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PLANO ESTRATÉGICO- PREVENÇÃO DA COVID-19 

• Face à atual situação provocada pela pandemia da doença COVID-19 há que 

definir um plano estratégico  de prevenção que garanta estabilização educativa e 

social, assim como a saúde publica. 

• O presente documento apresenta as medidas específicas a aplicar nas seis escolas 

do agrupamento, tendo sido elaborado com base nos: 

• Plano de Contingência Corona vírus do AESJT de 09 de março de 2020 

• Orientações para a organização do ano letivo 2020/2021 (DEGEsTE) 

• Orientações Ano Letivo 2020/2021 ( DEGEsTE; DGE e DGS) 



MEDIDAS GERAIS PARA AS 6 ESCOLAS  

1. Utilização de máscara obrigatória para alunos a partir do 2º Ciclo do ensino 

básico 

2. Definição de circuitos de circulação interna (entradas e saídas) para evitar 

cruzamento de crianças 

3. Utilização de tapetes higienizantes nas entradas da escola 

4. Arejamento constante da sala através de janelas ou porta aberta 

5. Colocação de dispensadores de álcool gel à entrada da escola e sala de aula 

6. Definição de espaços exteriores para as turmas, à hora do intervalo 

 



MEDIDAS PARA AS SALAS DE AULA 

• Os alunos devem ocupar os mesmos lugares na sala de aula 

• Utilização do material didático do próprio não havendo empréstimo ou partilha dos 

mesmos 

• No final da aula, colocação do material na mochila ou armário 

• Utilização da casa de banho, após autorização do professor para evitar concentrações 

• Acessórios não essenciais à aula devem ser retirados, para uma melhor limpeza e 

desinfeção 

• Higienização constante das mesas, maçanetas e cadeiras pelas assistentes operacionais 

 

 



BIBLIOTECA ESCOLAR  
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA 

•  O período de funcionamento da BE será entre as 9:00h e as 17:00h 

• A BE funcionará até metade da capacidade máxima de utilizadores do seu espaço 

• Apenas serão utilizados os lugares sentados existentes no espaço, organizados de modo a manter 

o distanciamento de 1 metro entre os utentes e a adequada desinfeção 

• Os teclados e os ratos de computador são limpos com um toalhete desinfetante (evitando a 

pulverização), antes de cada utilização 

• Os livros consultados e manuseados no espaço da Biblioteca terão que ser colocados pelo 

utilizador no carrinho, onde permanecerão durante 72 horas, na vertical 

• Não serão permitidos: trabalhos de grupo, estudo coletivo, turmas com professor, acesso livre ao 

fundo documental, ou a partilha, entre utilizadores, de equipamentos e de documentos durante a 

permanência na biblioteca, fotocópias ou digitalizações na impressora da BE (exceto impressões 

enviadas diretamente dos computadores).  

 



BIBLIOTECA ESCOLAR  
ESCOLAS BÁSICAS DO 1º CICLO 

•  Suspensão das requisições domiciliárias de livros, no espaço das bibliotecas, 

pelos alunos das escolas de 1.º ciclo 

• Leituras semanais de histórias, nas turmas, desde o pré-escolar ao 4.º ano, 

previamente acordadas entre as professoras bibliotecárias e as professoras 

titulares 

• Partilha de atividades interativas, orientadas para cada ano escolar, nos canais 

digitais habituais das bibliotecas escolares do agrupamento e na página do 

agrupamento 



MEDIDAS DAS SALAS DE INFORMÁTICA/LABORATÓRIOS 

• Desinfeção das mesas e materiais, nomeadamente teclados, das salas 

específicas entre as trocas de turmas/turnos 



MEDIDAS PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

• Utilização do material didático do próprio não havendo empréstimo ou 

partilha dos mesmos 

• Utilização de fita para apanhar o cabelo 

• Sala de aula com projetor nos dias de chuva 



MEDIDAS PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO VISUAL, 
TECNOLÓGICA E EXPRESSÃO PLÁSTICA 

• Cada aluno deve ter uma capa A3 plastificada ou, no caso de existir, deverá 

ser plastificada de modo a permitir a higienização no início e final de cada 

aula pelo aluno 

• Todos os materiais do aluno devem ser colocados na pasta 

• As capas são distribuídas e arrumadas, no armário, pelo professor 

 



MEDIDAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

1. Utilização de dispensador de higienização à entrada 

2. Atendimento preferencialmente online e agendamento presencial 

3. Atendimento ao público em zona protegida por acrílico 

4. Utilização de caneta após desinfeção 

 

 

 



MEDIDAS PARA A GESTÃO DE HORÁRIOS 

• Concentração de turmas em dois turnos 

• Turmas com horários de aulas, intervalos e período de refeições organizados 

de forma a evitar o contacto entre alunos 

• Os intervalos entre as aulas têm a menor duração possível (2º, 3º ciclo e 

ensino secundário) 

• Entre troca de turnos, limpeza e desinfeção das superfícies utilizadas 

 



MEDIDAS PARA O REFEITÓRIO 

• Definição de horários diferentes para os anos de escolaridade 

• Oferta de refeição take-away para os alunos que terminaram as aulas 

• Depois de almoço os alunos vão para o seu espaço marcado no intervalo de 

aulas 

 

 

 

 



BAR/ BUFETE/PAPELARIA 

• Marcação de refeições, preferencialmente online 

• Os alunos vão receber um “saco zip” onde colocam o cartão para carregamento e 

marcação de refeições (um AO responsável fará o levantamento na primeira aula) 

• Os alunos têm de trazer lanche de casa 

• O bar, bufete e máquina de vendas estão encerrados para evitar circulação de 

alunos 

• As compras da papelaria são feitas através de um pedido escrito que será entregue 

na véspera à assistente operacional responsável 



REGIME MISTO (PRESENCIAL E VIRTUAL) 

Na eventualidade do ensino presencial passar para o Regime Misto ou 

Regime Não Presencial devem ser criadas condições para o acesso 

destes alunos a um destes planos. 

 

A passagem para o Regime Misto ou Regime Não Presencial far-se-á 

por ordem das entidades competentes e para os grupos determinados. 



REGIME MISTO (PRESENCIAL E VIRTUAL) 

Procedimento em caso de aulas em regime misto 

O Regime Misto é efetuado com a frequência de grupos em dias alternados. Metade 

da turma frequenta as aulas presenciais nuns dias e a outra metade funciona em 

trabalho autónomo em casa e na semana seguinte trocam. As tarefas para o trabalho 

autónomo são dadas pelo professor titular de turma/ da disciplina no dia das aulas 

presenciais ou pelos meios digitais incluídos no Plano E@D.  

Deve ser dada preferência a estarem presencialmente na sala de aula os alunos mais 

vulneráveis, em termos tecnológicos e com menores condições para o ensino à distância.  



REGIME MISTO (PRESENCIAL E VIRTUAL) 

Procedimento em caso de aulas em regime não presencial 

O Regime Não Presencial decorrerá de acordo com o Plano E@D (já 

utilizado no ano letivo anterior) que será atualizado e adaptado a cada 

caso/horário. 



SENSIBILIZAÇÃO À COMUNIDADE EDUCATIVA 

ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

Num cenário de constante adaptação como este que se nos 

apresenta, o contacto entre a Escola e a Família é ainda mais 

importante. 

Para isso… 

a colaboração de todos é imprescindível! 


