Os grupos/turmas devem ter, sempre que possível, horários 

de aulas, intervalos e período de refeições organizados de forma a evitar o contacto com outros grupos/turmas; 

a) Sendo um regime misto, as turmas podem ser organizadas por ciclos, umas no período da manhã e 

outras no período da tarde, à exceção do pré-escolar, do 1º ciclo, dos alunos beneficiários da Ação Social 

Escolar identificados pela escola, dos alunos em risco ou perigo sinalizados pelas Comissões de Proteção 

de Crianças e Jovens e para aqueles que a escola considere ineficaz a aplicação do regime misto e não 

presencial (neste casos deverá ser presencial). 

Exemplo: 2º ciclo no período da tarde e 3º ciclo no período da manhã. 

 

2. As aulas de cada turma devem decorrer, sempre que possível, na mesma sala e com lugar/secretária fixo por 

aluno;  

 a) Cada turma deve ficar afeta a uma sala 

 b) Cada aluno deve ter um lugar fixo. 

 

3. Privilegiar a utilização de salas amplas e arejadas, sendo que as salas são utilizadas de acordo com a sua 

dimensão e características da escola, em função do número de alunos por turma;  

a) Quando o tempo permitir manter as janelas abertas. 

           

4. Nas salas, devem ser mantidas as medidas de distanciamento, garantindo a maximização do espaço entre 

pessoas. Assim:  

a) As mesas devem ser dispostas, sempre que possível, junto das paredes e janelas, de acordo com a 

estrutura física das salas; 
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 b) As mesas devem estar dispostas, preferencialmente, com a mesma orientação. Pode ainda optar-se por 

outro tipo de organização do espaço, evitando uma disposição que implique ter alunos virados de frente 

uns para os outros;  

c) Sempre que possível, deve garantir-se um distanciamento físico entre os alunos e alunos/docentes de, 

pelo menos, 1 metro, sem comprometer o normal funcionamento das atividades letivas.  

 

5. As atividades desportivas, bem com outras atividades que impliquem maior contacto físico, devem ser 

planificadas e adequadas às orientações das autoridades de saúde em vigor (Anexo 1). 

 

 6. Os intervalos entre as aulas devem ter a menor duração possível, devendo os alunos permanecer, tanto quanto 

possível, em zonas específicas, definidas pela escola;  

a) Higienização frequente das salas de aula à hora dos intervalos. 

 

7. Estão definidos e identificados circuitos e procedimentos no interior da escola, que promovem o 

distanciamento físico, nomeadamente no percurso desde a entrada da escola até à sala de aula e nos acessos aos 

locais de atendimento e convívio como, por exemplo: refeitório, bufete/bar, papelaria, salas de apoio, 

polivalente, entradas de pavilhões e casas de banho. Estes sõ divulgados a toda a comunidade escolar, no início 

das atividades letivas; 

a) Os alunos que permanecem nas salas 9 à 14 e 27 entram e saem pela escada 3, junto aos laboratórios. 

b) Os alunos que permanecem nas salas 15 à 18 entram e saem pela escada 2 em caracol, junto ao auditório. 

c) Os alunos que permanecem nas salas 19 à 24 entram e saem pela escada 1, junto à telefonista. 

d) Os alunos que permanecem nas salas de EV,ET e EVT entram e saem pela porta 2, junto ao auditório. 

e) Os alunos que permanecem nos laboratórios 1, 2,3, salas 25 e 26 e salas adjacentes (apoios) entram e 

saem pela porta 4, junto ao pré-escolar. 

f) Todos os docentes e não docentes, movimentam-se pela escola livremente tendo em atenção o 

distanciamento social e as regras de segurança, sendo de uso obrigatório as máscaras/viseiras. 

g) O bar funciona com entrada na porta junto à papelaria e saída pela porta junto ao refeitório. Com 

permanência no máximo de 8 pessoas dentro do espaço (4 sentadas e 4 em take away). 
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h) A entrada para o polivalente deverá ser feita pela porta 8, identificada por ENTRADA e a saída pela 

porta 7, identificada por SAÍDA. 

i) A entrada para a papelaria deverá ser feita pela porta 4 do pré-escolar, com distanciamento devidamente 

identificado por sinalética no chão. A saída deverá efetuar-se pela porta 5 junto ao refeitório. 

j) Nas casas de banho só devem permanecer duas pessoas em simultâneo. 

k) No refeitório entram pela porta identificada como “Entrada”, junto ao Bar e saem pela porta identificada 

como “Saída” que tem acesso para o exterior. 

i) As mesas ficam dispostas como estão, sendo sinalizadas conforme exemplo: 

               

 

        

 

 

ii) Na mudança de cada ciclo, ocorrerá a devida desinfeção do espaço. 

l) Em relação ao polidesportivo a entrada deverá efetuar-se pela porta 8 e a saída pela porta 7. 

 

 8. Evitar a concentração de alunos nos espaços comuns da escola, nomeadamente na biblioteca ou nas salas de 

informática;  

 a) Dada a dimensão da biblioteca, na mesma não deverão permanecer mais de 10 pessoas, tendo em conta 

o distanciamento social e a higienização pessoal e do espaço. 

b) Na sala de informática, deverão permanecer no máximo 10 pessoas, tendo em conta o distanciamento 

social e a higienização pessoal e do espaço. 

c) As mesas estarão dispostas de acordo com as orientações da DGE; 

d) Propõe-se que à hora do almoço o espaço da Biblioteca escolar deverá encerrar. 

       

9. Criar e divulgar regras de utilização das salas do pessoal docente e não docente;  

 

Não sentar 

 

 

 Não sentar 
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a) Na sala do pessoal docente deverá permanecer no máximo 20 pessoas e na sala de trabalho docente no 

máximo 10 pessoas. 

b) Deverão cumprir as regras de higienização, o distanciamento social e o uso obrigatório da máscara.  

c) O pessoal não docente que esteja em contacto direto com os alunos, como no polivalente, polidesportivo, 

1º ciclo e 2º ciclo, para além da máscara deveriam usar a viseira obrigatoriamente.  

 

10. Definir procedimentos para utilização dos refeitórios, designadamente com as seguintes normas de 

funcionamento:  

a) Períodos de almoço, são desfasados entre turmas, de forma a respeitar as regras de distanciamento e 

evitando a concentração de alunos;  

b) Prever a possibilidade de recurso a refeição na modalidade de take-away; 

i) Poderá ser implementado a modalidade de take-away, mas apenas no regime misto, ou seja os que 

vêm no período da manhã levam o almoço em regime de take-away e os que vêm no período da tarde 

deverão almoçar em casa, à exceção dos alunos carenciados que poderão almoçar nas instalações do 

refeitório. 

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

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

e) Talheres e guardanapos devem ser fornecidos dentro de embalagem;  

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

g) Retirar artigos decorativos e outros objetos das mesas;  

h) Assegurar uma boa ventilação e renovação do ar.  

11.Por serem espaços de utilização comum e com superfícies de contacto frequente, nos bares/bufetes deve-se 

aumentar a frequência de limpeza e higienização após utilização (balcões, mesas, cadeiras), e devem ser seguidas 

as seguintes normas de funcionamento:  

a) Higienização das mãos à entrada e à saída;  

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

c) Distanciamento físico;  

d) Definir lotação máxima, de acordo com as características do espaço, evitando concentrações;  
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i) A lotação máxima do bar deverá ser de duas pessoas, onde aconselhamos a retirada das mesas e 

cadeiras. 

e) Assegurar uma boa ventilação e renovação do ar.  

 

12. Reforçar equipas de educação para a saúde nos AE/ENA, compostas por pessoal docente e não docente, em 

colaboração permanente com os centros de saúde (equipas de saúde escolar), associações de pais e de estudantes 

e outros - responsáveis por elaborar e coordenar os respetivos planos de saúde, promovendo-se, entre outras 

ações, sessões de informação/sensibilização para toda a comunidade escolar. 

a) Deverá incluir-se no projeto do Promosaúde um elemento não docente do estabelecimento, sugerimos 

a funcionária Maria dos Anjos Moreira. 

 

Nota: Em todos os espaços escolares será afixado um Plano de Higienização com os registos de limpeza. 
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ANEXO 1 

Normas inerentes às aulas de Educação Física para o ano letivo 2020-2021 

 

Este documento estrutura a ação a desenvolver em todos os aspetos que integram as aulas de educação física no 

sentido de continuar a promover as aprendizagens inerentes à disciplina procurando reajustar o processo de 

ensino e aprendizagem e todos os pressupostos inerentes ao mesmo. Este processo procura continuar a ser 

inclusivo, flexível e evolutivo, considerando a rentabilização dos recursos, de forma a continuar a chegar a todas 

as crianças e a todos os alunos tendo sempre em conta os objetivos estabelecidos no Perfil dos Alunos à Saída 

da Escolaridade Obrigatória e nas Aprendizagens Essenciais. Durante o ano letivo 20/21 os alunos deverão 

respeitar as seguintes normas referentes a cada item que constitui o respetivo documento: 

1 – Os alunos devem, preferencialmente, virem equipados de casa: 

a) É considerado equipamento para a realização das aulas de Educação Física: 

  calças de treino, leggings;  

 calção até ao joelho sem aplicações; 

 T-shirt, Sweatshirt, 

 Ténis, sapatilhas ou meias antiderrapantes (só de utilização no pavilhão (velhos que ainda 

sirvam nos pés, rotos, com sola gasta, …)), 

 meias (lavadas); 

b) Cabelos apanhados presos com fitas, elásticos ou ganchos; 

c) Uma garrafa de água identificada; 

d) Uma muda de roupa (t-shirt e roupa interior, …) 

e) Toalhitas descartáveis ou uma toalha pequena para limpar as axilas e a cara após a lavagem no 

lavatório. Poderão utilizar lenços de papel; (sugestão por forma a maximizar o bem-estar do aluno 

após a realização da aula) 

f) Não é permitido a toma de duche 

g) Não há recolha de valores pelo que se aconselha os alunos a não levarem pertences nos dias da 

Educação Física (telemóvel, carteira, relógio, fios, brincos, anéis,…) para dentro do pavilhão, os 

mesmos deverão ficar em casa. O desaparecimento de qualquer objeto pessoal é da sua inteira 
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responsabilidade. 

h) Todos os alunos, numa atitude cívica, são responsáveis pelo asseio do espaço que ocuparam no 

vestiário e nos espaços exteriores; 

i) Os alunos que recorrem a uso de medicação específica devem fazer-se acompanhar dos mesmos, 

dentro de uma bolsa (asmáticos, diabéticos, outras situações pontuais) 

 

2 – O uso de máscara é obrigatório nos espaços comuns (salas e recreios) 

a) Os alunos executam as aulas de Educação Física sem máscara; 

b) Os alunos que não realizam a aula prática, assistindo apenas, devem manter a máscara colocada 

durante todo o tempo de aula; 

c) Os alunos que evidenciem pequenas problemáticas decorrentes da estação do ano ou de problemas 

de saúde (alergias, asma…); e para sua segurança deverão ir buscar e usar a máscara, dirigirem-se a 

um espaço da aula referido pelo professor, por forma a descansar /recuperar. Após a sua recuperação 

o aluno poderá voltar a integrar a aula prática, caso contrário, e de acordo também com a situação o 

aluno permanece em recuperação até ao final da aula. 

d) No caso de alunos se sentirem incomodados com a utilização da máscara, colocando em risco a sua 

saúde e dos outros, deverão ir para casa. 

 

3 – Os alunos deverão tomar o pequeno-almoço antes das aulas, e em especial atenção antes das aulas de 

Educação Física (1º tempo), e deverão fazer um pequeno lanche, trazido de casa, durante os intervalos. 

 

4 – A entrada para o pavilhão será efetuada pela porta lateral do pavilhão:  

a) Entra uma turma de cada vez:  

b)  Sentando-se no espaço previamente definido (marcação nos bancos, no chão ou junto de 

sinalizadores); 

c) Após o términus da aula, devem dirigir -se ao seu vestiário, fazerem a sua higiene pessoal, 

trocarem de ténis e de roupa; 

d) A turma que ficar no exterior não necessita de trocar de roupa no início da aula, devendo trocar de 

roupa após a aula. 
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6 – Todo o material utilizado numa aula, é higienizado após a mesma. É estritamente proibida a entrada dos 

alunos nas arrecadações de materiais, independentemente de estar acompanhado do seu professor; 

a) Os materiais higienizados ou por higienizar estarão devidamente identificados. 

7 – Ao longo das aulas os alunos deverão cumprir as regras das mesmas, quer em relação às atitudes face aos 

colegas, professores, como também face à utilização dos materiais e ocupação dos espaços destinados para as 

mesmas. 

 

                                        

 


