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1. ENQUADRAMENTO  

 

Os estabelecimentos de ensino assumem um papel muito importante na prevenção de uma 

pandemia de tipo coronavírus (COVID-19), pela possibilidade de contágio e rápida propagação 

da doença no seio da sua comunidade. 

 

 

 

Conhecer as manifestações da doença, bem como as suas formas de transmissão, 

constitui a melhor forma de, sem alarmismos, adotar as medidas de prevenção 

mais adequadas. 

 

 

Em cumprimento do disposto no Despacho n.º 2836-A/2020, de 02/03/2020, este documento 

designado por plano de contingência, tem em consideração a estrutura proposta pela DGAEP, 

que define um conjunto de orientações para permitir 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. 

No Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança, será garantido o cumprimento da 

utilização de máscaras para acesso e permanência nos estabelecimentos de educação e 

ensino, pelo pessoal docente e não docente, pelos alunos a partir do 2.º ciclo do ensino 

básico, e ainda encarregados de educação, fornecedores e outros elementos externos.  

 

Educação Pré-Escolar e Ensino Básico 

Atendendo à situação provocada pela pandemia da doença COVID-19 e aos vários cenários 

possíveis da sua evolução ao longo do ano letivo 2020/2021, é definido um quadro de 

intervenções que garanta uma progressiva estabilização educativa e social, sem descurar a 

vertente da saúde pública. Neste contexto, a DGEstE, emitiu um conjunto de orientações e 

medidas excecionais para apoiar a retoma das atividades letivas e não letivas em condições de 

segurança, salvaguardando o direito de todos à educação, no presente ano letivo.  

Estas medidas aplicam-se à educação pré-escolar e às ofertas educativas e formativas do ensino 

básico, ministradas em estabelecimentos de ensino público. 

Estas orientações mantêm em vigor as regras de organização do ano letivo nos estabelecimentos 

públicos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, previstas no Despacho 

Normativo n.º 10-B/2018, publicado no Diário da República n.º 129/2018, 1º Suplemento, Série 

II de 2018-07-06, com as especificidades constantes da presente resolução. 

Sem descurar as medidas excecionais que a situação pandémica que vivemos exige, estas 

orientações têm como objetivo apoiar do ponto de vista pedagógico, as instituições, os 

profissionais e as famílias, bem como assegurar a proteção de todos.  

Pese, embora, a recomendação atual de distanciamento físico, não podemos perder de vista a 

importância das aprendizagens e do desenvolvimento das crianças e alunos, bem como a garantia 

do seu bem-estar e direito de brincar. É também essencial considerar que as interações e as 

relações que as crianças e alunos estabelecem com os adultos e com as outras crianças e alunos 

são a base para a sua aprendizagem e desenvolvimento.  

Toda a comunidade educativa - educadoras de infância, docentes, direção, coordenadores e 

pessoal não docente - terá um papel essencial no sentido de garantir as condições necessárias 
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para que as crianças e alunos possam frequentar a Educação Pré-Escolar e o Ensino Básico com 

o máximo de segurança. 

A aplicação das medidas previstas no plano de contingência não prejudica a aplicação das 

recomendações e informações emitidas e a emitir pela DGS.  

Nesse sentido o Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança elaborou e atualizou o Plano de 

Contingência vigente, de acordo com a Orientação nº 006/2020 da DGS, antes do início das 

atividades em regime presencial, bem como o “Referencial Escolas, controlo da transmissão da 

Covid 19 em contexto escolar” dado a conhecer a 4 de setembro, que visam reduzir o risco de 

transmissão do SARS-CoV-2, em ambiente escolar. Estes documentos compreendem, 

essencialmente, condições específicas de funcionamento, regras de higiene, etiqueta respiratória 

e distanciamento físico. Importa, também, que continue a ser assegurado um conjunto de 

procedimentos, através da implementação, em cada unidade orgânica, de um plano de medidas 

que mitigue a possibilidade de contágio, garantindo a segurança de toda a comunidade educativa 

e permitir o bom funcionamento das atividades essenciais e assim enfrentar, de modo adequado, 

as possíveis consequências de uma pandemia, em estreita articulação com as famílias, os 

serviços de saúde e outras estruturas pertinentes da comunidade educativa. 
 

 

1.1. O QUE É O CORONAVÍRUS – 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 

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).  

 

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). 

 

1.2. PRINCIPAIS SINTOMAS  

 

Os sintomas são semelhantes aos de uma gripe, como por exemplo:  

• Febre igual ou superior a 38º;  

• Tosse; 

• Falta de ar (dificuldade respiratória);  

• Dor de garganta; 

• Dores musculares generalizadas; 
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• Perda transitória do paladar ou do olfato; 

• Diarreia; 

• Dor no peito e dor de cabeça; 

• Cansaço. 

 

 

 

1.3. TEMPO DE INCUBAÇÃO E FORMAS DE MANIFESTAÇÃO 

O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) situa-se entre 1 a 14 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. A transmissão de SARS-CoV-2 pode ocorrer cerca de dois dias antes da 

manifestação de sintomas. 

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).  

 

 

2. PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 

2.1 MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

 

• Distanciamento entre pessoas;  

• Higiene pessoal, nomeadamente a lavagem das mãos e etiqueta respiratória;  

• Utilização de equipamentos de proteção individual (por exemplo máscaras);  

• Higiene ambiental, como a limpeza, desinfeção e ventilação adequada dos espaços;  

• Automonitorização de sintomas, não se deslocando para a escola pessoas com sintomas 

sugestivos de COVID-19. 

 

2.2 PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS 

Medidas Gerais 

1. O Agrupamento procedeu à revisão e adaptação do plano de contingência COVID-19, de 

acordo com a Orientação 006/2020 da DGS e do “Referencial Escolas, controlo da transmissão 

da Covid 19 em contexto escolar”, contemplando:  

a. Procedimentos a adotar perante um caso suspeito de COVID-19;  

b. Definição de uma área de isolamento (sala ou gabinete), em cada uma das unidades 

orgânicas, devidamente identificada e divulgada a toda a comunidade, que tem como 

finalidade evitar ou restringir o contacto direto com quem apresente os sintomas acima 

descritos. Essas áreas estão equipadas com telefone, cadeiras, água, alguns alimentos não 

perecíveis e com acesso a instalação sanitária;  

Escola sede: gabinete B17 / JI de Ermidas/                     Escola do 1º Ciclo de Ermidas/           

JI/Escola do 1º Ciclo de S. Domingos/                       JI/Escola do 1º Ciclo de Vale de 

Água;                         

c. Definição de circuitos para o caso suspeito chegar e sair da área de isolamento;  

d. Confirmação dos contactos de emergência das crianças e alunos e definição do fluxo 

de informação aos encarregados de educação;  

e. Gestão dos recursos humanos de forma a prever substituições na eventualidade de 

absentismo por doença ou necessidade de isolamento.  
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2. O agrupamento garantirá a divulgação deste plano junto de todos os profissionais (pessoal 

docente e não docente) e dos encarregados de educação.  

3. Será mantido um elo de ligação local com as Entidades da Saúde (Saúde Escolar e Unidades 

de Saúde Pública), Autarquias, Segurança Social e Proteção Civil, salvaguardando a necessidade 

de apoios ou recursos.  

4. Todo o pessoal docente e não docente, bem como os encarregados de educação, serão 

devidamente informados relativamente às normas de conduta a obedecer, no atual contexto, e 

que visam a prevenção e o controlo da transmissão da COVID-19, assim como sobre todas as 

alterações à organização e funcionamento do respetivo estabelecimento. A informação 

estará/está afixada em locais visíveis dos estabelecimentos de educação pré-escolar, será enviada 

por via eletrónica e/ou ser publicada na página do Agrupamento: www.aepal.pt.  

5. Todos os estabelecimentos de educação do agrupamento garantem as condições necessárias 

para adotar as medidas preventivas recomendadas, designadamente: 

a. Instalações sanitárias com as condições necessárias para a promoção das boas práticas 

de higiene, nomeadamente a higienização das mãos com água e sabão;  

b. Material para os procedimentos adequados de desinfeção e limpeza dos edifícios 

escolares, de acordo com a Orientação 014/2020 da DGS e o documento orientador da 

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, com a orientação da DGS e a colaboração 

das Forças Armadas, sobre “Limpeza e desinfeção de superfícies em ambiente escolar, no 

contexto da pandemia COVID-19”, reforçando, neste caso, a higienização frequente dos 

materiais pedagógicos e equipamentos utilizados pelas crianças, várias vezes ao dia;  

c. Gestão de resíduos diária, sem necessidade de proceder a tratamento especial;  

d. Equipamentos de proteção, nomeadamente máscaras, para todos os alunos dos 2º e 3º 

ciclos, para o pessoal docente e pessoal não docente; 

e. Dispensador de solução antisséptica de base alcoólica (SABA) para desinfetar as mãos 

à entrada do recinto escolar e de cada um dos Blocos e salas de aulas.  

6. Todas as crianças são entregues na portaria do respetivo estabelecimento de ensino. No caso 

de se tratar de uma criança do pré-escolar, estas serão recebidas por um profissional destacado 

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

7. Pessoas externas ao processo educativo (p. ex.: fornecedores) só excecionalmente podem 

entrar no estabelecimento de educação e, sempre, de forma segura, com máscara, evitando o 

contacto com as crianças e alunos.  

8. Sempre que aplicável, as peças de roupa suja são enviadas para casa em saco plástico, 

fechado.  

9. Os equipamentos de ar condicionado ou similares, nunca devem ser ligados em modo de 

recirculação e desumidificação do ar.  

10. Será dada primazia à via digital para todos os procedimentos administrativos, sempre que 

possível. 

11. Reorganização dos horários escolares, com desfasamento por ciclos e/ou níveis de ensino, de 

forma a minimizar os contactos entre grupos de alunos e evitar grandes concentrações nos 

intervalos e nas pausas para refeições, bem como nas entradas e saídas; 
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12. Reorganização das salas de aula, garantindo a atribuição de salas fixas para cada turma e a 

utilização de mobiliário e equipamentos de uso individual exclusivo (mesas, cadeiras, etc); 

13. Definição de itinerários de circulação, preferencialmente pela direita, e de circuitos de 

entrada e saída de alguns espaços; 

14. O atendimento de pais e Encarregados de Educação por coordenadores, professores e 

educadoras é, preferencialmente, realizado por telefone, e-mail e/ou por vídeo conferência; 

15. Definição de lotação máxima em áreas de utilização múltipla, devendo ser sempre 

acauteladas as regras de distanciamento também nos respetivos acessos. 

  

Organização e funcionamento das Escolas Básicas e Jardins de Infância do Agrupamento  

1 – Horários das atividades letivas 

Horário do Pré-escolar 

09:00h/12:00h; 13:00h/15:00h (JI de Alvalade e JI de Ermidas-Sado) 

09:00h/12:30h; 13.30h/15:00h (JI de São Domingos e JI de Vale de Água) 

Horário do 1º Ciclo 

09:00h/12:00h; 13:00h/16:30h (Turmas ALV A; ERM A; ERM B) 

 09:15h/12:15h; 13:15h/16:45h (Turmas ALV B; ALV C; ERM C; ERM D) 

09:00h/12:30h; 13.30h/16:30h (São Domingos e Vale de Água) 

 

Horário do 2º e 3º Ciclos 

8:30h às 17:20h 

Especificidades (Turmas sem aulas após as 13:30h):  

2ª feira: 6ºB e 9ºB 

3ª feira: 5ºB e 7ºA 

5ª feira: 5ºA, 6ºA e 9ºA 

4ª feira e 6ª feira: Todas 

  

2 – Cada turma tem uma sala atribuída, sendo definido na planta da sala de aula um lugar 

específico.  
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Organização e funcionamento das atividades letivas e formativas em regime presencial 

1. Todos os estabelecimentos de educação irão funcionar em regime presencial como regime 

regra. Os regimes misto e não presencial só serão adotados como exceção, mediante 

indicação/aprovação da DGS e Ministério da Educação.  

2. Os regimes misto e não presencial aplicam-se quando necessário, e preferencialmente, aos 

alunos a frequentar o 3.º ciclo do ensino básico, podendo alargar-se excecionalmente aos 

restantes ciclos de ensino, em função do agravamento da situação epidemiológica da doença 

COVID-19.  

 

3. As atividades a realizar no âmbito dos regimes misto e não presencial são efetuadas na própria 

escola para os alunos:  

• Beneficiários da Ação Social Escolar identificados pela escola;  

• Em risco ou perigo sinalizados pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 

Santiago do Cacém;  

• Para os quais a escola considere ineficaz a aplicação dos regimes misto e não presencial.  
 

 

Aulas de Educação Física 

Em regime presencial, implica a necessidade de serem adotadas um conjunto de medidas 

preventivas, designadamente: 

a) Utilização preferencial dos espaços exteriores para as práticas letivas em EF (Recursos 

Espaciais); 

b) Lavagem e/ou desinfeção das mãos dos alunos, professores, assistentes operacionais, 

ou outros à entrada e à saída das instalações desportivas ou de outros locais onde decorra 

a prática de desporto, com recurso a água e sabão ou, em alternativa, desinfetar as mãos 

com solução à base de álcool; 

c) Adoção de estratégias e metodologias de ensino que privilegiem o respeito pelo 

Distanciamento físico de, pelo menos, três metros entre alunos, de acordo com a 

Orientação n.º 030/2020, da DGS, para a prática de exercício físico, diligenciando no 

sentido da adequação e adaptação das tarefas propostas em contexto de aula; 

d) Evitar a partilha de material (Recursos Materiais), sem que seja higienizado entre 

utilizações; 

e) Identificação das aprendizagens que necessitem de recuperação e consolidação, em 

função da suspensão das atividades letivas presenciais no final do ano letivo anterior, 

refletindo-as na planificação da disciplina; 
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f) Na situação de transição para o “Regime Misto”, sugere-se que na disciplina de 

Educação Física, pela sua característica claramente prática, sejam privilegiadas as 

atividades presenciais. 

 

Recursos Espaciais 

No respeito pelas regras de prevenção e controlo da doença disponibilizadas pela DGS, assim 

como de outras medidas de higienização e controlo ambiental, a organização dos recursos 

espaciais afetos à disciplina de EF deve valorizar os seguintes pressupostos: 

• Garantir a existência de circuitos no acesso às instalações desportivas e, sempre que 

possível, preconizar a circulação num só sentido, evitando o cruzamento entre pessoas; 

• Promover a utilização de calçado exclusivo no acesso às instalações desportivas; 

• Identificar os espaços que necessitem de ser reconfigurados em função das regras de 

utilização, reposicionando ou até mesmo removendo equipamentos existentes, de forma a 

assegurar o distanciamento físico recomendado entre os alunos, durante a prática de 

atividade fisica; 

• Delimitar as áreas de prática, de modo a orientar o posicionamento dos alunos (ex.: 

marcações no chão, linhas delimitadoras, etc.); 

• Dar orientações aos alunos sobre como circular em segurança, praticando com os 

mesmos as transições entre espaços; 

• Nos casos em que as aulas decorram em espaços fechados, assegurar nos intervalos e, 

sempre que possível, uma boa ventilação natural, através da abertura de portas ou janelas, 

nos dias com menor calor.  

• Assegurar a limpeza e higienização dos espaços e equipamentos utilizados, entre aulas, 

de acordo com as orientações n.ºs 014/2020 e 030/2020, da DGS. 

 

Recursos Materiais 

A identificação do material afeto à disciplina de EF deve ser devidamente catalogada (ex.: 

Inventário do Material Desportivo) e a sua organização deve ainda privilegiar a adoção de 

rotinas de manuseamento e de higienização, de consulta acessível para todos os elementos 

envolvidos (professores, alunos e assistentes operacionais). 

Todos os materiais e equipamentos utilizados devem ser submetidos a limpeza e desinfeção, nos 

termos da Orientação n.º 014/2020 e da Orientação n.º 030/2020 da DGS, nomeadamente 

materiais que possam ser partilhados. Por isso, é essencial serem garantidas medidas rotineiras 

de higiene das superfícies, dos materiais e dos objetos, de forma a reduzir o risco de contágio: 
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a) Aumentar a frequência da limpeza e desinfeção, com recurso a produtos e de acordo com as 

técnicas recomendadas pela DGS; 

b) Limpar e desinfetar as superfícies laváveis não porosas de equipamentos de uso comum (tais 

como bolas, raquetas, volantes, objetos gímnicos portáteis, etc.), no início do dia, antes e depois 

de cada utilização, com recurso a agentes adequados; 

c) Limpar e desinfetar as superfícies porosas, como pegas de equipamentos revestidas com 

película aderente, antes e depois de cada utilização, e descartar a película ao final do dia. 

 

Proteção Individual 

Aplicando-se o Princípio da Precaução em Saúde Pública, é recomendado o uso de máscara por 

todos os elementos que utilizem espaços fechados ou abertos afetos à lecionação da disciplina de 

Educação Física, como medida de proteção adicional ao distanciamento físico recomendado, à 

higiene das mãos e à etiqueta respiratória. 

• Alunos: obrigatório o uso de máscara, na entrada e saída das instalações. Dispensa da 

obrigatoriedade do uso de máscara durante a realização de exercício físico; 

• Professores de Educação Física: Dispensa da obrigatoriedade do uso de máscara apenas durante 

a lecionação de períodos de sessões de exercício que impliquem realização de exercício físico; 

• Assistentes Operacionais: uso obrigatório de máscara. 

 

Planeamento das Atividades do Desporto Escolar 

Por paralelismo com o Desporto Federado, e atento o Princípio do Gradualismo, o regresso à 

prática desportiva em contexto de treino e em contexto competitivo, no âmbito do Desporto 

Escolar, deve ser efetuado de forma faseada, pelo que, no atual contexto epidemiológico, se 

iniciam treinos ajustados em todas as modalidades, garantindo o distanciamento físico de, pelo 

menos, três metros entre alunos. 

O Plano de Retoma do Desporto Escolar acompanhará o que vier a ser determinado, pela 

Autoridade de Saúde, para o desporto extraescolar. 

 

Regresso de deslocações ao estrangeiro  

Não tendo sido decretada pela DGS, até ao presente momento, qualquer restrição a deslocações 

ao estrangeiro, recomenda-se a devida ponderação relativamente à conveniência dessas 

deslocações, principalmente para países ou zonas em que a propagação do vírus se mostra mais 

ativa, identificados pelas Autoridades de Saúde.  

Os docentes, alunos e demais acompanhantes que tenham regressado ou que tenham estado em 

contacto próximo e direto com quem tenha regressado de país ou zona de risco para a infeção 

pelo COVID-19, identificados pela DGS, devem, nos 14 dias subsequentes, monitorizar o seu 
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estado de saúde, medindo a temperatura corporal duas vezes ao dia, registando os valores e estar 

atentos a tosse ou a dificuldades respiratórias. Devem ainda evitar cumprimentos sociais com 

contacto físico.  

Quaisquer alterações ao estado de saúde devem ser comunicadas de imediato à linha SNS 

24 (808 24 24 24) que analisará o risco em concreto e dará as devidas recomendações e 

orientações.  

 

Medidas Específicas 

Medidas de prevenção diária  

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

segundos;  

• Deve reforçar-se, igualmente, a lavagem/desinfeção frequente das mãos por parte do pessoal 

docente e não docente e também das crianças e alunos, designadamente aquando da entrada no 

estabelecimento de educação, antes da entrada nas salas de aulas, antes e após as refeições, antes 

e após a ida à casa de banho, e sempre que estejam sujas e/ou que regressem do espaço exterior;  

• 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.  

 

Medidas de organização dos espaços na Educação Pré-Escolar e no Ensino Básico  

1. As crianças, alunos e o pessoal docente e não docente estão organizados em salas ou outros 

espaços, de forma a evitar o contacto entre pessoas de grupos diferentes.  

2. Todos os espaços que não sejam necessários ao bom funcionamento das atividades (depois de 

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

encerrados. Esta medida não se aplica às salas de refeições.  

3. O pessoal docente e não docente deverão privilegiar as atividades que decorram no exterior 

(pátios, logradouros, jardins), em regime rotativo dos grupos/turmas.  

4. Deve ser maximizado o distanciamento físico entre as crianças e alunos quando estão em 

mesas, sem comprometer o normal funcionamento das atividades pedagógicas.  

5. Será privilegiada a utilização das salas ou espaços mais amplos e arejados.  

6. Foram criados circuitos de circulação interna, que permitirão uma melhor orientação espacial 

de crianças, alunos e adultos e, ao mesmo tempo, uma higienização mais eficaz do espaço e dos 

equipamentos.  

7. No estabelecimento existem espaços “sujos” e espaços “limpos” e serão estabelecidos 

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

8. As crianças do Pré-Escolar terão que trocar o calçado que trazem de casa por outro apenas 

utilizado no espaço do Jardim de Infância. Este calçado extra permanece no estabelecimento de 

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

deverão cumprir a mesma orientação.  
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9. Garantir a existência de material individual necessário para cada atividade.  

10. Remover das salas, os acessórios não essenciais à prática das atividades pedagógicas, 

reforçando a limpeza e desinfeção dos que lá permanecem.  

11. Pedir aos encarregados de educação que não deixem as crianças levar de casa brinquedos ou 

outros objetos não necessários.  

12. Evitar concentrações nas idas à casa de banho.   

13. Sempre que possível, e que tal não comprometa a segurança das crianças e alunos (portas 

com barreira de segurança e janelas que não estejam ao alcance), deve manter-se as janelas e/ou 

portas das salas abertas, de modo a permitir uma melhor circulação do ar.  

14. Assegurar os apoios presenciais mobilizados para as crianças acompanhadas pelos técnicos 

e/ou docentes da Intervenção Precoce/Educação Especial. Este trabalho deve ser acompanhado 

pela equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva (EMAEI), em estreita articulação com 

a educadora/PTT/DT e com as equipas locais a funcionar no âmbito do Sistema Nacional de 

Intervenção Precoce na Infância (SNIPI)/ outros técnicos/docentes. 

 

Medidas de organização dos horários na Educação Pré-Escolar e no Ensino Básico  

1. Não deve a criança/aluno permanecer no estabelecimento de educação por período superior ao 

estritamente necessário.  

2. Na organização da rotina diária, está assegurado o desfasamento dos momentos de 

permanência dos diferentes grupos de crianças e alunos no recreio.  

3. Os grupos/turmas terão, sempre que possível, horários de aulas, intervalos e período de 

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

4. As aulas de cada turma devem decorrer, sempre que possível, na mesma sala e com 

lugar/secretária fixo por aluno;  

5. 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;  

6. 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.  

7. 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;  

8. Os intervalos entre as aulas devem ter a menor duração possível, devendo os alunos 

permanecer, tanto quanto possível, em zonas específicas, definidas pela escola;  

9. Definir e identificar 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, 
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reprografia/papelaria, salas de apoio, entradas de pavilhões e casas de banho. Estes devem ser 

divulgados a toda a comunidade escolar, no início das atividades letivas;  

10. Evitar a concentração de alunos nos espaços comuns da escola, nomeadamente, na biblioteca 

ou na sala de informática;  

11. Em ambiente escolar, a extensão dos horários, no âmbito das Atividades de Animação e 

Apoio às Famílias (AAAF) e da Componente de Apoio à Família (CAF), deverá seguir as 

presentes orientações; 

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

 

 

 

Práticas Pedagógicas para a Educação Pré-Escolar e Ensino Básico  

1. 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.  

2. Dar a conhecer às crianças e alunos 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.  

3. Conversar com as crianças e alunos acerca das alterações das suas rotinas e ouvir as suas 

opiniões e sugestões.  

4. Realizar o registo das novas regras de segurança e com as crianças e alunos elaborar cartazes, 

panfletos, etc., afixando-os em local visível do Jardim de Infância e/ou da sua sala de aula.  

5. Planear atividades e projetos, escutando as crianças e alunos sobre como os podem 

desenvolver, tendo em conta o contexto atual.  

6. Privilegiar a utilização das tecnologias de modo diversificado com diferentes funções, como 

recolha de informação, registo, comunicação, etc., com recurso à projeção, por exemplo, de 

visitas virtuais a museus, parques, palácios, audição de concertos de música, visualização de 

peças de teatro e documentários sobre assuntos que lhes interessem.  

7. Desenvolver as atividades, preferencialmente, em pequenos grupos ou individualmente, 

quando possível.  

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

9. Privilegiar atividades que recorram a materiais mais facilmente higienizáveis, evitando 

aqueles que, pelas suas características, apresentam maior risco de contaminação.  

10. Sempre que possível, assegurar que os objetos partilhados entre crianças e alunos são 

devidamente desinfetados entre utilizações.  

11. Se uma criança ou aluno se encontrar atestadamente em grupo de risco, deve ser assegurado 

o apoio individualizado, envolvendo a EMAEI no acompanhamento da criança em estreita 

articulação com o docente e a família.  

12. Privilegiar, sempre que possível, o contacto com as famílias à entrada da instituição, 

mantendo o distanciamento físico recomendado, possibilitando que a articulação possa ser 

veiculada ou complementada, regularmente, via telefone ou por meios digitais, de modo a que, 

na adaptação a esta nova realidade, haja articulação e continuidade entre o estabelecimento de 

ensino e a família.  
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13. Nesta fase, devem suspender-se eventos e reuniões com um número alargado de pessoas 

(festas de Natal, Cerimónias de entrega de Prémios de Mérito, reuniões gerais do PD e PND, 

encarregados de educação, etc). A Direção do Agrupamento definirá um número máximo de 

pessoas nos espaços destinados, organizando as reuniões/eventos, se necessário, de modo 

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

 

Refeições das crianças do Pré-Escolar, dos alunos do Ensino Básico e do restante pessoal 

1. Durante o período de refeições, devem ser respeitadas as seguintes medidas de distanciamento 

e higiene:  

a. A deslocação para a sala de refeições será desfasada entre turmas, para evitar o 

cruzamento de crianças e alunos, evitando a concentração, ou, quando tal não for 

possível, será de considerar fazer as refeições na sala de atividades; 

b. As entradas e saídas na sala de refeições e/ou no bufete são efetuadas utilizando portas 

diferenciadas, devidamente sinalizadas e destinadas ao efeito;   

c. O distanciamento físico na fila para acesso à sala de refeições e/ou bufete está 

devidamente assinalado no chão, respeitando o recomendado; 

d. Antes e depois das refeições, todos devem lavar as mãos de forma correta;  

e. Os lugares na sala de refeições estão marcados, de forma a assegurar o máximo de 

distanciamento físico possível entre crianças/alunos, pessoal docente e não docente;  

f. Será realizada, entre trocas de turno, a adequada limpeza e desinfeção das superfícies 

utilizadas; 

g. Utilização obrigatória de máscara (PD e PND e alunos dos 2º e 3º ciclos), exceto no 

período de refeição;  

2. Não devem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos.  

3. As pausas da equipa para almoço deverão ocorrer de modo a garantir o afastamento físico 

entre profissionais.  

4. Também nas salas de refeições, todos os funcionários de serviço devem utilizar sempre a 

máscara.  

 
2.1. PROCEDIMENTOS NUM CASO SUSPEITO 

O pessoal docente e não docente deve estar informado sobre o Plano de Contingência interno e 

os procedimentos perante a identificação de um caso suspeito de COVID-19.  
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CASO SUSPEITO  

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

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

epidemiológicos.  

PROCEDIMENTOS EM CASO SUSPEITO  

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 a criança/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. 

Desta validação o resultado poderá ser:  

1. Caso Suspeito Não Validado: este fica encerrado para COVID-19. O SNS24 define os 

procedimentos habituais e adequados à situação clínica do aluno, docente ou trabalhador não 

docente.  

2. Caso Suspeito Validado: 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. 

- O Diretor / Presidente de CAP informa de imediato a Sr.ª Delegada Regional da DGEstE 

sobre a existência do caso suspeito validado. 

 

2.2. 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. 
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Na situação de caso confirmado:  

A escola adota os seguintes procedimentos: 

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

- Reforça a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente manuseadas e 

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

- Dá especial atenção à limpeza e desinfeção do local onde se encontrava o doente confirmado 

(incluindo materiais e equipamentos utilizados por este);  

- Os resíduos produzidos pelo caso suspeito devem ser acondicionados em dois sacos de plástico, 

resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho e devem ser 

colocados em contentores de resíduos coletivos após 24 horas da sua produção (nunca em 

ecopontos). 

 

PROCEDIMENTO 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. 

 

3. GRUPO OPERATIVO 

A coordenação global do Plano será assumida pelo Órgão de Gestão da Escola devidamente 

apoiada por uma equipa operativa em articulação com o Delegado de Saúde Escolar, serviços de 

saúde competentes, bem como com a Associação de Pais e Encarregados de Educação, 

respetivos alunos e outras entidades pertinentes. 
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Coordenador do Plano de Contingência: Diretor do Agrupamento de Escolas Prof. 

Arménio Lança, Santiago do Cacém com sede em Alvalade do Sado, Jorge Manuel Viegas 

Palma 

 

Ponto focal: 

Alexandra Gonçalves (Subdiretora do Agrupamento) 

Cristina Ramos (Adjunta da Direção) 

Teresa Duarte (Assessora da Direção)  
 

      Equipa Operativa:     
 

Pessoal Docente  

                                                  

       Escola Básica Prof. Arménio Lança de Alvalade do Sado 
 

- Cláudia Antunes (Coordenadora da Promoção para a Saúde)  

- Miguel Almeida (Delegado de Segurança) 

- Antónia Lança (Professora Bibliotecária) 

- Ana Castro (GAAF) 

- Teresa Lampreia (docente 1º ciclo) 

- Ana Paula Paulo (Educadora) 

                                                    

 JI de Ermidas-Sado  

- Professora coordenadora: Evangelina Jordão – (Educadora) 

                                                                

 EB1 de Ermidas-Sado  

- Professora coordenadora: Sara Manuel – Coordenadora do 1º ciclo 

                                              

      EB1/JI de S. Domingos  

- Professoras coordenadoras: Carla Parreira – Docente do 1º ciclo 

                                                    Ana Paula Pinto (Educadora)  

     EB1/JI de Vale de Água  

- Professoras coordenadoras: Fernanda Silva – Docente do 1º ciclo 

      Carla Mendes - Educadora 

                               

Pessoal não docente  

- Coordenadora Edite Nunes – Escola Básica Prof. Arménio Lança de Alvalade 

- Coordenadora Técnica Graça Mateus – Escola Básica Prof. Arménio Lança de 

Alvalade 

- Filomena Vieira – Escola Básica de Ermidas-Sado 

- Marta Cruz - JI de Ermidas-Sado 

- Graça Pereira - Escola Básica/JI de S. Domingos 

- Dulce Sequeira - EB1/JI de Vale de Água 

 

Encaminhamento até à Sala de Isolamento:  

Efetuada por Assistente Operacional de serviço no bloco onde se encontra o caso suspeito. 
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Contacto com o Encarregado de Educação: 

Efetuado pelo Diretor ou ponto focal. 

 

Competências: 

       Coordenador do Plano de Contingência – supervisionar todas as ações implícitas no Plano 

de ação da Equipa Operativa em articulação com entidades externas. 

       Equipa Operativa – organizar/controlar e executar, em articulação com as entidades 

externas, todas as atividades previstas no Plano de Contingência.  

 

Em situação de ausência de algum elemento, terá de haver um substituto a designar na altura pela 

Direção da Escola. A escola irá compilar uma listagem que inclua todos os membros do pessoal 

docente e não docente. 

 
4. ATIVIDADES ESSENCIAIS E PRIORITÁRIAS 

 

Na fase pandémica do COVID-19 é previsível que surjam casos de profissionais ou alunos 

doentes, com possível comprometimento da vida da comunidade educativa. 

O encerramento da(s) escola(s) ocorrerá se determinado pela autoridade de saúde, após avaliação 

epidemiológica da situação, e por decisão da DGS, após proposta da Direção Executiva. Em caso 

de encerramento, os setores que necessitam de ser mantidos, se possível, são as seguintes:  

 

Setores N. de elementos 

Direção 1 

Portaria 1 

Serviços Administrativos 1 

Unidades Orgânicas fora da Escola Sede 1 (por cada unidade) 

 

5. MEDIDAS DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ESCOLAR EM SITUAÇÃO DE 

CRISE 

 

Num eventual encerramento das escolas que constituem este Agrupamento, serão 

disponibilizadas aos Pais e Encarregados de Educação, informações referentes ao período de 

encerramento e a medidas de vigilância a adotar. 

 

6. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLO 

 

No seguimento do atrás exposto, o Órgão de Gestão deste Agrupamento, considerou pertinentes 

as seguintes medidas de prevenção: 

  

Medidas gerais de higiene pessoal  

  

As crianças e jovens devem ser ensinados a:  

- Cobrir a boca e o nariz quando se tosse ou espirra com lenço de papel, nunca com 

a mão. No caso de não se poder usar lenço de papel, tapar a boca com o 

antebraço. A seguir, lavar as mãos; 
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- Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão azul, (ou sabonete líquido), 

durante pelo menos 20 segundos e secando-as com toalhas de papel; 

- Não tocar com as mãos sujas na boca, olhos ou nariz. 

Como regra geral de higiene, devem lavar-se as mãos, igualmente, antes de comer, antes e depois 

de preparar refeições, sempre que se utilize a casa de banho, mexa em lixo, terra, detritos ou 

dejetos de animais e sempre que se tenha de servir comida ou mexer em brinquedos e objetos de 

utilização partilhada. Fazer o mesmo, sempre que se cuide de pessoas doentes.  

 

Medidas de higiene do ambiente escolar   

 

Definiram-se como principais linhas de atuação as seguintes:  

 

- Colocação de soluções de limpeza das mãos à base de álcool em locais de uso 

comum, nomeadamente, em cada sala de aula;  

- Nas casas de banho, serão reforçados os toalhetes de papel para secar as mãos e 

sabonete líquido; 

- Junto dos locais de lavagem das mãos serão colocados cartazes informativos 

acerca do procedimento a tomar; 

- A limpeza e arejamento de todos os espaços utilizados pela comunidade educativa 

será feita diariamente, como já é prática deste estabelecimento de ensino; 

- Sempre que haja suspeita de infeção, o espaço e possíveis objetos serão de 

imediato desinfetados. Durante a desinfeção o espaço estará interdito à 

comunidade educativa; 

- Limpeza de corrimãos e maçanetas de portas a efetuar pelas assistentes 

operacionais; 

- Limpar frequentemente as superfícies das mesas de trabalho, cadeiras, bancos, 

brinquedos, teclados e ratos dos computadores das salas; 

- No final do turno da tarde, as assistentes operacionais farão a limpeza/desinfeção 

das mesas de trabalho; 

- Antes da entrada e saída de cada turma da sala de aula, o professor será o 

responsável por assegurar a desinfeção individual das mãos de cada um dos alunos 

utilizando o doseador com a solução à base de álcool, existente; 

- Nenhum aluno dos 2º e 3º ciclos poderá entrar nos Blocos e/ou na sala de aula 

sem a máscara distribuída ou retirá-la no decorrer da aula; 

- O professor será o responsável por higienizar o computador e o rato antes da saída 

da sala de aula; 

- Antes da saída de cada turma de salas de aula específicas (Laboratórios, Salas de 

EV, ET, EM, TIC, Laboratório de Aprendizagem, CAA), o aluno será o responsável 

por assegurar a desinfeção dos materiais por si utilizados (mesa, cadeira); 

- O professor será o responsável por deixar as janelas abertas durante os intervalos. 

 

Medidas de isolamento e distanciamento social   

 

- Não serão admitidos, no Agrupamento, crianças, jovens, adultos ou profissionais 

que manifestem febre ou outros sintomas, a fim de evitar o contágio de outras 
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pessoas. Em caso de dúvida, a Equipa Operativa, contactará a Linha de Saúde 24 

(808 24 24 24), o Delegado de Saúde e/ou o Centro de Saúde; 

- As pessoas eventualmente doentes serão encaminhadas para espaços que 

funcionarão como salas de isolamento, durante a permanência na escola até serem 

contactados os respetivos Pais/Encarregados de Educação e/ou o Centro de Saúde 

de Alvalade. Estes espaços são:  

 

 Escola Básica Prof. Arménio Lança de Alvalade do Sado – sala B17; 

 Escola Básica de Ermidas-Sado - biblioteca;  

 Pré-Escolar de Ermidas - gabinete de trabalho devidamente identificado; 

 Escola Básica S.Domingos - sala A; 

 Pré-Escolar de S.Domingos - sala A; 

 Escola Básica de Vale de Água - sala A; 

 Pré-Escolar de Vale de Água - sala A. 

 

 O Plano de Contingência é específico para cada unidade orgânica e prevê, entre outros:  

 

- As salas de isolamento acima referidas, serão utilizadas apenas para este fim, a 

partir da identificação do primeiro caso, e até ordem contrária emanada pela 

Saúde Escolar. Será limpa e arejada regularmente e após a sua utilização por 

eventuais pessoas doentes. A mesma estará equipada com um doseador de 

solução antisséptica de base alcoólica para desinfeção das mãos, 1 termómetro, 1 

kit com água e alguns alimentos não perecíveis, toalhetes de papel, 1 pacote de 

máscaras e luvas descartáveis, e acesso a instalação sanitária; 

- A atualização dos contactos de emergência das crianças ou alunos e do fluxo de 

informação aos encarregados de educação;  

-  A constituição de diferentes equipas de pessoal não docente, de modo a garantir a 

sua substituição na eventualidade de absentismo por doença ou necessidade de 

isolamento;  

- A constante atualização da informação sobre a situação epidemiológica local 

relativa à COVID-19;  

- Numa situação de deteção da doença, os grupos considerados de risco (grávidas, 

doentes portadores de doenças crónicas, idosos) serão retirados do 

Estabelecimento de Ensino. 

- Sempre que seja identificada uma situação suspeita de doença, será 

contactada a Linha de Saúde 24 (808 24 24 24) e serão seguidas as instruções 

transmitidas; 
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Atuação perante caso suspeito de COVID-19 

 

 

Para menores de 18 Anos: 
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Para maiores de 18 Anos: 

 

 

 
 

 

7. PLANO DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 

 
O Plano de Comunicação e Informação designa: 

- uma equipa responsável pela comunicação/articulação/informação;  

-os Fluxos de informação: o Interna (com o pessoal docente e não docente, com os alunos); 

Interinstitucional (com as equipas de saúde, agentes da proteção civil, entre outros); e Externa 

(com os encarregados de educação, associações de pais);  

- os Canais de comunicação (e-mail, sms, sites dos agrupamentos de escolas/escolas não 

agrupadas, posters, placards…). 
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8. ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PLANO 

 

Este Plano, desde a fase inicial, foi elaborado de acordo com as diretrizes emanadas pela 

Direção-Geral da Saúde. 

O Plano será dado a conhecer a toda a comunidade educativa, na página web do Agrupamento 

www.aepal.pt, por e-mail, e afixado em locais próprios. 

Os diretores de turma e os professores titulares de turma terão um papel importante na 

divulgação da informação aos alunos, e respetiva sensibilização para a complexidade da temática 

em apreço. 

  

9. AVALIAÇÃO 

 

O Plano será reavaliado e atualizado sempre que necessário. 

Terminada a fase pandémica o grupo operativo procederá à elaboração de um relatório que 

evidencie os aspetos que correram bem e os que devam merecer algum ajustamento. 

 

10. CONTACTOS  

 

Professor Jorge Manuel Viegas Palma – tel. 269 59 00 43 

Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança – tel. 269 59 00 40 

 

 JI de Ermidas – tel. 269 502 933 

 EB1 de Ermidas – tel. 269 502 786 

 EB1 de S.Domingos – tel.269 903 287 

 JI de S. Domingos – tel. 269 903 048 

 EB1/JI de Vale de Água – tel.269 909 255 

 

 

Alvalade, 09-09-2020 

 

O Diretor 

 

Jorge Manuel Palma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aepal.pt/
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ANEXOS 
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Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança, Santiago do Cacém 

Escola Básica Prof. Arménio Lança, Alvalade do Sado, Santiago do Cacém (sede) 
(330425) 

 

Ano letivo 2020.21 

Regulamento da Biblioteca  

“No contexto atual, o Ministério da Educação emitiu um conjunto de orientações e 

medidas excecionais para apoiar a retoma das atividades letivas e não letivas em condições 

de segurança, salvaguardando o direito de todos à educação, no ano letivo de 2020.21. 

Nessas orientações, evidencia-se a necessidade de planificar os documentos 

orientadores da escola, tendo por base que o processo de ensino e aprendizagem pode ser 

desenvolvido em regime presencial, regime misto ou regime não presencial, tendo em conta o 

evoluir da situação pandémica ao longo do ano. 

Sendo a biblioteca um serviço com espaços e equipamentos específicos, dotado de um 

regulamento próprio, revela-se necessário ajustá-lo, tendo por base as orientações da 

Direção-Geral da Saúde e o plano de contingência da escola.”  

in Orientações 2020.21 para a Organização de Bibliotecas, RBE. 

 

Organização do espaço 

 O mobiliário/equipamento enquadram-se no espaço existente, cumprindo as normas 

de distanciamento.  

 O fundo documental manter-se-á organizado no espaço destinado para o efeito. Para a 

receção e entrega de documentos/livros existe um separador acrílico de proteção 

entre utilizadores e recetor.  

 O protocolo de higienização dos espaços e equipamentos será efetuada no espaço 

temporal de entrada e saída de cada turma (“casulo”), bem como no ato de 

encerramento da biblioteca, com higienizadores à base de álcool gel. No que respeita 

aos utilizadores, seguir-se-á o protocolo da DGS e do Plano de Contingência da Escola.  
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 O protocolo de arejamento, sempre que o estado meteorológico o permita, será 

acionado aquando da abertura e encerramento da Biblioteca e entre a entrada e saída 

de cada turma/utilizadores.  

 A sinalética está atualizada de acordo com as novas normas, regras de segurança e 

higienização. A sinalética horizontal indica a entrada e saída diferenciada do espaço.  

Horário de funcionamento 

 Horário de abertura: 8h30 

 Horário de encerramento: 16h30 

 O espaço encerra no horário de almoço.  

 De acordo com o estado meteorológico, far-se-á o arejamento do espaço.  

 O tempo de higienização do espaço durará aproximadamente 10min.  

Equipa da Biblioteca 

 De acordo com a constituição da equipa, em reunião, serão atribuídas as funções 

face a novos procedimentos implementados e/ou a implementar (Plano de Apoio 

do E@D/Plano Anual de Atividades – anexo 1), de acordo com os diferentes regimes 

de funcionamento.  

Acesso à Biblioteca e às diferentes áreas funcionais 

 A entrada e saída de utilizadores far-se-á por portas distintas, em fila indiana e, 

sempre que possível, com o distanciamento de 1 metro, com a respetiva 

higienização das mãos na entrada.  

 A ocupação do espaço será limitada a 1 turma, respeitando uma calendarização 

previamente agendada, e sempre acompanhada por um docente.  

 A prioridade de acesso ao espaço funciona de acordo com as necessidades 

curriculares.  

 O distanciamento entre utilizadores, sempre que possível, respeitará as normas da 

DGS.  
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 O acervo documental, materiais informáticos/tecnológicos e/ou outros apenas 

serão manuseados após a higienização das mãos e de acordo com o objetivo 

curricular.  

 O acervo documental requisitado, aquando da sua devolução, permanecerá em 

“Quarentena” pelo tempo máximo de 10 dias.  

 O tempo de permanência no espaço é o estritamente necessário para o 

cumprimento dos objetivos curriculares e/ou outro e obedece a um mapa de 

calendarização (turma/grupo em “casulo”).  

 De forma a evitar a sobreposição de grupos/turmas no acesso à Biblioteca, 

executar-se-á um mapa de calendarização, de acordo com as solicitações dos 

departamentos pedagógicos e/ou de outros utilizadores. Este mapa poderá sofrer 

alterações pontuais de acordo com a dinamização do Plano de Atividades da 

Biblioteca Escolar.  

Serviços documentais 

 Restringidos pelo atual contexto de pandemia, não há livre acesso aos serviços da 

Biblioteca. Todos os serviços serão dinamizados de acordo com calendarização 

própria/Plano de Atividades/Plano de Apoio do E@D. Assim, a utilização da 

coleção para leitura presencial, de sala de aula ou domiciliária obedecerá ao 

supracitado.  

 O atendimento presencial funcionará por agendamento, tanto para a requisição 

domiciliária, de sala de aula e devolução de livros, através do email be@aepal.pt. 

Serviços pedagógicos 

 As normas e prioridades funcionarão de acordo com o currículo e as solicitações 

dos docentes: far-se-á apoio ao estudo; trabalho em pequenos grupos; trabalho 

com grupos turmas (“casulo”) e uso autónomo da Biblioteca, com marcação 

prévia.  

Observações 

Este documento será atualizado conforme as necessidades, bem como outros documentos citados ao longo do 

regulamento.   

mailto:be@aepal.pt
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Alvalade do Sado, 9 de setembro de 2020 

A professora bibliotecária 

Antónia Camilo Lança 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança, Santiago do Cacém 

Escola Básica Prof. Arménio Lança, Alvalade do Sado, Santiago do Cacém (sede) 
(330425) 

 

Ano letivo 2020.21 

Regulamento da Biblioteca da EB1 de Ermidas-Sado 

 

“No contexto atual, o Ministério da Educação emitiu um conjunto de orientações e 

medidas excecionais para apoiar a retoma das atividades letivas e não letivas em condições 

de segurança, salvaguardando o direito de todos à educação, no ano letivo de 2020.21. 

Nessas orientações, evidencia-se a necessidade de planificar os documentos 

orientadores da escola, tendo por base que o processo de ensino e aprendizagem pode ser 

desenvolvido em regime presencial, regime misto ou regime não presencial, tendo em conta o 

evoluir da situação pandémica ao longo do ano. 

Sendo a biblioteca um serviço com espaços e equipamentos específicos, dotado de um 

regulamento próprio, revela-se necessário ajustá-lo, tendo por base as orientações da 

Direção-Geral da Saúde e o plano de contingência da escola.”  

in Orientações 2020.21 para a Organização de Bibliotecas, RBE. 

Organização do espaço 
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 O mobiliário/equipamento enquadram-se no espaço existente, cumprindo as normas 

de distanciamento (dentro do possível). 

 O protocolo de higienização dos espaços e equipamentos será efetuada no espaço 

temporal de entrada e saída de cada turma (“casulo”), bem como no ato de 

encerramento da biblioteca, com higienizadores à base de álcool gel. No que respeita 

aos utilizadores, seguir-se-á o protocolo da DGS e do Plano de Contingência da Escola.  

 O protocolo de arejamento, sempre que o estado meteorológico o permita, será 

acionado aquando da abertura e encerramento da Biblioteca e entre a entrada e saída 

de cada turma/utilizadores.  

 A sinalética está atualizada de acordo com as novas normas, regras de segurança e 

higienização.  

Horário de ocupação do espaço 

 O horário será idêntico ao horário letivo.  

 O espaço encontrar-se-á ocupado de acordo com as necessidades funcionais dos 

recursos humanos que prestam serviços de docência/técnica/psicologia na escola 

EB1 de Ermidas (professores, técnicos especializados, psicólogas e docentes de 

educação especial e/ou outros).  

 De acordo com o estado meteorológico, far-se-á o arejamento do espaço.  

 A higienização do espaço resultará das necessidades das suas 

funcionalidades/ocupação.   

Acesso à Biblioteca e às diferentes áreas funcionais 

 A BE, primeiramente, funcionará como sala de isolamento. 

 Por impossibilidade, a entrada e saída de utilizadores far-se-á apenas por uma 

porta.  

 A ocupação do espaço será limitada a 1 turma (que funcionará em casulo/bolha), 

respeitando uma calendarização previamente agendada, e sempre acompanhada 

por um docente/técnico/psicóloga/docente de educação especial e/ou outros.  
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 A prioridade de acesso ao espaço funciona de acordo com as necessidades 

curriculares, mas também de acordo com outras necessidades emergentes.  

 O distanciamento entre utilizadores, sempre que possível, respeitará as normas da 

DGS.  

 O acervo documental, materiais informáticos/tecnológicos e/ou outros apenas 

serão manuseados após a higienização das mãos e de acordo com o objetivo 

curricular.  

 O tempo de permanência no espaço é o estritamente necessário para o 

cumprimento dos objetivos curriculares e/ou outro e obedece a um mapa de 

calendarização (turma/grupo em “casulo”).  

 De forma a evitar a sobreposição de grupos/turmas no acesso à Biblioteca, 

executar-se-á um mapa de calendarização, de acordo com as solicitações das 

turmas/professores e/ou de outros utilizadores. Este mapa poderá sofrer 

alterações pontuais de acordo com a dinamização do Plano de Atividades da 

Biblioteca Escolar.  

Serviços documentais 

 Restringidos pelo atual contexto de pandemia, não há livre acesso aos serviços da 

Biblioteca. Todos os serviços serão dinamizados de acordo com calendarização 

própria/Plano de Atividades/Plano de Apoio do E@D. Assim, a utilização da 

coleção para leitura presencial, de sala de aula ou domiciliária obedecerá ao 

supracitado.  

Serviços pedagógicos 

 As normas e prioridades funcionarão de acordo com o currículo e as solicitações 

dos docentes/técnicos/psicólogas/docente de educação especial e/ou outros, em 

grupo turma (“casulo”/”bolha”). 

 

Observações 

Este documento será atualizado conforme as necessidades, bem como os outros documentos citados ao longo do 

regulamento. O presente Regulamento obedece ao Plano de Contingência da Escola EB1 de Ermidas-Sado.   
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Alvalade do Sado, 9 de outubro de 2020 

 

A professora bibliotecária 

Antónia Camilo Lança 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Tendo em conta a atual situação relacionada com o COVID-19, o grupo disciplinar de Educação Física, 

elaborou este documento, tendo como base o cumprindo do disposto na Orientação n.º 030/2020 da 

Direção-Geral da Saúde (DGS), as sugestões apresentadas pela Sociedade Portuguesa de Educação Física 

(SPEF), o Conselho Nacional de Associações de Profissionais de Educação Física e Desporto (CNAPEF), o 

Plano de Contingência do Agrupamento de Escolas Professor Arménio Lança e a Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 53-D/2020, de 20 de julho de forma a adotar um conjunto de medidas preventivas, que 

visem minimizar o risco de contágio e permitir o bom funcionamento das atividades essenciais. 

Este documento tem como objetivo apoiar e orientar toda a comunidade escolar sobre o regime 

presencial das aulas práticas de Educação Física. 

 

Funcionamento da disciplina de Educação Física 
No Plano de atuação constará, com detalhe, as regras de circulação, higienização dos intervenientes e 

dos materiais.  

 

Recursos Espaciais  
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Instalações Desportivas / Espaços Letivos 
 

As aulas e atividades de Educação Física decorrem em 3 espaços: 

 

. No Pavilhão Gimnodesportivo (E1) 

 

. No ginásio (E2) 

 

. No espaço exterior (E3) 

 

Circulação pelas instalações  

 

Acesso às Instalações Desportivas: 

 A circulação dos alunos em segurança no acesso às instalações desportivas será 

efetuada num só sentido, evitando sempre que possível o cruzamento de pessoas entre 

espaços; 

 A entrada dos alunos no pavilhão irá efetuar-se pela porta principal do pavilhão; 

 A entrada dos alunos para o Ginásio irá efetuar-se pela porta lateral do pavilhão; 

 A entrada dos docentes e assistentes operacionais irá efectuar-se pela porta principal do 

pavilhão; 

 As turmas devem permanecer à entrada no pavilhão, aguardando indicação do 

professor/assistente operacional para se deslocarem para o espaço de aula; 

 Nos espaços E1, E2 e E3, os alunos deslocam-se diretamente para o 

espaço de aula.  

 

Saídas das Instalações Desportivas: 

 A saída quer no Espaço E1 (pavilhão), quer no E2 (ginásio) é efetuada pelas portas de 

emergência, seguindo as marcações que se encontram no chão 

 

Recursos Materiais 

 Todos os materiais e equipamentos utilizados devem ser submetidos a limpeza e 

desinfeção, nos termos da Orientação n.º 014/2020 e da Orientação n.º 030/2020 da 

DGS, nomeadamente materiais que possam ser partilhados. 

 Manter a ventilação natural do pavilhão ao longo de todo o dia. Nos intervalos fazer boa 

ventilação natural, através da abertura de portas ou janelas; 

 Assegurar a limpeza e higienização dos espaços e equipamentos utilizados, no início do 

dia, antes e depois de cada utilização, com recurso a agentes adequados de acordo com 

as orientações n.os 014/2020 e 030/2020, da DGS. 

 

Proteção Individual/Procedimentos 

Aplicando-se o Princípio da Precaução em Saúde Pública, é recomendado o uso de máscara por 

todos os elementos que utilizem espaços fechados ou abertos afetos à lecionação da disciplina 
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de Educação Física, como medida de proteção adicional ao distanciamento físico recomendado, 

à higiene das mãos e à etiqueta respiratória. 

 Alunos 
- Obrigatório o uso de máscara, na entrada e saída das instalações. Dispensa da obrigatoriedade 

do uso de máscara durante a realização de exercício físico; 

- Higienização obrigatória do calçado na entrada do pavilhão; 

- Higienização obrigatória das mãos à entrada e saída do espaço de aula, e sempre que se 

considere necessário no decorrer da aula; 

- Promover a utilização de calçado exclusivo no acesso às instalações desportivas higienizado; 

- Os alunos não deverão trazer os seus valores (relógios, fios, aneis, brincos, telemóveis, 

carteiras, etc), devendo assegurar que os mesmos fiquem nas suas mochilas, que deverão 

deixar na sala destinada à turma; 

- Para proteção e segurança de todos, no decurso das aulas os balneários não poderão ser 

utilizados, como tal os alunos deverão ser portadores de garrafa de água devidamente 

identificada, punhos ou toalha para limpeza do suor; 

- No decurso das aulas os alunos só poderão deslocar-se ao balneário, em casos excecionais, 

com a autorização do docente e com conhecimento da assistente operacional. Sendo 

obrigatório a utilização de máscara; 

- Os alunos deverão assegurar sempre a distância de segurança; 

- Os alunos deverão ser portadores de um saco de tecido, devidamente higienizado, onde 

deverão acondicionar a sua máscara durante o período em que estiverem a realizar actividade 

física; 

- Os alunos deverão cumprir as normas comuns às restantes disciplinas, sempre que a aula 

decorra na sala que está destinada à turma; 

- Os alunos deverão apresentar-se para a aula previamente equipados com o material 

indispensável para a prática física (t,shirt, calção, fato de treino, leggins, etc) 

 

 Professores de Educação Física 

- Obrigatório o uso de máscara, na entrada e saída das instalações; 

- Dispensa da obrigatoriedade do uso de máscara apenas durante a lecionação de períodos de 

sessões de exercício que impliquem realização de exercício físico; 

- Higienização obrigatória do calçado na entrada do pavilhão; 

- Higienização obrigatória das mãos à entrada e saída do espaço de aula, e sempre que se 

considere necessário no decorrer da aula; 

 

  Assistentes Operacionais: 

- Obrigatório o uso de máscara; 
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- Higienização obrigatória do calçado na entrada do pavilhão; 

- Higienização obrigatória das mãos à entrada e saída do espaço de aula, e sempre que se 

considere necessário; 

-Promover a lavagem e/ou desinfeção das mãos dos alunos, professores, assistentes 

operacionais, ou outros à entrada e à saída das instalações desportivas ou de outros locais onde 

decorra a prática de desporto, com recurso a água e sabão ou, em alternativa, desinfetar as 

mãos com solução à base de álcool; 

- Higienização do pavilhão, equipamentos e recursos materiais, após cada utilização. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROPOSTA DE ADENDA DE PROCEDIMENTOS EDUCAÇÃO FÍSICA/DESPORTO ESCOLAR 

 

- Assistente operacional deverá estar sempre presente durante o período de duração de todas 

as aulas; 

- Assistente operacional deverá estar sempre presente durante o período de duração de todos 

os treinos do desporto escolar; 

- Alunos necessitam de deixar as mochilas na sala da turma antes de começar a aula. Podem 

necessitar de ir levar ou buscar as mesmas, no início e/ou fim das aulas. Informação às 

assistentes operacionais para permitir que os alunos o possam fazer; 

Planificações:  

- Tarefas individuais das diversas modalidades (retirar as que impliquem contacto físico 

(desportos de combate e atividades que utilizem de materiais/equipamentos que necessitem 

de higienização permanente (Ex: Colchão de ginástica de solo, aparelhos como boque, plinto) e 

situações de jogo reduzidas (1x1, 2x1, 2x2, 3x0) 
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- Turma dividida em grupos de 4 a 5 alunos, para trabalho por estações e situações de 

jogo reduzidas: 1x1, 2x1, 2x2, 3x0 

. Alunos trazem ténis para mudar à entrada do pavilhão ou pés higienizados num tapete antes 

de entrar. Alunos trocam de ténis à entrada e deixam os ténis que traziam dentro dum saco 

plástico (No final da aula os alunos esperam à entrada do pavilhão, que o funcionário lhes 

entregue os respetivos sacos com os ténis). 

- Alunos só levam para a aula: garrafa de água, toalha de rosto para higienização, saco de pano 

para guardar máscara e casaco quando estiver frio; 

- Assistentes operacionais higienizam os materiais usados e/ou partilhados, durante e/ou no 

final de cada aula; 

- Treinos de desporto escolar:  

- Possibilidade Iniciar às 15h00 com uma intensidade baixa até às 15h30 (desde que 

existam alunos inscritos com disponibilidade para treinar) evitando treinos em horas mais 

tardias devido à falta de assistentes operacionais no período após 17h30; 

- Os mesmos procedimentos referidos anteriormente das aulas de educação física; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação do nível de risco das Atividades Físicas e respetivas adaptações metodológicas 

 

ATIVIDADES FÍSICAS   NÍVEL DE RISCO  ADAPTAÇÕES METODOLÓGICAS  

Andebol  

  
Skills técnicos individuais 

com bola para cada aluno  
• Uma bola por aluno • 

Exercícios individuais   

  
Jogo reduzido e 

condicionado  
• Equipas reduzidas • 

2x1; 3x0, etc.  
X  Jogo formal  • Deve ser evitado  

Aptidão Física  
  Sem materiais  

• Exercícios individuais   

• Treino por circuito usando estações com pequenos grupos  

  
Com materiais e/ou mãos 

no chão  
• Higienização regular dos materiais e das mãos  

Atletismo  

  

Corridas e saltos 

(comprimento e triplo 

salto) individuais  

• Atividade realizada no exterior  

• Distanciamento na fila  

  

Corrida de estafetas, salto 

em altura, lançamento do 

peso/dardo, (partilha de 

materiais)  

• Higienização regular dos materiais e das mãos  

Basquetebol  
  

Skills técnicos individuais 

com bola para cada aluno  
• Uma bola por aluno • 

Exercícios individuais   

  
Jogo reduzido e 

condicionado  
• Equipas reduzidas • 

2x1; 3x0, etc.  
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X  Jogo formal e 3x3  • Deve ser evitado  

Dança  
  

Line dance ou dança 

individual  
• Distanciamento de 3m  

X  Dança a pares  • Deve ser evitada  

Desportos de combate 

(Judo)  

  
Skills técnicos individuais 

nos tapetes (quedas)  

• Higienizar o tapete (se possível) e as mãos do aluno antes e depois de cada 
utilização  

• Um aluno por tapete  

X  Imobilizações, projeções e 

luta (contacto físico)  
• Deve ser evitado  

Desportos Náuticos 

(Remo, SUP)  

  Partilha de remos e barco  
• Atividade realizada no exterior  

• Higienização regular dos materiais e das mãos  

  

Ergómetros e bicicletas 

estáticas  
• Afastamento dos ergómetros e bicicletas (3m)  

• Higienização regular dos materiais e das mãos  

Desportos de raquetes  
(Badminton, Ténis de 

Mesa)  
  

Volante/bola circula entre 

2 alunos  

• Higienização regular do volante/bola de ténis de mesa e das mãos  

• Higienizar os cabos das raquetes ou uso exclusivo de raquete pessoal  

Futsal  

  
Skills técnicos individuais 

com bola para cada aluno  
• Uma bola por aluno • 

Exercícios individuais   

  
Jogo reduzido e 

condicionado  
• Equipas reduzidas • 

2x1; 3x0, etc.  
X  Jogo formal  • Deve ser evitado  

Ginástica de solo  
  

Cada aluno utiliza um 

tapete  
• Higienizar o tapete (se possível) e as mãos do aluno antes e depois de cada 

utilização  

Ginástica de aparelhos  

  Minitrampolim, trave  • Promover distanciamento entre alunos  

  
Boque, Plinto, Paralelas 

simétricas  

• Grupo reduzido de alunos  

• Cabeça do boque/plinto coberto por uma capa de proteção que é  

substituída após cada aula  
• Higienização regular das mãos  

Ginástica acrobática  
X  Contacto entre alunos, por 

vezes, face a face  
• Devem ser evitada  

Jogos pré-desportivos  
  

Com distanciamento físico 

e sem troca de materiais  
• Promover o distanciamento entre os alunos  

  
Grupos reduzidos com 

troca de materiais   
• Jogo reduzido e condicionado  

Natação    
Número reduzido de 

alunos por pista  

• Desinfeção das mãos antes de entrar no cais da piscina  

• Número reduzido de alunos por pista  

• Uso obrigatório de óculos de natação  

Patinagem    
Cada aluno utiliza um par 

de patins e capacete  

• Espaço amplo  

• Higienização regular das mãos e do material  

• Sempre que possível usar patins e capacete pessoal  

Orientação    
Atividade realizada no 

exterior  

• Atividade realizada no exterior  

• Cartas de orientação e cartões de controlo individuais ou plastificados e 

higienizados  

Voleibol  

  
Skills técnicos individuais 

com bola para cada aluno  
• Uma bola por aluno • 

Exercícios individuais   

  

Jogo reduzido e 

condicionado  
• Equipas reduzidas  

• Não realizar o bloco  

X  Jogo formal  • Deve ser evitado  
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Legenda:           Risco não incrementado;            Risco potencialmente incrementado;          Risco incrementado  

(Nível de risco adotado da proposta da  SPEF & CNAPEF  - Propostas para a realização em regime presencial das aulas práticas de EF e do DE) 


