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1.  ENQUADRAMENTO  
 No âmbito da política de gradual desconfinamento adotada pelo XXII Governo Constitucional, e na 

senda da retoma das atividades económicas, sociais e culturais, o ano letivo 2020/2021 terá início na semana 

de 14 a 17 de setembro, com atividades letivas, não letivas e formativas presenciais para todas as crianças e 

alunos.  

Atendendo à incerteza quanto à evolução da pandemia da COVID-19, em Portugal e no Mundo, 

importa definir uma estratégia, dando prioridade à prevenção da doença e à minimização do risco de 

transmissão do novo coronavírus, procurando garantir condições de segurança e higiene nos 

estabelecimentos de educação e ensino, através da adoção de um conjunto de medidas preventivas, bem 

como da criação de mecanismos e procedimentos que permitam a deteção precoce de eventuais casos 

suspeitos e rápida e adequada gestão dos mesmos, em articulação, sempre, com as autoridades de saúde, 

conforme definido nos Planos de Contingência de cada estabelecimento.  

Este Plano de Contingência dá cumprimento ao disposto no Despacho n.º 2836-A/2020, de 

02.03.2020, baseado na Orientação n.º 006/2020, de 26/02/2020 e Norma nº 15/2020, de 24/07/2020 e 

Norma nº 004/2020, de 23/03/2020 (atualizada em 25/04/2020) da Direção-Geral da Saúde (DGS), Orientação 

da DGEsTE/DGS para o Ano Letivo 2020/2021 e o Referencial Escolas.  

Este plano fica sujeito a eventuais alterações, decorrentes da evolução da pandemia. Qualquer situação não 

prevista/ omissa deverá ser abordada com a Direção da Escola. 
 

1.1. O QUE É O CORONA VÍRUS – COVID-19 E QUAIS OS SINTOMAS 

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

manifesta-se predominantemente por sintomas respiratórios, nomeadamente, febre, tosse e 

dificuldade respiratória, podendo também existir outros sintomas, entre os quais, odinofagia (dor de 

garganta) e dores musculares generalizadas, perda transitória do paladar ou olfato, diarreia, dor no 

peito e dor de cabeça, entre outros. A pessoa infetada pode não apresentar sinais ou sintomas 

(assintomática). 

As crianças e jovens têm habitualmente uma manifestação ligeira da doença, com menor risco de 

complicações e hospitalização.   
 

1.2. TRANSMISSÃO DA INFEÇÃO  

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

− Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando uma pessoa infetada 

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

próximas.  

− Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com SARS-CoV-2 

e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos.  

 

Existem ainda estudos que sugerem a acumulação de aerossóis potencialmente infetados em espaços 

fechados. 

 

 Para mais informações e recomendações consultar: www.covid19.min-saude.pt. 

 

     1.3. PERÍODO DE INCUBAÇÃO 

Estima-se que o período de incubação da doença (tempo decorrido entre a exposição ao vírus até ao 

aparecimento de sintomas) seja entre 1 e 14 dias. A transmissão do SARS-Cov-2 pode ocorrer cerca de dois 

dias antes da manifestação de sintomas. 

 

http://www.covid19.min-saude.pt/
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2.  ESTRUTURA DE ACOMPANHAMENTO INTERNO 
 O coordenador, responsável pela implementação e coordenação do plano de contingência, lidera a equipa 

operativa que integra um representante da autarquia e da autoridade de saúde local, os coordenadores de 

estabelecimento, os responsáveis do PES (Projeto de Educação e Saúde), da saúde escolar, dos serviços 

administrativos, das associações de pais e encarregados de educação, dos assistentes operacionais e as 

coordenadoras dos diretores de turma. 
 

2.1. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS 

 Coordenador – Salvador da Costa Ferreira (Diretor) 

 Subcoordenadora – Nélia Janeiro Chaves (Subdiretora) 

 

 Ponto Focal (contactos em anexo) 

  Diretor – Salvador da Costa Ferreira 

  Substitutos: 

   Subdiretora – Nélia Janeiro Chaves 

   Adjunto – Nuno Montes (ESJAC) 

   Adjunto – Luís Teixeira (EB2,3) 

   Adjunto – Alberto Milão (Pré e 1.ºCEB) 
   

 

 EQUIPA OPERATIVA 

• Representante da autarquia – Mónica Valente 

• Autoridade de saúde local – Dr.ª Cristina Sousa 

• Projeto de Educação para a Saúde – Cristina Teixeira 

• Equipa de Saúde Escolar – Enfermeira Lurdes Loureiro/Sónia Elias 

• Serviços Administrativos – Almerinda Vicente 

• Estabelecimentos de Ensino 

o Pré-escolar e 1.ºCEB  

▪ JI Loureiro – Helena Meireles 

▪ JI Galafura – Céu Marques 

▪ CE Alagoas – Alice Gonçalves 

▪ CE Alameda – Rosa Correia 

o EB 2,3 – Margarida Arcanjo 

o ESJAC – Nuno Montes 

• Associação de Pais JI, CE e EB2,3 Peso da Régua – Marco Pina 

• Associação de Pais da ESJAC – Carla Borges 

• Assistentes operacionais 

o Centros Escolares e JI – Responsabilidades a serem asseguradas pelas coordenadoras de 

escola 

o EB2,3 – José António Cardoso 

o ESJAC – Manuela Joaquim 

• Coordenadores dos Diretores de Turma 

o 1.º CEB – Luísa Félix 

o 2.ºCEB – Palmira Cristino 

o 3.º CEB – Teresa Vicente 

o Secundário Geral – Teresa Soares 

o Secundário Profissional – Eduarda Azevedo 
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2.2. DEFINIÇÃO DE RESPONSABILIDADES 

• Coordenador 

o Formula e apresenta a todos os elementos da comunidade educativa o Plano de 

contingência; 

o Garante a normalidade das atividades letivas, na medida do possível; 

o Contacta a DGEstE em caso de elevado absentismo, e implementa as diretivas emanadas 

por este organismo; 

o Ordena o fecho da escola, de acordo com as recomendações das entidades competentes; 

o Implementa as medidas que a DGS/Autoridade de saúde local vier a aconselhar; 

o Identifica tarefas que possam ser temporariamente suspensas; 

o Define plano técnico para distribuição de equipamento e tecnologia que vise assegurar 

regime de teletrabalho; 

o Avalia situações e prepara respostas e medidas adequadas; 

o Revê e atualiza alterações ao Plano; 

o Gere o processo de comunicação interno e externo; 

o Cumpre e faz cumprir as disposições, normas e orientações do Plano. 
 

• Autarquia 

o Garante que as empresas de transporte asseguram a implementação das medidas de 

combate à disseminação do Covid-19; 

o Assegura a aquisição e distribuição de produtos de desinfeção e limpeza; 

o Reorganiza os horários dos transportes de acordo com o evoluir da situação. 

 

• Autoridade de Saúde Local 

o Responsável pela implementação de medidas individuais de proteção enquanto aguarda 

confirmação laboratorial; 

o Responsável pela investigação epidemiológica; 

o Responsável pela implementação de medidas coletivas tais como o encerramento de 

turmas, zonas ou mesmo o encerramento da Escola. 
 

• Coordenadora PES 

o Monitoriza o cumprimento do plano; 

o Mantém contacto com o elemento da equipa de saúde de ligação à USFPR; 

o Organiza e implementa a formação aos funcionários (docentes e não docentes); 

o Orienta a divulgação de informações de prevenção, contenção e mitigação emanadas 

pelas entidades competentes aos alunos através das coordenadoras dos diretores de 

turma. 
 

• Elemento da Equipa de Saúde da USFPR 

o Mantém contacto com a Coordenadora; 

o Implementar ações de capacitação de pessoal docente e não docente; 

o Elaborar e implementar um plano de acompanhamento e consultoria no âmbito da Covid 

19. 
 

• Serviços Administrativos 

o Gere os recursos humanos do respetivo setor; 

o Mantém atualizadas as listas de contacto (trabalhadores e colaboradores); 

o Identifica as atividades prioritárias no seu setor e organiza o serviço em conformidade; 
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o Monitoriza as faltas ao serviço dos funcionários docentes e não docentes; 

o Mantém o coordenador da equipa operativa informado do número de faltas. 
 

• Responsável do Estabelecimento Escolar (ponto focal do estabelecimento) 

o Comunica a situação ao ponto focal (diretor) ou ao seu substituto com responsabilidades no 

seu ciclo de ensino; 

o Acompanha o caso suspeito até à sala de isolamento (apenas se for menor de idade); 

o Contacta o encarregado de educação e solicita a sua presença, preferencialmente em veículo 

próprio, para efetuar o contacto com o SNS 24; 

o Contactam com a linha SNS 24 caso tenham autorização prévia do Encarregado de Educação; 

o Garantem a manutenção (material, limpeza e desinfeção) da sala de isolamento do seu 

estabelecimento escolar; 

 

• Associações de Pais e Encarregados de Educação   

o Divulgam o plano de contingência do Agrupamento junto dos seus associados; 

o Divulgam orientações/informações prestadas pelo coordenador; 

o Recebem informações relativas aos casos suspeitos de Covid-19 no Agrupamento, bem como 

da decisão final; 

o Participam nas tomadas de decisão perante casos confirmados de Covid-19. 
 

• Responsáveis pelos Assistentes Operacionais 

o Gerem os recursos humanos do respetivo setor; 

o Asseguram o cumprimento das medidas de higiene, bem como o acompanhamento dos 

alunos às respetivas salas de isolamento, assegurando o contacto com o ponto focal do 

estabelecimento. 
 

• Coordenadoras dos Diretores de Turma 

o Asseguram que toda a informação é divulgada junto de todos os alunos da escola através dos 

Diretores de Turma. 

 

3. PLANO DE CONTINGÊNCIA   
3.1. MEDIDAS DE PREVENÇÃO  

a) Promoção do distanciamento entre pessoas: 

1. Nas salas de aula e nos refeitórios os alunos estão a mais de um metro uns dos outros e do 

professor;  

2. Os percursos foram marcados em todas as escolas. 

 

b) Higiene Pessoal 

1. Uso obrigatório de máscara (pessoal docente e não docente, alunos a partir do 2.º ciclo do 

ensino básico, e ainda encarregados de educação, fornecedores e outros elementos 

externos);  

2. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos e o calçado de acordo com as recomendações em 

vigor; 

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

20 segundos;  

4. Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após o 

uso da casa de banho e sempre que necessário;  
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5. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de 

utilizados e lavar as mãos, com água e sabão, de seguida;  

6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;  

7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;  

8. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc. 

9. Nas casas de banho e refeitórios está garantido o acesso a sabão líquido para lavagem das 

mãos; 

10. Estão disponibilizados dispositivos de distribuição de álcool gel em diferentes locais da escola; 

11. Há cartazes sobre a etiqueta respiratória a respeitar; 
 

c) Equipamentos de Proteção Individual 

1. São distribuídos a todos os alunos, professores e pessoal não docente kits com 3 máscaras 

reutilizáveis com 25 lavagens; 

2. Ao pessoal não docente são ainda distribuídas viseiras e aventais de proteção. 
 

d) Higiene Ambiental 

1. É assegurada a limpeza e desinfeção de todos os espaços após a sua utilização;(ANEXO I) 

2. Todas as turmas têm sala fixa; 

3. Sempre que possível as portas e janelas das salas devem-se manter abertas. 
 

e) Automonitorização de sintomas 

1. Alunos, docentes e não docentes não se devem deslocar à escola se apresentarem sintomas 

sugestivos de COVID-19. 
 

3.2. ORGANIZAÇÃO ESCOLAR  

As escolas do Agrupamento organizaram os seus espaços atendendo às seguintes orientações gerais:  

i. Os alunos estão organizados, em grupos/turmas, mantendo-se esta organização ao longo de 

todo o período de permanência na escola. 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;  

ii. As aulas de cada turma decorrerão, sempre que possível, na mesma sala e com 

lugar/secretária fixo por aluno; 

iii. As salas foram distribuídas de acordo com a dimensão e características da escola, em função 

do número de alunos por turma;  

iv. Nas salas, serão mantidas as medidas de distanciamento, garantindo a maximização do 

espaço entre pessoas. As mesas serão dispostas preferencialmente com a mesma orientação 

evitando ter alunos virados de frente uns para os outros e garantindo o distanciamento físico 

de pelo menos um metro. 

v. As atividades desportivas do 2º e 3º ciclo do ensino básico e secundário, bem com outras 

atividades que impliquem maior contacto físico, serão planificadas e adequadas às 

orientações das autoridades de saúde em vigor; (ANEXO V) 

vi. Os intervalos entre as aulas terão no máximo de 10 minutos (exceto 1.ºCEB), devendo os 

alunos permanecer, tanto quanto possível, em zonas específicas, a definir pela escola;  

vii. Serão 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, biblioteca, secretaria, salas do pessoal docente e não docente, salas de 

informática, salas de apoio, polivalente, entradas de pavilhões e casas de banho. Estes serão 

divulgados a toda a comunidade escolar, no início das atividades letivas; 
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viii. Serão definidos procedimentos para cada um dos estabelecimentos para utilização dos 

refeitórios, atendendo-se às seguintes normas de funcionamento:  

a. Períodos de almoço, sempre que possível, 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; 

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 fornecidos dentro de embalagem;  

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

g. Refeitórios sem artigos decorativos ou outros nas mesas;  

h. Assegurar uma boa ventilação e renovação do ar. 

ix. Em espaços de utilização comum e com superfícies de contacto frequente, será intensificada 

a frequência de limpeza e higienização após cada utilização, 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. Será definida lotação máxima, de acordo com as características do espaço, evitando 

concentrações;  

e. Será assegurada uma boa ventilação e renovação do ar.  

x. A equipa de educação para a saúde irá ser reforçada de forma a incluir pessoal não docente, 

as associações de pais e de estudantes e de outros elementos considerados pertinentes de 

forma a promover sessões de informação/sensibilização para toda a comunidade escolar.  
 

3.3. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO ESCOLAR  

1. Organização dos espaços escolares nos jardins de infância e centros escolares. (Anexo II); 

2. Organização dos espaços escolares na EB 2,3 de Peso da Régua. (Anexo III); 

3. Organização dos espaços escolares na ESJAC. (Anexo IV); 

4. Organização dos espaços desportivos/Regulamento da prática de Educação Física na EB 2,3 e 

ESJAC. (Anexo V). 
 

4.  PREPARAÇÃO PARA FAZER FACE A UM POSSÍVEL CASO DE INFEÇÃO POR COVID-19 
4.1. SALAS DE ISOLAMENTO  

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

infetados. 

• Tem como principal objetivo evitar a propagação da doença transmissível no serviço e na 

comunidade. 

• Estão definidos percursos, por estabelecimento escolar, de acesso à sala de isolamento. 
 

4.2. MATERIAL DISPONÍVEL NA SALA DE ISOLAMENTO 

➢ Máscaras; 

➢ Batas de proteção; 

➢ Viseiras;  

➢ Luvas descartáveis; 

➢ Água engarrafada; 

➢ Bolachas “tipo maria” sem açúcar; 

➢ Contentor de resíduos; 

➢ Sacos de lixo;  

➢ Toalhetes de papel; 

➢ Doseador de solução antissética SABA; 

➢ Termómetro. 
 



5.GESTÃO DE CASO  

5.1. IDENTIFICAÇÃO DE UM CASO SUSPEITO 

 De acordo com a DGS, define-se como caso suspeito “pessoa que preenche os critérios de definição 

de caso suspeito (clínicos, laboratoriais e/ou epidemiológicos), de uma determinada infeção ou doença (Last, 

2007). No caso da COVID-19 são as pessoas que desenvolvam quadro respiratório agudo com tosse (de novo 

ou agravamento da tosse habitual), ou febre (temperatura ≥ 38.0ºC), ou dispneia / dificuldade respiratória 

(Norma 004/2020 de 23/03/2020 da DGS)”. 

Sempre que seja identificado um caso suspeito ou com sinais e sintomas de COVID-19 é informado o Ponto 

Focal – via telefónica. 

 

5.2. CASO SUSPEITO DENTRO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO 

                          Perante a identificação de um caso suspeito, devem ser tomados os seguintes passos, e atuar 

de acordo com o anexo VI: 

 

 Figura 1. Fluxograma de atuação perante um caso suspeito de COVID-19 em contexto escolar 

 

5.3. ATUAÇÃO DE UM CASO CONFIRMADO FORA DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO 

                    Se o caso confirmado tiver sido identificado fora do estabelecimento de educação ou ensino, 

devem ser seguidos os seguintes passos: 

 

 
 

Figura 2. Fluxograma de atuação perante um caso confirmado de COVID-19 em contexto escolar 
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5.4 MEDIDAS A ADOTAR PELO CASO CONFIRMADO 

Perante um caso com teste laboratorial (rRT-PCR) positivo para COVID-19, o mesmo deve permanecer em 

isolamento até cumprir com os critérios de cura documentada (Norma nº. 004/2020 da DGS). 

A definição do local de isolamento dependerá da gravidade do quadro clínico e das condições de 

habitabilidade de cada pessoa. 

As pessoas com COVID-19, são consideradas curadas quando:  

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

sintomas durante 3 dias consecutivos, e  

• Apresentam teste laboratorial (rRT-PCR) negativo, realizado, no mínimo, 14 dias após o início dos 

sintomas (nos doentes sem internamento hospitalar por COVID-19) ou dois testes laboratoriais (rRT-

PCR) negativos, com pelo menos 24 horas de diferença, realizados, no mínimo, 14 dias após o início 

dos sintomas (nos doentes com internamento hospitalar por COVID-19).  

Após determinação de cura e indicação da Autoridade de Saúde Local, a pessoa pode regressar ao 

estabelecimento de educação ou ensino. 

 

6. PLANO DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 

6.1. EQUIPA RESPONSÁVEL PELA COMUNICAÇÃO/ARTICULAÇÃO/INFORMAÇÃO 

Diretor – Salvador Ferreira 

• Nélia Janeiro Chaves 

• Nuno Montes (ESJAC) 

• Luís Teixeira (EB2,3) 

• Alberto Milão (Pré e 1.ºCEB) 

• Miguel Madureira 

• Armindo Pereira 

 

6.2. FLUXO DE INFORMAÇÃO 

6.2.1. Interna 

• Pessoal Docente 

o Preferencialmente por email através dos coordenadores de departamento 

e/ou diretamente da direção; 

o Também são utilizados grupos de WhatsApp (Conselho Pedagógico e 

Coordenadores de DT) e Equipas TEAMS;  

o São ainda afixadas informações na sala de docentes da escola sede. 

• Pessoal Não Docente 

o Através de reuniões gerais; 

o Comunicação através do(a) chefe de pessoal. 

• Alunos 

o A comunicação é feita pelo diretor aos coordenadores de diretores de turma, 

pelo meio mais expedito, que comunicam aos DT que, por sua vez, 

comunicam aos alunos, através do TEAMS. 

6.2.2. Interinstitucional 

• Preferencialmente por via telefónica, SMS e/ou via email. 

6.2.3. Externa  

• Portal do Agrupamento (http://escolasjoaodearaujocorreia.com/) 

• Facebook do Agrupamento (https://www.facebook.com/Escolasjoaodearaujocorreia) 

http://escolasjoaodearaujocorreia.com/
https://www.facebook.com/Escolasjoaodearaujocorreia
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  7. HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL DA ESCOLA 

A desinfeção dos espaços e superfícies deve ser efetuada de acordo com as recomendações da 

Direção Geral de Saúde, emitidas em 21/03/2020, através da Orientação Nº 014/2020 e nos termos da alínea 

a) do nº 2 do artigo 2º do Decreto Regulamentar nº 14/2012, de 26 de janeiro e que serviu de base à 

elaboração do Plano de Higienização do Agrupamento. (anexo VI) 

 

Nota: O vírus SARS-CoV-2 pode sobreviver em diferentes superfícies, durante horas (cobre e papelão) a alguns 

dias (plástico e aço inoxidável). 

 
 

8. NOTAS FINAIS 

• A implementação destas medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19 fica sujeita a 

eventuais alterações, decorrentes da avaliação da evolução da pandemia. 

• Todas as situações omissas neste plano serão resolvidas, sempre com o respeito pelas normas de 

segurança. 

• Será  afixado um mapa de higienização ambiental, por estabelecimento, onde constarão: 

o Área/espaço a higienizar; 

o O que deve ser limpo; 

o Como deve ser limpo; 

o Produtos a utilizar; 

o Quando deve ser limpo; 

o Quem deve limpar. 

 

Mais informação pode ser encontrada em https://covid19.minsaude.pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://covid19.minsaude.pt/
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Anexo I – Contactos  

  



CONTACTOS ÚTEIS 
 

 

 

● SNS 24: 808 24 24 24 (24 horas por dia) 

● Ponto Focal- Salvador Ferreira- 254320722 

● Ponto Focal substituto- Nélia Chaves – 254320720 

● Ponto Focal Substituto – Nuno Montes - 254320724 

● Autoridade de saúde local (Delegada de Saúde Coordenadora) – Dr.ª Cristina Sousa – 925XXXX46 

● Unidade de Saúde pública - 259302270 

● Equipa de Saúde Escolar – Enfermeira XXXXXXX – 925598 XXX 

● Câmara Municipal da Régua, 254320230 

● Direção de Serviços Região Norte DGEstE-DRSN- 22 519 1900 



AEJAC | Plano de Contingência Covid-19 | 2020’21 13 

 

 

Anexo II – Organização do Espaço escolar nos JI e Centros Escolares 

  



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. JOÃO DE ARAÚJO CORREIA 
SEDE: ESCOLA SECUNDÁRIA DR. JOÃO DE ARAÚJO CORREIA 

(CÓDIGO: 152780) 

 

A|EJAC  
Av. Sacadura Cabral | Godim | 5050-071 Peso da Régua 

Telefone: 254 320 720 
                                                                       E-mail geral: aejac.direcao@gmail.com  

E-mail oficial: esb3.djaraujocorreia@escolas.min-edu.pt  
Web: www.escolasjoaodearaujocorreia.com 

 

GUIA DE UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ESCOLARES  
NO ÂMBITO DA PANDEMIA COVID 19 

ESCOLA| JI GALAFURA  

NÍVEIS DE ENSINO: PRÉ-ESCOLAR  

 

1. ORGANIZAÇÃO DOS HORÁRIOS 

 

 Os horários são elaborados de acordo com a legislação em vigor, sendo asseguradas as Atividades 

Letivas e Atividades de Animação e de Apoio à Família (AAAF), entre as 08.30h às 19.00h; 

 

2.  ENTRADA E SAÍDA DA ESCOLA 

 
 Os pais/encarregados de educação não entram no espaço escolar;  

 Na entrada, uma assistente operacional acolhe as crianças, procede à higienização das mãos e 
encaminha-as para a zona de desinfeção do calçado;  

 As crianças depois de entrarem no edifício, trocam de calçado no espaço próximo da sala de aula e 
fazem nova higienização. 

 Os docentes e não docentes seguem as orientações descritas acima (desinfeção das mãos e do calçado); 

 Entrada e Saída pela porta principal 

 

3. PERCURSOS NO INTERIOR DA ESCOLA 

 
 JI Galafura – Os alunos dirigem-se à sala 

 

4. ACESSO ÀS CASAS DE BANHO 

 
 Durante as atividades vai um aluno de cada vez ao wc, sendo acompanhado por uma assistente 

operacional.  

 

5. REGRAS NA SALA DE AULA 

 
 Será maximizado o distanciamento físico entre as crianças quando estão em mesas, sem comprometer o 

normal funcionamento das atividades pedagógicas. 

 No final do dia, as mesas deverão ficar livres de qualquer material para uma higienização adequada. 

 O pessoal docente e não docente usará obrigatoriamente máscara. 

 Os equipamentos devem ser higienizados após a utilização por cada criança. 

 As crianças não deverão levar de casa brinquedos ou outros objetos não necessários. 

mailto:direcao@gmail.com
mailto:djaraujocorreia@escolas.min-edu.pt
http://www.escolasjoaodearaujocorreia.com/
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 Cada criança terá um kit individual do material necessário, evitando-se a partilha de materiais. 

 Sempre que possível, deverão ser privilegiadas atividades ao ar livre. 

 

6. UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS/SALAS ESPECÍFICAS 

 

6.1. REFEITÓRIO 

 
Tal como habitualmente, o Pré-Escolar utilizará o refeitório para os lanches da manhã e da tarde. 
 

 Horário do lanche da manhã – entre as 10h e as 10:30h 

 Os lanches das crianças devem vir em lancheiras laváveis.  

 JI Galafura – Hora de almoço: a partir das 12h. 

 Antes e depois das refeições, as crianças devem lavar as mãos, acompanhadas por um adulto, para que 
o façam de forma correta; 

 Os lugares à mesa estarão marcados, sendo ocupados de forma alternada, com as crianças voltadas 
todas na mesma direção, assegurando-se o máximo de distanciamento físico possível, sendo realizada a 
limpeza e desinfeção das superfícies utilizadas. 

 

 

mailto:direcao@gmail.com
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GUIA DE UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ESCOLARES  
NO ÂMBITO DA PANDEMIA COVID 19 

ESCOLA| JI LOUREIRO  

NÍVEIS DE ENSINO: PRÉ-ESCOLAR  

 

1. ORGANIZAÇÃO DOS HORÁRIOS 

 

 Os horários são elaborados de acordo com a legislação em vigor, sendo asseguradas as Atividades Letiva 

e Atividades de Animação e de Apoio à Família (AAAF), entre as 08.30h às 19.00h; 

 

2.  ENTRADA E SAÍDA DA ESCOLA 

 
 Os pais/encarregados de educação não entram no espaço escolar;  

 Na entrada, uma assistente operacional acolhe as crianças, procede à higienização das mãos e 
encaminha-as para a zona de desinfeção do calçado;  

 As crianças depois de entrarem no edifício, trocam de calçado no espaço próximo da sala de aula e 
fazem nova higienização; 

 Os docentes e não docentes seguem as orientações descritas acima (desinfeção das mãos e do calçado); 

 Entrada e Saída pela porta principal. 

 

3. PERCURSOS NO INTERIOR DA ESCOLA 
 JI Loureiro – Os alunos dirigem-se à sala. 

 

4. ACESSO ÀS CASAS DE BANHO 

 
 Durante as atividades vai um aluno de cada vez ao wc, sendo acompanhado por uma assistente 

operacional.  

 

5. REGRAS NA SALA DE AULA 

 
 Será maximizado o distanciamento físico entre as crianças quando estão em mesas, sem comprometer o 

normal funcionamento das atividades pedagógicas; 

 No final do dia, as mesas deverão ficar livres de qualquer material para uma higienização adequada; 

 O pessoal docente e não docente usará obrigatoriamente máscara; 

 Os equipamentos devem ser higienizados após a utilização por cada criança; 

 As crianças não deverão levar de casa brinquedos ou outros objetos não necessários; 

mailto:direcao@gmail.com
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 Cada criança terá um kit individual do material necessário, evitando-se a partilha de materiais; 

 Sempre que possível, deverão ser privilegiadas atividades ao ar livre. 

 

6. UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS/SALAS ESPECÍFICAS 

 

6.1. REFEITÓRIO 

 
Tal como habitualmente, o Pré-Escolar utilizará o refeitório para os lanches da manhã e da tarde. 

 Horário do lanche da manhã – entre as 10h e as 10:30h; 

 Os lanches das crianças devem vir em lancheiras laváveis;  

 JI Loureiro – Hora de almoço: a partir das 12h; 

 Antes e depois das refeições, as crianças devem lavar as mãos, acompanhadas por um adulto, para que 
o façam de forma correta; 

 Os lugares à mesa estarão marcados, sendo ocupados de forma alternada, com as crianças voltadas 
todas na mesma direção, assegurando-se o máximo de distanciamento físico possível, sendo realizada a 
limpeza e desinfeção das superfícies utilizadas. 
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GUIA DE UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ESCOLARES 
NO ÂMBITO DA PANDEMIA COVID 19 

ESCOLA| CENTRO ESCOLAR DAS ALAGOAS 

NÍVEIS DE ENSINO: PRÉ-ESCOLAR E 1º CEB 

  
 

1.ORGANIZAÇÃO DOS HORÁRIOS 
 Os horários são elaborados de acordo com a legislação em vigor, sendo asseguradas as 

atividades letivas e de enriquecimento curricular (AEC) entre as 09.00h às 17.30h; 
Haverá dois horários-tipo, com desfasamento dos períodos de intervalo e almoço, assim 
distribuídos. 
 

 1º e 2º anos 3º e 4º anos 

Tempo letivo 09h – 10:30h 09h – 11h 

Intervalo 10h 30 min – 11h 11h – 11:30h 

Tempo letivo 11h – 12h 11:30h – 12:30h 

Almoço 12h – 14h 12h 30 min – 14:30h 

Tempo letivo 14h – 15:30h 14:30h – 16h 

Intervalo 15:30h – 16h 16h – 16:30h 

Tempo letivo/AEC 16h – 17:30h 16:30h – 17:30h 

 

 

2. ENTRADA E SAÍDA DA ESCOLA 
 

 Os pais/encarregados de educação não entram no espaço escolar; 

 Em cada entrada, um(a) assistente operacional acolhe as crianças, procede à higienização 
das mãos e desinfeção do calçado; 

 As crianças do Pré-Escolar entram no edifício, trocam de calçado no espaço próximo da 
sala de aula e fazem nova higienização; 

 Os docentes e não docentes seguem as orientações descritas acima (desinfeção das mãos 
e do calçado). 

 
O acesso ao espaço do Centro Escolar será feito da seguinte forma: 

 

Entrada: Portão principal 

- Pré-Escolar, 1º, 2º, 3º e 4º anos – portão principal 

 

Saída às 17:30h 

 1º e 2º anos – portão principal 

 3º e 4º anos - porta lateral (portão de serviço) 
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 AS saídas e entradas do Pré-escolar serão sempre pelo portão principal. 

 As saídas e entradas, à hora do almoço, serão pelo portão principal para todos os anos. 

 Às 17:30h os alunos saem por turmas.   

 

3. PERCURSOS NO INTERIOR DA ESCOLA 
 
Os alunos de todos os anos do 1º CEB entram no edifício escolar e dirigem-se à respetiva sala 
de aula seguindo os percursos definidos. Em cada corredor, estarão assistentes operacionais 
que farão a respetiva supervisão. 
Os alunos do PE deslocam-se pelos percursos definidos acompanhados por um assistente 
operacional. 

 

       3.1 INTERVALOS 

  

 No intervalo da manhã, os alunos saem da sala de aula acompanhados pelo respetivo 
professor (com apoio dos assistentes operacionais), dirigem-se para o espaço delimitado e 
previamente definido do recreio; 

 

 10:30h/11:00h - 1º e 2º ano - piso zero. Espaços definidos (3º e 4º ano em aulas); 

 11:00h/11:30h - 3º ano (piso zero) e 4º ano (polidesportivo); 

 

No intervalo da tarde, serão acompanhados pelos assistentes operacionais cumprindo as 
mesmas regras. 

 

 15:30h/16:00h - 1º e 2º ano piso zero. Espaços definidos (3º e 4º ano em aulas); 

 16:00h/16:30h - 3º ano (piso zero) e 4º ano (polidesportivo); 
 

Quando chover: 

                1º Ano – Corredor de acesso às salas de aula com espaço delimitado; 

                2º Ano – Ginásio e coberto de acesso ao ginásio com espaços delimitados; 

                3º Ano - Corredor de acesso às salas de aula com espaço delimitado; 

                4º Ano - Corredor de acesso às salas de aula e átrio de acesso ao polidesportivo. 

 

No Pré-Escolar, os tempos de recreio serão feitos de forma desfasada, de modo a evitar a 
permanência no espaço de mais do que um grupo/turma. 

 

3.2 ACESSO AO GINÁSIO 

 

O acesso faz-se pelo percurso definido, uma turma de cada vez. 

 

mailto:direcao@gmail.com
mailto:direcao@gmail.com
mailto:direcao@gmail.com
mailto:direcao@gmail.com
mailto:direcao@gmail.com
mailto:direcao@gmail.com
mailto:direcao@gmail.com
mailto:direcao@gmail.com
mailto:direcao@gmail.com
mailto:djaraujocorreia@escolas.min-edu.pt
mailto:djaraujocorreia@escolas.min-edu.pt
mailto:djaraujocorreia@escolas.min-edu.pt
mailto:djaraujocorreia@escolas.min-edu.pt
mailto:djaraujocorreia@escolas.min-edu.pt
mailto:djaraujocorreia@escolas.min-edu.pt
mailto:djaraujocorreia@escolas.min-edu.pt
mailto:djaraujocorreia@escolas.min-edu.pt
mailto:djaraujocorreia@escolas.min-edu.pt
mailto:djaraujocorreia@escolas.min-edu.pt
mailto:djaraujocorreia@escolas.min-edu.pt
mailto:djaraujocorreia@escolas.min-edu.pt
mailto:djaraujocorreia@escolas.min-edu.pt
mailto:djaraujocorreia@escolas.min-edu.pt
mailto:djaraujocorreia@escolas.min-edu.pt
http://www.escolasjoaodearaujocorreia.com/
http://www.escolasjoaodearaujocorreia.com/
http://www.escolasjoaodearaujocorreia.com/
http://www.escolasjoaodearaujocorreia.com/
http://www.escolasjoaodearaujocorreia.com/
http://www.escolasjoaodearaujocorreia.com/
http://www.escolasjoaodearaujocorreia.com/
http://www.escolasjoaodearaujocorreia.com/
http://www.escolasjoaodearaujocorreia.com/
http://www.escolasjoaodearaujocorreia.com/
http://www.escolasjoaodearaujocorreia.com/
http://www.escolasjoaodearaujocorreia.com/
http://www.escolasjoaodearaujocorreia.com/


1. AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. JOÃO DE ARAÚJO CORREIA 

2. SEDE: ESCOLA SECUNDÁRIA DR. JOÃO DE ARAÚJO CORREIA 
  (CÓDIGO: 152780) 

A|EJAC 
Av. Sacadura Cabral | Godim | 5050-071 Peso da Régua Telefone: 254 320 720 

                                                                                                                                                                                                                                                     E-mail geral: aejac.direcao@gmail.com 
E-mail oficial: esb3.djaraujocorreia@escolas.min-edu.pt 

  Web: www.escolasjoaodearaujocorreia.com 
 

 4 ACESSO ÀS CASAS DE BANHO 
 
 4.1 DURANTE AS AULAS 
 
 De cada turma sai um aluno de cada vez, utilizando o wc mais próximo da sala de aula, 

sendo orientado/acompanhado por uma assistente operacional.    

 

  4.2 NO INTERVALO 
 

 Serão utilizadas as casas de banho do ginásio, um aluno de cada vez, com 
vigilância/acompanhamento de um assistente operacional. 

 
 5. REGRAS NA SALA DE AULA 
 
 As aulas de cada turma decorrerão sempre na mesma sala e com lugar/secretária fixa por 

aluno, (lugares alternados em cada fila) assegurando-se 1m entre crianças, 

 As mesas estarão dispostas com a mesma orientação. 

 No Pré Escolar,será maximizado o distanciamento físico entre as crianças quando estão 
em mesas, sem comprometer o normal funcionamento das atividades pedagógicas. 

 No final do dia, as mesas deverão ficar livres de qualquer material para uma higienização 
adequada. 

 O professor/educador usará máscara obrigatória. Os alunos deverão seguir as diretivas da 

DGS. 

 Os equipamentos devem ser higienizados após a utilização por cada criança. 

 As crianças não deverão levar de casa brinquedos ou outros objetos não necessários. 

 Cada criança do Pré-Escolar terá um kit individual com o material necessário; os alunos do 

1º Ciclo levarão o próprio material, sendo de evitar a sua partilha. 

 As mãos dos adultos e crianças devem ser higienizadas  sempre que se utilizar o quadro ou          

outros materiais de uso comum. 

 Sempre que possível, deverão ser privilegiadas atividades ao ar livre. 

        

6. UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS/SALAS ESPECÍFICAS 
 
 6.1 BIBLIOTECA 
 
 O espaço só será utilizado para atividades acompanhadas e orientadas pelos respetivos 

professores, no máximo, uma turma no período da manhã e outra no da tarde, para 
permitir a higienização do espaço. 

 

 6.2 REPROGRAFIA 
 

 Para se evitar a manipulação de livros e documentos variados, sempre que possível, os 
documentos a imprimir devem ser enviados por email para: 
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 6.3 REFEITÓRIO 
 
 Ensino Pré-Escolar: 

O refeitório será utilizado para os lanches da manhã (das 10h às 10:30h) e da tarde. 

Os lanches das crianças devem vir em lancheiras laváveis.  

 A deslocação para a sala de refeições será desfasada, de acordo com o seguinte horário; 

- Ensino Pré-Escolar - a partir das 12:00h  
- 1º e 2º anos -  entre as 12:00h e as 13:00h 
- 3º e 4º anos - entre as 13:00h e as 14:00h  

 Antes e depois das refeições, as crianças devem lavar as mãos, acompanhadas por um 

adulto, para que o façam de forma correta; 

 As saídas e entradas no refeitório serão por portas diferentes, de modo a evitar o cruza-

mento de alunos. 

 Os lugares à mesa estarão marcados, sendo ocupados de forma alternada, com as crianças 

voltadas todas na mesma direção, assegurando-se o máximo de distanciamento físico pos-

sível; 

 Os talheres e guardanapos serão fornecidos dentro de embalagem; 

 Será assegurada uma boa ventilação e renovação do ar; 

 Entre trocas de turno, será realizada a adequada limpeza e desinfeção das superfícies utili-

zadas. 

 

 

6.4 SALAS DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS 

 O uso da máscara será obrigatório, exceto no período de refeição; 

 As mãos devem ser higienizadas à entrada e à saída; 

 A lotação máxima será de 6 adultos, maximizando-se o distanciamento físico; 

 As mesas e cadeiras deverão ser higienizadas após cada utilização;  

 Serão retirados os artigos decorativos e outros objetos das mesas; 

 Será assegurada uma boa ventilação e renovação do ar.  
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GUIA DE UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ESCOLARES  
NO ÂMBITO DA PANDEMIA COVID 19 

ESCOLA| CENTRO ESCOLAR ALAMEDA  

NÍVEIS DE ENSINO: PRÉ-ESCOLAR E 1º CEB  

 

1. ORGANIZAÇÃO DOS HORÁRIOS 

 

 Os horários são elaborados de acordo com a legislação em vigor, sendo asseguradas as atividades 

letivas e de enriquecimento curricular (AEC) entre as 09.00h às 17.30h; 

 Haverá dois horários-tipo, com desfasamento dos períodos de intervalo e almoço, assim 

distribuídos. 

 

 1º e 3º anos 2º e 4º anos 

Tempo letivo 9h – 10:30h 9h – 11h 

Intervalo 10:30h – 11h 11h – 11:30h 

Tempo letivo 11h – 12h 11:30h – 12:30h 

Almoço 12h – 14h 12:30h – 14:30h 

Tempo letivo 14h – 15:30h 14:30h – 16h 

Intervalo 15:30h – 16h 16h – 16:30h 

Tempo letivo/AEC 16h – 17:30h 16:30h – 17:30h 

 

2.  ENTRADA E SAÍDA DA ESCOLA 

 
 Os pais/encarregados de educação não entram no espaço escolar;  

 Em cada entrada, um(a) assistente operacional acolhe as crianças, procede à higienização das mãos e 

encaminha-as para a zona de desinfeção do calçado;  

 As crianças do Pré-Escolar entram no edifício, trocam de calçado no espaço próximo da sala de aula e 

fazem nova higienização. 

 Os docentes e não docentes seguem as orientações descritas acima (desinfeção das mãos e do 

calçado); 

 O acesso ao espaço do Centro Escolar será feito pelas quatro portas existentes, ficando cada porta 

afeta a um ano de escolaridade, do seguinte modo: 

Pré-Escolar, 3º ano – porta principal 

- 1º Ano – porta lateral 

- 2º Ano - porta superior do fundo do corredor 

- 4º Ano – porta inferior do fundo do corredor 
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3. PERCURSOS NO INTERIOR DA ESCOLA 
 Os vários anos deslocam-se pelos percursos marcados no chão com setas coloridas, com cor diferente 

para cada ano. 

 No início do dia, os alunos e professores entram e dirigem-se à respetiva sala de aula se acordo com o 
trajeto seguinte:  

– 1º Ano – entrar pela porta lateral (1), subir pelas escadas e voltar à esquerda para as salas 12, 13, 14  

 
 

– 2º Ano – subir a rampa, entrar pela porta 2 (piso superior) e dirigir-se às primeiras salas (16, 17 e 18)  

 
 

– 3º Ano e Pré-Escolar – entrar pela porta principal (3), onde estarão dois tapetes para desinfeção do 

calçado, um para as crianças do Pré-Escolar, outro para as do 3º ano. Os alunos do JI são acompanhados 

por um assistente operacional até à sua área reservada; os do 3º ano dirigem-se às respetivas salas de 

aula, no início do corredor (salas 1, 2 e 3).  

 
– 4º Ano – entrar pela porta inferior (4) e dirigir-se às três primeiras salas (5, 6 e 7). 

2 

3 

1 
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3.1. INTERVALOS 

 

 No Pré-Escolar, os tempos de recreio serão feitos de forma desfasada, de modo a evitar a 

permanência no espaço de mais do que um grupo/turma. 

 No intervalo da manhã, os alunos saem da sala de aula acompanhados pelo respetivo professor 

(com apoio dos assistentes operacionais), dirigem-se para o espaço delimitado e previamente 

definido do recreio. 

 No intervalo da tarde, serão acompanhados pelos assistentes operacionais cumprindo as mesmas 

regras. 

 

 Percurso no Centro Escolar da Alameda 

- Do piso superior, saem 3 turmas (1º ou 2º ano), descem as escadas principais e dirigem-se à zona 

exterior, ocupando espaços delimitados no recreio inferior. 

- Do piso inferior saem 3 turmas do 3º ou 4º anos, percorrem o corredor, saem pela porta lateral 

junto à cozinha e dirigem-se ao polidesportivo, ocupando aí espaços delimitados por turma. Em dias 

de chuva fraca, a subida para o polidesportivo faz-se pelas escadas interiores junto ao ginásio. 

 Em dias muito chuvosos, o intervalo será feito no ginásio, rotativamente (2 turmas/intervalo), em 

espaços demarcados por turma ou, em último caso, na respetiva sala de aula. 

 

3.2. ACESSO AO GINÁSIO 

 O acesso faz-se pelo percurso definido, uma turma de cada vez, acompanhada por um adulto. 

 

4. ACESSO ÀS CASAS DE BANHO 

4.1. DURANTE AS AULAS 

 De cada turma sairá um aluno de cada vez, utilizando o wc mais próximo da sala de aula, sendo 

orientado/acompanhado por um assistente operacional.  

4.2. NO INTERVALO  

 Serão utilizadas as casas de banho do ginásio, um aluno de cada vez, com supervisão ou 

acompanhamento de um assistente operacional. 

 

5. REGRAS NA SALA DE AULA 
 As aulas de cada turma decorrerão sempre na mesma sala e com lugar/secretária fixo por aluno, 

(lugares alternados em cada fila), assegurando-se o mínimo de 1m entre crianças. 

4 
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 As mesas estarão dispostas com a mesma orientação. 

 No Pré-Escolar, será maximizado o distanciamento físico entre as crianças quando estão em mesas, 

sem comprometer o normal funcionamento das atividades pedagógicas. 

 No final do dia, as mesas deverão ficar livres de qualquer material para uma higienização adequada. 

 O professor/educador usará máscara, obrigatoriamente.  

 Para os alunos seguir-se-ão as diretivas da DGS.  

 Os equipamentos deverão ser higienizados após a utilização por cada criança. 

 As crianças não deverão levar de casa brinquedos ou outros objetos não necessários. 

 Cada criança do Pré-Escolar terá um kit individual com o material necessário; os alunos do 1º Ciclo 

levarão o próprio material, sendo de evitar a sua partilha. 

 As mãos de adultos e crianças devem ser higienizadas sempre que for utilizado o quadro ou outros 

materiais de uso comum. 

 Sempre que possível, deverão ser privilegiadas atividades ao ar livre. 

 

 

6. UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS/SALAS ESPECÍFICAS 

 

6.1. BIBLIOTECA 

 
 O espaço só será utilizado para atividades acompanhadas e orientadas pelos respetivos professores, 

sendo no máximo, uma turma no período da manhã e outra no da tarde, para permitir a 

higienização do espaço. 

 

6.2. REPROGRAFIA  

 

 Para se evitar a manipulação de livros e documentos variados, sempre que possível, os documentos 

a imprimir devem ser enviados por mail para: 

 escola.n1.2010@gmail.com 

 

6.3. REFEITÓRIO 

 
 Ensino Pré-Escolar: 

O refeitório será utilizado para os lanches da manhã (das 10h às 10:30h) e da tarde. 

Os lanches das crianças devem vir em lancheiras laváveis.  

 A deslocação para a sala de refeições será desfasada, de acordo com o seguinte horário; 

- Ensino Pré-Escolar - a partir das 12:00h  

- 1º e 3º anos -  entre as 12h e as 13h 

- 2º e 4º anos - entre as 13h e as 14h  

 Antes e depois das refeições, as crianças devem lavar as mãos, acompanhadas por um adulto, para 

que o façam de forma correta; 

 As saídas e entradas no refeitório serão por portas diferentes, de modo a evitar o cruzamento de 

alunos. 
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 Os lugares à mesa estarão marcados, sendo ocupados de forma alternada, com as crianças voltadas 

todas na mesma direção, assegurando-se o máximo de distanciamento físico possível; 

 Os talheres e guardanapos serão fornecidos dentro de embalagem; 

 Será assegurada uma boa ventilação e renovação do ar; 

 Entre trocas de turno, será realizada a adequada limpeza e desinfeção das superfícies utilizadas. 

 

6.4. SALAS DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS 
 O uso da máscara será obrigatório, exceto no período de refeição; 

 As mãos devem ser higienizadas à entrada e à saída; 

 A lotação máxima será de 6 adultos, maximizando-se o distanciamento físico; 

 As mesas e cadeiras deverão ser higienizadas após cada utilização;  

 Serão retirados os artigos decorativos e outros objetos das mesas; 

 Será assegurada uma boa ventilação e renovação do ar.  
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Anexo III – Organização dos Espaços Escolares na EB2,3 
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GUIA DE UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ESCOLARES | EB 2.3 DE PESO DA RÉGUA 
 

1. ENTRADA NA ESCOLA 

• O uso de máscara certificada obrigatória. 

• Em caso de esquecimento será fornecida uma máscara mediante pagamento através do cartão.  

• A escola irá fornecer, no momento da receção, um kit com 3 máscaras certificadas (até 25 lavagens), 

para a utilização durante o 1.º período. 

• A higienização de mãos e calçado é obrigatória. 

• A Entrada/Portaria permite o acesso à zona Amarela         , à zona Laranja        , à zona Azul         e ao 

Ginásio.            

• Os alunos acedem à respetiva sala de aula pela porta correspondente à zona cor que lhes for atribuída. 

 

2. PERCURSOS INTERNOS 

2.1. Acesso às Salas de Aula 

• Os alunos devem circular na sua zona cor, de acordo com a sinalização, e manter o distanciamento social. 

• Os alunos devem higienizar as mãos à entrada e saída dos pavilhões. 

2.2. Acesso ao Ginásio 

• De acordo com o horário, as turmas devem dirigir-se ao Ginásio pelo acesso mais próximo, respeitando 

a sinalização, e aguardar no espaço exterior. 

2.3. Espaços de Intervalo 

• Durante os intervalos, os alunos só podem circular na sua zona cor, aproveitando este momento para 

lanchar e utilizar a casa de banho. Em caso de mau tempo, os alunos podem utilizar o espaço para o 

almoço destinado à sua turma. 

2.4. Acesso às casas de banho 

• Os alunos só podem aceder à casa de banho afeta à sua zona cor: 

- Zona Amarela        - casa de banho do piso superior situada no átrio das salas 1, 2, 3, 4, 5, GAB 1 e 2; 

- Zona Azul        - casa de banho do piso superior situada no átrio das salas 6, 7, 8, 9, 10, 11 e GAB3.   

Os alunos das salas EVT1, EM1, LAB1 e LAB2 irão à casa de banho situada em frente à sala de 

TIC/Biblioteca. 

- Zona Laranja      - casa de banho do piso inferior situada no átrio da sala EM2, salas 12, 13, 14, 15, 16,  

  17, EM2 e GAB5. Os alunos das salas EVT2, EVT3, LAB3 e LAB4 irão à casa de banho do piso inferior  

  situada no átrio das mesmas salas. 

• Durante as aulas, a ida à casa de banho só poderá ocorrer em situações muito excecionais. 

• Nos intervalos, o acesso será controlado por um assistente operacional, que zelará igualmente pela 

respetiva higienização. 

2.5. Acesso aos Serviços Administrativos 

• O atendimento ocorre apenas por marcação prévia, no caso de situações pontuais que exijam a 

presença. 

• Os alunos, os encarregados de educação, os docentes e os assistentes operacionais devem respeitar a 

sinalização e manter o distanciamento social. 

 

3. ORIENTAÇÕES/PROCEDIMENTOS NAS SALAS DE AULA 

• A porta deve permanecer aberta. 

• A higienização do material e equipamento informático deve ocorrer após mudança de docente. 
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• Durante os intervalos, deve proceder-se ao arejamento das salas. 

• A partilha de material não é permitida. 

• A mudança de lugar de um aluno ocorre por indicação do docente e obriga sempre à higienização. 

 

4. ORIENTAÇÕES /PROCEDIMENTOS EM ESPAÇOS/SALAS ESPECÍFICAS 

4.1. Sala de Informática (espaço único para todas as turmas) 

• Os materiais e os equipamentos informáticos serão higienizados após cada utilização. 

• Após a primeira aula, os alunos e o respetivo docente devem aguardar no exterior que se proceda à 

higienização da sala, respeitando a sinalização e mantendo o distanciamento. 

4.2. Laboratórios 

• Os materiais serão higienizados após cada utilização.  

• Os alunos e o docente devem aguardar no exterior da sala, respeitando a sinalização e mantendo o 

distanciamento. 

4.3. Ginásio/ Balneários 

• Os alunos devem respeitar as orientações definidas para este espaço (regulamento próprio). 

4.4. Bufete/Bar 

• O bar/bufete não irá funcionar. 

• Os alunos devem trazer o lanche de casa. 

4.5. Refeitório 

• Os alunos devem dirigir-se ao refeitório, de acordo com o horário definido para a turma. 

• Devem seguir a sinalização existente, manter o distanciamento e respeitar os circuitos de entrada e de 

saída. 

• Os alunos da turma almoçam em simultâneo e ocupam sempre o mesmo lugar. 

4.6. Biblioteca 

• Os alunos devem respeitar as orientações definidas para este espaço (regulamento próprio). 

4.7. Sala de Professores 

• Os docentes devem seguir a sinalização existente no interior, manter o distanciamento e respeitar a 

sinalização e os circuitos de entrada e de saída. 

4.8. Reprografia 

• Os utilizadores devem seguir a sinalização existente, manter o distanciamento e respeitar os circuitos de 

entrada e de saída. 

• O serviço de fotocópias compete apenas ao funcionário afeto ao espaço e a outros elementos 

devidamente autorizados.  

4.9. Gabinete de Mediação de Conflitos (GMC) 

• O acesso ao gabinete será limitado à capacidade da sala. 

• No caso de ocupação do espaço, os alunos devem ser encaminhados para o gabinete dos diretores de 

turma. 

4.10. Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) 

• Os alunos e docentes devem respeitar as orientações definidas para este espaço (regulamento próprio). 

 

5. PAPELARIA/CARREGAMENTO DE CARTÕES E AQUISIÇÃO DE SENHAS 

• Os alunos só podem deslocar-se à papelaria, carregar os cartões e adquirir as senhas no horário definido 

para cada turma.  

 

mailto:direcao@gmail.com
mailto:djaraujocorreia@escolas.min-edu.pt
http://www.escolasjoaodearaujocorreia.com/
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Anexo IV – Organização dos Espaços Escolares na ESJAC 

  



GUIA DE UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ESCOLARES
No âmbito da pandemia COVID
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Escolas | João de Araújo Correia . Escola Secundária



1. NA ESCOLA
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GUIA DE UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ESCOLARES
No âmbito da pandemia COVID

• Uso obrigatório de máscara certificada.
• O Agrupamento fornece três máscaras 

certificadas de uso comunitário para 20 lavagens.
• Em caso de esquecimento será fornecida uma 

máscara mediante pagamento através de cartão.
• Na entrada é obrigatória a desinfeção das mãos e 

do calçado.
• Manter o distanciamento, sempre que possível, 

de pelo menos um metro evitando aglomerações.
• Respeitar os circuitos de circulação traçados e 

devidamente sinalizados.
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2. ACESSO E ÁREAS DE CIRCULAÇÃO NA ESCOLA

A cada turma será atribuída uma sala onde decorrem a maioria das 
aulas. O acesso à escola far-se-á de acordo com as indicações da 
imagem. Nos intervalos os alunos devem permanecer, tanto quanto 
possível, nas zonas específicas assinaladas, exceto para acesso ao 
pavilhão administrativo.
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2.1 ACESSO E CIRCULAÇÃO NOS PAVILHÕES (A)

As escadas interiores são de utilização exclusiva dos alunos 
do piso 1 para idas ao WC.
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2.2 ACESSO E CIRCULAÇÃO NOS PAVILHÕES (B)

As escadas interiores são de utilização exclusiva dos alunos 
do piso 1 para idas ao WC.
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2.3 ACESSO E CIRCULAÇÃO NOS PAVILHÕES (C)

As escadas interiores são de utilização exclusiva dos alunos 
do piso 1 para idas ao WC.
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2.4 ACESSO E CIRCULAÇÃO NOS PAVILHÕES (D - mecânica)
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2.5 ACESSO E CIRCULAÇÃO NOS PAVILHÕES (G - ginásio)

Sala de isolamento
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2.6 ACESSO E CIRCULAÇÃO NO PAVILHÃO ADMINISTRATIVO

O atendimento aos Encarregados de 
Educação ocorre por marcação prévia, 
apenas em situações pontuais que exijam 
a sua presença. Privilegia-se o contacto 
telefónico e o envio de email. 
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2.6 ACESSO E CIRCULAÇÃO NO PAVILHÃO ADMINISTRATIVO

O atendimento aos Encarregados de 
Educação ocorre por marcação prévia, 
apenas em situações pontuais que exijam 
a sua presença. Privilegia-se o contacto 
telefónico e o envio de email. 
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3. ACESSO ÀS CASAS DE BANHO

• Idas à casa de banho, nos pavilhões A, B, C e D, ocorrem 

preferencialmente durante o período de aulas e o acesso será 

controlado por um assistente operacional, que zelará pela respetiva 

higienização.

• Higienização das mãos à entrada e à saída de cada pavilhão.
• As aulas de cada turma decorrem, sempre que possível, na mesma 

sala e com lugar fixo.
• Deve garantir-se um distanciamento físico entre os alunos e 

alunos/docentes de, pelo menos, 1 metro. 
• Sempre que possível a porta e as janelas das salas de aulas devem 

estar abertas.
• Restringir os movimentos ao mínimo necessário, não efetuando 

atividades que impliquem a movimentação de alunos (por ex: ir afiar 
o lápis ao caixote do lixo, realizar exercícios no quadro,...).

• Não deve ser partilhado qualquer material ou equipamento.
• Havendo mudança de sala os alunos e o respetivo docente devem 

aguardar que se proceda à sua higienização.
• Não é permitida a utilização dos armários da sala de aula.

4. REGRAS NA SALA DE AULA
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5. UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS/SALAS ESPECÍFICAS

5.1 SALAS DE ED. TECNOLÓGICA, ED. VISUAL E DESENHO
• Não deve ser partilhado qualquer material ou equipamento.
• A distribuição das capas será realizada pelo professor, sendo que estes 

devem desinfetar as mãos antes e depois da tarefa.
• Os materiais serão higienizados após cada utilização. 

5.2 SALAS DE INFORMÁTICA/ELETRÓNICA
• Um computador para cada aluno, que será higienizado após cada utilização.
• Manter o computador ligado durante o dia de modo a diminuir o toque nos 

equipamentos.
• Está proibida a partilha de dispositivos de armazenamento (pendrives, 

discos externos…).

5.3 LABORATÓRIOS
• Devem privilegiar-se as atividades laboratoriais de caráter demostrativo.
• Desaconselham-se atividades que envolvam a partilha de material ou 

equipamento.
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5. UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS/SALAS ESPECÍFICAS

5.4 GINÁSIO/BALNEÁRIOS
• Devem privilegiar-se os espaços exteriores para as práticas letivas de Educação Física.
• Evitar a partilha de material, sem que seja higienizado entre utilizações.
• Assegurar ventilação dos espaços interiores nos intervalos, através da abertura de 

portas e janelas, nos dias com menos calor.
• Assegurar a limpeza e higienização dos espaços e equipamentos utilizados, entre aulas.
• Os alunos devem respeitar as orientações definidas para este espaço em regulamento 

próprio.

5.5 BAR
• Encerrado.
• Os alunos e outros utentes devem trazer de casa o seu próprio lanche.
• Os lanches devem ser consumidos nas zonas atribuídas às turmas.

5.6 REFEITÓRIO
• Os alunos, entram por turma, de acordo com o horário estipulado e ocupam o lugar 

indicado pelo assistente operacional.
• Os utentes devem fazer fila respeitando as distâncias de acordo com as marcas 

existentes no chão.
• Os utentes deverão higienizar as mãos, levantar o tabuleiro, previamente preparado 

e dirigir-se a um lugar marcado.
• É permitida a remoção da máscara única e exclusivamente durante a refeição.
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5. UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS/SALAS ESPECÍFICAS

5.7 BIBLIOTECA
• Lotação máxima: um aluno por computador (9 alunos) e dois por mesa (36 alunos). 
• Os alunos devem respeitar as orientações definidas para este espaço em 

regulamento próprio.

5.8 SALA DE PROFESSORES
• Devem seguir a sinalização existente, no interior manter o distanciamento e

respeitar os circuitos de entrada e de saída.

• Não é permitida a realização de refeições.

5.9 PAPELARIA/REPROGRAFIA
• Os utilizadores devem seguir a sinalização existente, manter o distanciamento e 

respeitar os circuitos de entrada e de saída.
• Não se realizam fotocópias a partir de originais em papel ou pendrive. Todos os 

documentos a serem impressos devem ser enviados por mail 
(reprografia@aejac.pt).

5.10 GABINETE DE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS (GMC)
• A sala do GMC será restringida a um aluno e a um professor em simultâneo.

mailto:reprografia@aejac.pt


5.11 CENTRO DE  APOIO À APRENDIZAGEM (CAA)
• Os alunos e docentes devem respeitar as orientações definidas para este espaço 

em regulamento próprio.

5.12 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
• Os utilizadores devem seguir a sinalização existente e manter o distanciamento.
• Só pode permanecer uma pessoa de cada vez na sala de atendimento.
• Privilegia-se o contacto telefónico e o envio de email. 
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6. CARREGAMENTO DE CARTÕES

• Os alunos devem fazer fila respeitando a vez e deixando 2 m de distância 
entre si e os outros, de acordo com as marcas existentes no chão.

• Higienização obrigatória das mãos. 

• Um quiosque no bar e outro hall de entrada.
• Os alunos devem fazer fila respeitando a vez e deixando 2 m de distância 

entre si, de acordo com as marcas existentes no chão. 
• Higienização obrigatória das mãos.

7. AQUISIÇÃO DE SENHAS
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Anexo V – Regulamento das Atividades Desportivas (EB2,3 e ESJAC) 
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Plano de contingência das Instalações Desportivas 

Entrada e permanência nas instalações desportivas 

Procedimentos a realizar pelo aluno 

 

Antes da aula: 

- Deve utilizar a sua máscara de proteção individual até indicação em contrário do professor. 

- Deve dirigir-se à entrada do pavilhão, e aí aguardar calmamente que o professor ou o 

funcionário dê autorização de entrada. 

- Terá de, obrigatoriamente, higienizar o calçado em tapete próprio e as mãos no dispositivo 

existente no início do corredor que dá acesso aos balneários. 

- Deve dirigir-se ao balneário, a fim de se equipar, respeitando as indicações dos funcionários.  

-Os alunos não vêm equipados de casa, para as aulas de educação física, devem usar saco 

próprio com todo o material necessário, inclusive sapatilhas próprias. 

- Todos os alunos devem levar uma garrafa de água devidamente identificada para a aula. 

-No dia das aulas de educação física, os alunos não devem trazer valores (telemóvel, carteira, 

tablets, entre outros), pois não irá haver saco dos valores, como nos anos anteriores. 

- Já equipado deve dirigir-se ao ginásio pela porta lateral do corredor de acesso aos balneários 

onde se encontra o respetivo professor. 

- A saída do Ginásio será sempre pela porta lateral junto à entrada, evitando assim cruzamento 

de alunos. 

-Os alunos devem respeitar sempre os circuitos assinalados no chão. 

-Os alunos que tiverem aulas no Pavilhão Municipal esperam junto à rampa de acesso, com o 

devido distanciamento e, dirigem-se a este com o respetivo professor. A saída e entrada da 

escola faz-se pelo Portão junto ao campo de jogos. 

- As aulas que decorrem no Pavilhão Municipal seguem as regras definidas no Plano de 

Contingência do mesmo. 
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Durante a aula: 

- Deve usar a máscara e manter o distanciamento mínimo (2m), enquanto é feita a chamada e 

são dadas as instruções iniciais por parte do professor. 

- Antes de iniciar a prática, o aluno deve remover a máscara e colocá-la em saco próprio, 

devidamente fechado e identificado (nome, número e turma). 

 - Sempre que por algum motivo o aluno necessitar de se deslocar da área onde está a realizar a 

aula terá de colocar a máscara. 

- O aluno que por algum motivo não possa realizar a aula prática deve assistir à mesma, 

afastado dos restantes, à distância de segurança (2m), permanecendo com a máscara durante 

toda a aula e com proteção descartável de calçado. 

Após o final da aula: 

- Deve higienizar as mãos e colocar a sua máscara sendo encaminhado de forma espaçada para 

os respetivos balneários. 

- A saída das instalações, com a máscara colocada e as mãos higienizadas, faz-se pela porta 

lateral do Pavilhão junto aos balneários evitando assim, o cruzamento entre alunos. 

- Os alunos não tomam banho no final da aula. Os balneários servem apenas para equipar e 

desequipar.   

- Os alunos deverão vir munidos de toalhitas para se limparem no final de cada aula. 

 

O docente deverá assegurar um processo de ensino e aprendizagem ajustado à realidade, 

mas congruente com as finalidades, os objetivos e as competências essenciais a desenvolver: 

- Promover a realização de tarefas individuais, respeitando o distanciamento físico 

recomendado, reduzindo a partilha de materiais e objetos. 

- Desenvolver situações de ensino com grupos reduzidos, ajustados aos espaços de atividade 

física e valorizando a utilização de formas de jogo reduzidas e condicionadas, em função dos 

propósitos e do contexto de aprendizagem. 
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 - Adotar estratégias de ensino que priorizem o trabalho em circuito, possibilitando a execução 

de exercícios através de estações que valorizem a estabilização de grupos de trabalho com os 

mesmos propósitos. 

 

Procedimentos a ter com espaços / materiais: 

- Todos os materiais e equipamentos utilizados serão 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. 

- Os espaços de prática serão definidos em Roulement próprio, prioritariamente no exterior e 

no Pavilhão Municipal. Quando não for possível, por motivos do número de turmas em 

simultâneo e/ou pelas condições climatéricas, as aulas decorrerão no Ginásio e /ou na sala de 

aulas destinada a cada turma. Nos dias em que estão definidas três turmas em simultâneo pelo 

menos uma das turmas terá aulas numa sala de aula. 

- Os balneários e os vestiários serão desinfetados antes e depois de cada utilização das 

diferentes turmas, com líquido próprio, por um dispositivo mecânico disponibilizado para tal. 

- Irão ser privilegiadas rotinas de manuseamento e de higienização, de utilização acessível para 

todos os elementos envolvidos (professores, alunos e assistentes operacionais). Os alunos terão 

que, periodicamente ao longo da aula, higienizar as mãos com líquido próprio, disponibilizado 

pelo professor ou em local identificado nos vários espaços, interiores ou exteriores, das 

instalações desportivas. 

- Serão limpas e desinfetadas as superfícies laváveis não porosas de equipamentos de uso 

comum (bolas, raquetas, volantes, colchões e restante material necessário), no início do dia, 

durante a aula e no final da mesma, com recurso a agentes adequados (líquido desinfetante 

disponibilizado em local próprio, para este fim). 

- Os coletes serão de uso único por turma e lavados posteriormente. 
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Situações excecionais decorrentes da aula prática, tal como lesão ou 

indisposição do aluno: 

- Serão analisadas em primeiro lugar pelo professor, que mediante os sintomas apresentados 

agirá em conformidade, podendo solicitar uma ambulância, para que o aluno seja socorrido por 

técnicos de saúde. Ao aluno deverá ser colocada a máscara individual e mantida a distância de 

segurança dos restantes colegas de turma. 

- No caso de apresentação de sintomas relacionados com o COVID 19 deverá proceder-se em 

conformidade com as normas estabelecidas pela DGS e pelo Plano de Contingência do 

Agrupamento. 

NOTA: 

A utilização das instalações desportivas por pessoas externas ao agrupamento, nomeadamente 

atletas de clubes, não deve ser permitida uma vez que coloca em causa todo o esforço feito no 

sentido de minimizar o risco de contágio. 

Caso tal não venha a acontecer os professores do Departamento de Educação Física rejeitam 

quaisquer responsabilidades sobre eventuais situações de contágio que possam vir a acontecer 

nas instalações desportivas. 

 

 

Norma Geral 

Nos casos omissos aplicam-se os instrumentos legais emanados pela DGS e do Agrupamento. 
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Plano de Contingência das Instalações Desportivas 

Entrada e permanência nas instalações desportivas 

Procedimentos a realizar pelo aluno 

antes da aula: 

- Deve utilizar a sua máscara de proteção individual até indicação em contrário do professor. 

- Deve dirigir-se à entrada lateral do pavilhão, junto aos campos exteriores e aguardar calma e 

espaçadamente, nas marcas visíveis no chão, que o professor ou o funcionário dê autorização 

de entrada. 

- Terá de, obrigatoriamente, higienizar o calçado em tapete próprio e as mãos nos 

dispensadores existentes, ambos com solução antissética de base alcoólica, localizados no 

início do corredor que dá acesso aos balneários. 

- Deve dirigir-se ao balneário destinado à sua turma, a fim de se equipar, respeitando o 

distanciamento do colega mais próximo. O professor da turma poderá promover a entrada dos 

alunos no vestiário de forma faseada de modo a manter a distância mínima e segura (2m) entre 

os mesmos enquanto se equipam. 

- Deverá guardar os valores nos cacifos destinados à sua turma que serão abertos pelo 

responsável da turma, que supervisionará a colocação do material por parte dos colegas, 

adotando o mesmo procedimento no final da aula. 

- Já equipado deve dirigir-se ao espaço destinado à turma onde se encontra o respetivo 

professor. 

durante a aula: 

- Deve usar a máscara e manter o distanciamento mínimo (2m), enquanto é feita a chamada e 

são dadas as instruções iniciais por parte do professor. 

- Antes de iniciar a prática, o aluno deve remover a máscara e colocá-la em saco próprio com 

identificação (nome, número e turma), que ficará devidamente fechado até ser necessário. 

 - Sempre que por algum motivo o aluno necessitar de se deslocar da área onde está a realizar a 

aula terá de colocar a máscara, após higienizar as mãos. 

- Durante as atividades letivas nas aulas de educação física o distanciamento físico deve ser de 

pelo menos 3 metros entre praticantes. Face às caraterísticas específicas das modalidades, e de 
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acordo com o documento da DGE/DGS - ORIENTAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO EM REGIME 

PRESENCIAL DAS AULAS PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, "as situações de ensino em grupo 

reduzido, ajustados aos espaços de atividade física e valorizando a utilização de formas de jogo 

reduzido e condicionadas, em função dos propósitos e do contexto de aprendizagem" poderão 

requerer um distanciamento físico inferior a três metros. Nestes casos o distanciamento deverá 

ser sempre maximizado e o período de maior proximidade entre os alunos deverá ser o menor 

possível. 

- O aluno que por algum motivo não possa realizar a aula prática deve assistir à mesma, 

afastado dos restantes, à distância de segurança (2m), e permanecendo com a máscara durante 

toda a aula. Este aluno usará umas alparcatas descartáveis de uso único. 

- Os alunos não poderão partilhar a mesma garrafa de água. 

após o final da aula: 

- Deve higienizar as mãos e colocar a sua máscara sendo encaminhado de forma espaçada para 

os respetivos balneários. Sempre que se justificar (em turmas mais numerosas) o professor 

pode organizar grupos reduzidos de alunos para que, com alguma diferença temporal e de 

forma espaçada, se possam dirigir para os vestiários evitando ajuntamentos desnecessários. 

- Atendendo às condições de distanciamento emanadas pela DGS/DGE e a todo o panorama 

atual de Covid-19, não é aconselhada a utilização dos chuveiros por não poderem ser 

garantidas todas as condições de segurança exigidas. 

- A saída das instalações, com a máscara colocada e as mãos higienizadas, faz-se pelo lado 

contrário à sua entrada (saída na direção do pavilhão de mecânica) evitando assim, o 

cruzamento entre alunos de diferentes turmas. 

 

O docente deverá assegurar um processo de ensino e aprendizagem ajustado à realidade, 

mas congruente com as finalidades, os objetivos e as competências essenciais a desenvolver: 

- Promovendo a realização de tarefas individuais, respeitando o distanciamento físico 

recomendado, reduzindo a partilha de materiais e objetos. 

- Desenvolvendo situações de ensino com grupos reduzidos, ajustados aos espaços de atividade 

física e valorizando a utilização de formas de jogo reduzidas e condicionadas, em função dos 

propósitos e do contexto de aprendizagem. 
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 - Adotando estratégias de ensino que priorizem o trabalho em circuito, possibilitando a 

execução de exercícios através de estações que valorizem a estabilização de grupos de trabalho 

com os mesmos propósitos. 

 

Procedimentos a ter com espaços / materiais: 

- Todos os materiais e equipamentos utilizados serão 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. 

- Os espaços de prática serão definidos em Roulement próprio, prioritariamente no exterior. 

Quando não for possível, por motivos do número de turmas em simultâneo e/ou pelas 

condições climatéricas, as aulas decorrerão no espaço disponível no interior das instalações. 

Nos dias em que estão definidas quatro turmas em simultâneo poderão decorrer duas aulas no 

exterior e duas no interior das instalações, ou ainda numa sala de aula. Durante as aulas no 

pavilhão as portas e os postigos laterais e do topo estarão abertos para haver uma correta 

ventilação no espaço de aula. 

- Os vestiários serão desinfetados antes e após cada utilização das diferentes turmas, com 

líquido próprio, por um dispositivo mecânico disponibilizado para o efeito. 

- Irão ser privilegiadas rotinas de manuseamento e de higienização, de utilização acessível para 

todos os elementos envolvidos (professores, alunos e assistentes operacionais). Os alunos terão 

que, periodicamente ao longo da aula, higienizar as mãos com líquido próprio, disponibilizado 

pelo professor ou em local identificado nos vários espaços, interiores ou exteriores, das 

instalações desportivas. 

- Serão limpas e desinfetadas as superfícies laváveis não porosas de equipamentos de uso 

comum (bolas, raquetas, volantes, colchões e restante material necessário), no início do dia, 

durante a aula e no final da mesma, com recurso a agentes adequados (líquido desinfetante 

disponibilizado em local próprio, para este fim). 

- Os coletes serão de uso único por turma e lavados posteriormente. 

- Os WC existentes no pavilhão desportivo da escola (2 masculinos e 2 femininos) serão usados 

alternadamente em cada bloco de aulas (1 masculino e 1 feminino em cada bloco) para se 

proceder à devida higienização dos que não estão a ser utilizados (1 masculino e 1 feminino) no 
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bloco seguinte. Os alunos deverão utilizá-los mediante autorização do professor, para evitar 

aglomeração. 

 

Situações excecionais decorrentes da aula prática, tal como lesão ou 

indisposição do aluno: 

- Serão analisadas em primeiro lugar pelo professor, que mediante os sintomas apresentados 

agirá em conformidade, podendo solicitar uma ambulância, para que o aluno seja socorrido por 

técnicos de saúde. Ao aluno deverá ser colocada a máscara individual e mantida a distância de 

segurança dos restantes colegas de turma. 

- No caso de apresentação de sintomas relacionados com o COVID 19 deverá proceder-se em 

conformidade com as normas estabelecidas pela DGS e pelo Plano de Contingência do 

Agrupamento. 

 

Norma Geral 

Nos casos omissos aplicam-se os instrumentos legais emanados pela DGS e do Agrupamento. 
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REGRAS DE HIGIENE E SEGURANÇA EM AMBIENTE ESCOLAR 

 

A desinfeção dos espaços e superfícies deve ser efetuada de acordo com as recomendações da 

Direção Geral de Saúde, emitidas em 21/03/2020, através da Orientação Nº 014/2020 e nos termos da 

alínea a) do nº 2 do artigo 2º do Decreto Regulamentar nº 14/2012, de 26 de janeiro e que serviu de 

base à elaboração deste Plano de higienização. 

1. TÉCNICAS DE LIMPEZA 

 

➢ A limpeza deve ser sempre húmida - não usar aspiradores a seco em zonas públicas, salvo se 

forem aspiradores com tanque de água que recolhe a sujidade na água; este depósito deve ser 

despejado e lavado entre cada uma das áreas a aspirar; 

➢ Deve ser realizada sempre no sentido de cima para baixo e, das áreas mais limpas, para as mais 

sujas: 

i. Paredes e teto (se aplicável)  
ii. Superfícies acima do chão (bancadas, mesas, cadeiras, corrimãos, outros);  
iii. Equipamentos existentes nas áreas;  
iv. Instalações sanitárias;  
v. Chão – é o último a limpar. 

 
2. MATERIAIS DE LIMPEZA 

 

➢ Devem existir materiais de limpeza distintos (de uso exclusivo) de acordo com o nível de risco 

das áreas a limpar;  

➢ Os panos de limpeza devem ser, preferencialmente, de uso único e descartáveis (usar e deitar 

fora), diferenciados por um código de cores, para cada uma das áreas, de acordo com o nível de 

risco. São exemplos: 

i. Bancadas, mesas, cadeiras, cadeirões, entre outros: azul;  

ii. Mesas de refeição e áreas de preparação de alimentos: verde;  

iii. Casas de banho: pano só para limpar o lavatório: amarelo; pano para as sanitas 

(exterior): vermelho; 

iv. A parte interior da sanita não precisa de pano. Deve ser esfregada com o próprio 

piaçaba e com detergente de base desinfetante; 

➢ O balde e esfregona para o chão são habitualmente reutilizáveis, pelo que se deve garantir 

uma limpeza e desinfeção destes equipamentos no final de cada utilização. O balde e 

esfregona devem ser diferentes, para as áreas atrás referidas. Por exemplo: o balde e 

esfregona usados nas casas de banho, não devem ser usados nas áreas de alimentação, ou 

em outros espaços públicos. 



PLANO DE HIGIENIZAÇÃO DO AMBIENTE DE ESCOLAR 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOÃO DE ARAÚJO CORREIA       
ANO LETIVO: 2020/21 

 2 

3. LIMPEZA E DESINFEÇÃO DAS SUPERFÍCIES DE ÁREAS COMUNS 

 

➢ Na limpeza e desinfeção das superfícies de áreas comuns devem-se respeitar  as seguintes 

indicações: 

i. Preparar a solução de lixívia (hipoclorito de sódio) com concentração original de 5% ou 

mais de cloro livre. A lixívia deve ser diluída na altura de utilizar. A solução diluída 

deve ser a 0,1%, na proporção de 1 parte de lixívia para 99 partes iguais de água 

(Consulte o Anexo I). 

ii.  Lavar primeiro as superfícies com água e detergente. 

iii. Em seguida, espalhar uniformemente a solução de lixívia nas superfícies. 

iv. Deixar atuar a lixívia nas superfícies durante pelo menos 10 minutos – ler as instruções 

do fabricante/fornecedor. Essa etapa é fundamental. De seguida enxaguar as 

superfícies só com água quente.  

v. Deixar secar ao ar 

3.1.  INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

 

➢ Utilizar panos diferentes para os lavatórios e as áreas à volta destes e para o exterior das 

sanitas. 

➢ Seguir a sequência:  

i. Iniciar a limpeza pelos lavatórios (1.º as torneiras e só depois o lavatório) e superfícies 

à volta destes; 

ii. Limpar as sanitas; 

iii. Limpar o chão. 

➢ Limpeza da sanita:  

− Parte interior: limpar o interior da sanita apenas com o piaçaba: 

i. Se houver urina ou fezes, descarregar primeiro o autoclismo; 

ii. o Não deitar lixívia ou produto com amoníaco sobre a urina, porque provoca uma 

reação gasosa nociva para a saúde; 

iii. Aplicar o produto detergente com base desinfetante; deixar atuar durante pelo menos 

5 minutos; 

iv. Esfregar bem por dentro com o piaçaba; 

v. Puxar o autoclismo com o piaçaba ainda dentro da sanita para que este também fique 

limpo; 

vi. Volte a puxar a água. 

− Parte exterior da sanita: 

i. Espalhar o detergente/desinfetante na parte de cima da sanita e sobre os tampos; 
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ii. Esfregar com o pano: primeiro os tampos e só depois, a parte exterior da sanita (em 

cima e nos lados); 

iii. Passar com pano só com água; 

iv. Deixar secar ao ar; 

v. Limpar e desinfetar bem o botão do autoclismo. Pode desinfetar também com álcool a 

70º-80º.  

➢ No final da limpeza, deve-se voltar a passar um pano humedecido em desinfetante em 

todas as torneiras. 

➢ Não esquecer de limpar frequentemente as maçanetas das portas das casas de banho. 

 
4. ELEMENTOS A HIGIENIZAR/MÉTODO/ PRODUTOS/ FREQUÊNCIA  

De acordo com a tabela seguinte: 

 

ELEMENTOS 
A HIGIENIZAR 

MÉTODO PRODUTOS/MATERIAL FREQUÊNCIA1 

Superfícies espelhadas 
e de vidro de 

equipamentos mais 
sujeitos ao toque 

(portas de entrada, 
montras de bar e 

refeitório, espelhos do 
wc…) 

A limpeza deve ser húmida. 
Aplicar produto diretamente no pano 
(se usar só desinfetante) ou torcer o 
pano no balde com solução 
detergente e limpar as superfícies. 
Utilizar panos de limpeza de uso 
único (descartáveis) ou reutilizáveis 
com baixo nível de risco e, neste 
caso, diferenciado por cores. 
 
(ver pontos: 3 e 3.1 deste 
documento) 

Desinfetante limpa vidros  
e 

Solução detergente (parapeitos) 
 

Por norma 2x ao dia 
aumentando-se a 
frequência sempre que 
necessário. 

Janelas/parapeitos Semanalmente 

Puxadores (portas, 
telas, persianas, 
gavetas, armários), 
Interruptores, 
corrimãos, botões do 
elevador, mesas, 
cadeiras, bengaleiros, 
armários  

A limpeza deve ser húmida. Utilizar 
panos de limpeza de uso único 
(descartáveis) ou reutilizáveis com 
baixo nível de risco.  
(ver pontos: 3 e 3.1 deste 
documento) 

Solução detergente à base de 
detergente e desinfetante em 
simultâneo na proporção de: 2 
partes de detergente para 1 
parte de desinfetante ou só 
desinfetante 

Sempre que há mudança 
de utilizadores (de espaços 
ou de equipamentos). 

Caixotes do lixo 

Limpeza húmida. 
Após retirar o saco com do lixo do 
interior, adicionar um pouco de 
solução à base de lixivia e lavar o 
interior do caixote (com uma 
vassoura por exemplo). Passar por 
água limpa, limpar o exterior com um 
pano humedecido com a mesma 
solução e deixar secar em posição 
invertida. 

solução de lixívia diluída 
Diariamente e sempre que 
é despejado o seu 
conteúdo 

PC (monitor, teclado, 
rato) 
Comandos (quadro 

Aplicar produto diretamente em 
pano próprio ou descartável e limpar 
as superfícies. 

Solução 
detergente ou só 

desinfetante 

Sempre que há mudança 
de utilizadores 

 
1 Não havendo qualquer utilização dos espaços e/ou equipamentos, a higienização será realizada diariamente, ao 
final da tarde. 
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interativo e ar 
condicionado) 
Quadros e apagadores 

Impressoras e 
telefones 

Aplicar produto diretamente em 
pano próprio ou descartável e limpar 
as superfícies. 

Solução 
detergente ou só 

desinfetante 

Após cada utilização por 
elementos não afetos ao 
serviço. 

Pavimento/Chão 

Limpeza húmida (balde com produto 
desinfetante e esfregona). O chão 
deve ser a última superfície a limpar. 
A limpeza deve iniciar do lado oposto 
à entrada e terminar na porta.  
(ver pontos: 3 e 3.1 deste 
documento) 

Lavar com água quente e 
detergente comum, seguido da 
desinfeção com solução de lixívia 
diluída em água na proporção de:  
1 parte de lixívia  
Para 99 partes de lixivia 
(consultar anexo “Diluição de 
lixívia”)  

Por norma 2x ao dia 
aumentando-se a 
frequência sempre que 
necessário 

Balcões e bancadas 
 
(Receção, PBX, 
serv. administrativos, 
papelaria, reprografia, 
biblioteca) 

Aplicar solução detergente ou só 
desinfetante. 

 
Solução 

detergente ou só 
desinfetante 

Pelo menos 2x (final da 
manhã e da tarde) e 
sempre após cada 
utilização por elementos 
não afetos aqueles 
serviços.  

Bar, cantina, 
refeitório, laboratórios 

Após cada utilização por 
grupos/elementos 
diferentes. 

Balcões/bancadas 
cozinha 

Aplicar o desinfetante diretamente 
no pano e passar pela superfície a 
limpar. 
Não usar produtos em spray nas 
áreas de exposição e venda de 
alimentos já confecionados. 

Desinfetante próprio para locais 
de manuseamento de alimento 
 

No mínimo 6x ao dia 
devendo concentrar-se a 
maior frequência durante 
o período de 
manuseamento de 
alimentos. 

Instalações sanitárias 

Limpar pela seguinte ordem: 
Torneiras, lavatórios, balcões, sanitas 
e por fim o chão. 
 
(Ver ponto 3.1 deste documento)  

Detergente com base 
desinfetante (louças); 
Solução de lixivia (chão)  
álcool a 70º-80º (manípulo do 
autoclismo) 
ou  
um produto que 
contenha na composição 
detergente e desinfetante 
porque é de mais fácil aplicação e 
desinfeção 

Por norma 4x ao dia (2x 
durante a manhã e 2x 
durante a tarde) 
aumentando-se a 
frequência sempre que 
necessário. 

Tapetes 

Limpeza húmida (balde com produto 
desinfetante e vassoura/escova). 
Retirar as camadas de tapeçaria da 
base e proceder à sua limpeza.  
Deixar secar completamente antes de 
voltar a usar 

Lavar com água quente e 
detergente comum, seguido da 
desinfeção com solução de lixívia 
diluída em água na proporção de: 
1 parte de lixívia Para 99 partes 
de lixivia (consultar anexo 
“Diluição de lixívia”) 

Diariamente 
I. Antes das aulas colocar 
produto à base de 
detergente e desinfetante 
de modo a que os tapetes 
fiquem embebidos. 
 II. No final do dia retirar 
os tapetes e proceder à 
sua limpeza de acordo 
com o referido em 
 “COMO DEVE SER LIMPO” 

Área de isolamento 

Esperar pelo menos 20 minutos 
depois de a pessoa doente, ou 
suspeita de estar doente 
sair da área de isolamento e, só 
depois, iniciar os procedimentos de 
limpeza em segurança.  
(Ver pontos 8 e 9 deste documento). 

Solução de lixívia 
Diariamente 
e após cada utilização.  
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5. QUEM LIMPA 

A responsabilidade da limpeza fica a cargo das equipas de assistentes operacionais, afetas às diferentes 

áreas e de acordo com a escala de serviço definida em cada um dos quatro estabelecimentos de ensino. 

 

6. PRODUTOS DE LIMPEZA E DESINFEÇÃO 

Alguns cuidados a ter na aquisição, identificação, aplicação e armazenamento. 

 

➢ Solicitar aos fornecedores e manter atualizadas as fichas de dados de segurança dos 

produtos (vulgarmente designadas por fichas técnicas) adquiridos pelo Agrupamento para 

cumprimento do plano de higienização; 

➢ Devem ser cumpridas as indicações do fabricante e instruções nos rótulos dos produtos e 

nas fichas de segurança; 

➢ Os produtos químicos devem estar devidamente rotulados, fechados e conservados nas suas 

embalagens de origem, de modo a evitar o risco de contaminação de alimentos, por 

exemplo; 

➢ Os produtos químicos devem ser armazenados fora das áreas onde são manuseados os 

alimentos, em local fechado e devidamente identificado e fora do alcance de crianças ou 

pessoas com necessidades especiais; 

➢ Os detergentes a usar são os comuns ou de uso doméstico; 

➢ Os desinfetantes mais utilizados são: a vulgar lixívia (hipoclorito de sódio) com pelo menos 

5% de cloro livre na forma original e o álcool a 70%; 

➢ Podem ser ainda utilizados produtos de desinfeção rápida sob a forma de toalhetes 

humedecidos no desinfetante e fornecidos em dispensador próprio (facilitando tirar 1 a 1 sem 

os contaminar). Estes são produtos que juntam habitualmente na sua composição, 

detergente e desinfetante compatíveis. Estes toalhetes são para usar numa superfície e não 

devem ser reutilizados em várias superfícies, porque favorece a disseminação dos 

agentes contaminantes. Usar um toalhete para cada superfície e descartar para o caixote do 

lixo. Não secar a superfície depois de usar o toalhete desinfetante, porque é necessário 

que a superfície fique molhada durante uns minutos até secar ao ar, para ser eficaz; 

➢ As partes metálicas das superfícies ou as que não são compatíveis com a lixívia, devem ser 

desinfetadas com álcool a 70% ou outro produto compatível, para evitar a corrosão ou 

danificação; 

➢  Ao aplicar lixívia ou outro produto semelhante, abrir as janelas para arejar e renovar o ar, 

ajudando também a secar mais rapidamente as superfícies. 
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7. USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PELOS FUNCIONÁRIOS DE 

LIMPEZA 
 

➢ Os funcionários que limpam as áreas de alimentação não são os mesmos que limpam as casas de 

banho; 

➢ Aconselha-se a que os profissionais de limpeza usem:  

i. Bata impermeável, embora possa também ser usado um avental impermeável por 

cima da farda (não usar a roupa que traz de casa);  

ii. Uma máscara comum bem ajustada à face - a máscara deve ser mudada sempre que 

estiver húmida (mínimo de 4-6 horas);  

iii.  Luvas resistentes aos desinfetantes (de usar e deitar fora);  

iv.  Utilizar uma farda limpa todos os dias e um calçado próprio só para as limpezas; a 

farda deve ser lavada nos locais de trabalho e preferencialmente em máquina com 

ciclo de lavagem e desinfeção pelo calor - não deve ser levada para casa, para ser 

lavada pelos funcionários;  

 

8. LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE SUPERFÍCIES DA ÁREA DE ISOLAMENTO ONDE ESTEVE 

UMA PESSOA SUSPEITA OU CONFIRMADA DE COVID-19 

 

➢ Na limpeza e desinfeção das superfícies de áreas de quarentena ou isolamento, de 

suspeito ou doente confirmado, deve seguir as seguintes indicações:  

i. Esperar pelo menos 20 minutos depois de a pessoa doente, ou suspeita de estar 

doente sair da área de isolamento/quarentena e, só depois, iniciar os procedimentos 

de limpeza em segurança; 

ii. Preparar a solução de lixívia (hipoclorito de sódio) com concentração original de 5% 

ou mais de cloro livre. A lixívia deve ser diluída na altura de utilizar. A solução diluída 

deve ser a 0,1%, na proporção de 1 parte de lixívia para 49 partes iguais de água 

(Consulte o Anexo I); 

iii. Lavar primeiro as superfícies com água e detergente; 

iv. Em seguida, espalhar uniformemente a solução de lixívia nas superfícies; 

v. Deixar atuar a lixívia nas superfícies durante pelo menos 10 minutos – ler as 

instruções do fabricante/fornecedor. Esta etapa é fundamental; 

vi. De seguida enxaguar as superfícies só com água quente; 

vii. Deixar secar ao ar. 
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9. LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE SUPERFÍCIES QUE CONTENHAM SANGUE OU OUTROS 

PRODUTOS ORGÂNICOS 

 
➢ Na limpeza e desinfeção das superfícies de áreas que contenham sangue ou outros 

produtos orgânicos (vómito, urina, fezes), deve seguir as seguintes indicações: 

i. Utilizando luvas resistentes, avental impermeável e óculos de proteção, absorver o 

mais possível o derrame com papel absorvente para não espalhar os líquidos; 

ii. Aplicar de seguida a solução de lixívia na diluição de 1 parte de lixívia em 9 partes 

iguais de água; 

iii. Deixar atuar durante pelo menos 10 minutos; tapar a zona afetada com toalhetes 

para que as pessoas não pisem e colocar o dispositivo de alerta para zona em 

limpeza de manutenção; 

iv. Lavar a área suja com água e detergente comum; enxaguar só com água e deixar 

secar ao ar. 

 

Mais informação pode ser encontrada em https://covid19.min-saude.pt/  
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Anexo VII – Regulamento das Bibliotecas Escolares 

  



PLANO DE CONTINGÊNCIA DAS BIBLIOTECAS  
Guia de utilização 
……………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

Escolas | João de Araújo Correia | BE dos Centos Escolares 
Ano letivo 2020-2021 
 

Este plano contempla as normas de organização, de acesso e de gestão pedagógica para as bibliotecas 

do Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia e decorre do plano de ação do próprio 

agrupamento, face às orientações da Rede de Bibliotecas Escolares, com base nas normas da DGE e da 

DGS. 

 

PROTOCOLOS GERAIS DE HIGIENIZAÇÃO DOS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS 
 O uso de máscara é obrigatório pelos adultos frequentadores/dinamizadores. 

 Os utilizadores devem higienizar as mãos à entrada. 

 Os equipamentos e mobiliário devem ser higienizados, após a utilização do espaço da biblioteca 

por uma turma/grupo ou aluno.  

 Os fundos documentais, após cada manuseamento/utilização, devem ser colocados num espaço 

próprio, onde permanecerão em quarentena durante 48 horas. 

 A porta deve estar sempre aberta.  

 

ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO 
 

Mobiliário 

 Zona de atendimento: nesta zona, a sinalização assegura o distanciamento entre o utilizador e a 

assistente operacional que está a rececionar. O atendimento é unipessoal.  

 Zona informal: esta zona deixa de ter funcionalidade. 

 Zona de leitura/trabalho de grupo: as mesas e cadeiras foram retiradas e foram sinalizados, no 

chão, os lugares que cada aluno deve ocupar, com o devido distanciamento.   

 Zona multimédia: cada mesa de computador tem apenas um lugar sentado.  

 

Equipamento 

 O espaço dispõe de 4 computadores de utilização unipessoal. 

 Os tablets, mediante requisição, podem ser utilizados no espaço da biblioteca ou nas salas de 

aula e são higienizados após cada utilização. 

 

Fundo documental 

 O fundo documental mantém a organização no espaço. O acesso é feito apenas pela 

funcionária.  

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
 

Horário de abertura e encerramento 

 A biblioteca mantém-se aberta durante todo o dia, funcionando das 9h00 às 17h.  

 

Previsão de tempos para higienização e arejamento do espaço 



 Após cada utilização por uma turma/grupo, ocorre a higienização e arejamento do espaço. 

 

 

SERVIÇOS PEDAGÓGICOS 
 

Apoio ao estudo e mentorias 

 Os alunos, por indicação prévia dos docentes, podem usar o espaço da biblioteca dentro do seu 

horário letivo para desenvolverem atividades, se a BE estiver livre e com supervisão de um 

adulto. 

 

REGRAS DE ACESSO À BIBLIOTECA E ÀS DIFERENTES ÁREAS FUNCIONAIS 
 

Normas e procedimentos de entrada e saída 

 Os alunos entrarão no espaço à vez e guardando o devido distanciamento, depois de terem 

higienizado as mãos.  

 Os alunos podem fazer-se acompanhar de materiais de trabalho, que manterão junto de si. 

 

Limites de ocupação 

 A biblioteca pode ser utilizada por grupos /turma sob a orientação do professor titular e/ou da 

professora bibliotecária. 

 A BE funcionará durante a hora de almoço como espaço complementar às atividades 

promovidas pelo PIICIE. 

 As turmas serão divididas em dois grupos com o mesmo número de alunos, ficando um grupo 

na BE e outro na atividade do PIICIE. 

 A lotação máxima será de 12 alunos, todos do mesmo grupo/turma. Esta frequência será 

calendarizada para todas as turmas do Centro Escolar. 

 

Funcionamento 

 O uso da biblioteca ocorre em contexto de turma/grupo/mentoria para desenvolvimento de 

atividades, por marcação prévia, sempre acompanhados por um adulto.  

 A requisição de obras da BE será feita pelo docente. 

  

Distanciamento entre utilizadores 

 O distanciamento entre utilizadores será sempre superior a um metro. 

 

Normas de manuseamento 

 Após qualquer manuseamento/utilização, os livros devem ser colocados no espaço próprio 

indicado para aí permanecerem em quarentena durante 48 horas.  

 No caso de requisição para a sala de aula a funcionária manuseia o livro escolhido e efetua a 

respetiva requisição. 

 O acesso aos computadores e tablets ocorre mediante requisição. Os equipamentos são 

higienizados após cada utilização. 

 

Acesso de grupos/turmas /mentoria 

 As turmas/ grupos realizam um percurso direto da sala à biblioteca. 

 Os alunos mentorados são sempre acompanhados pelo aluno mentor, sempre supervisionados 

por um adulto. 



 

 

SERVIÇOS DOCUMENTAIS 
 

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

 Os fundos documentais, após cada manuseamento/utilização, devem ser colocados num espaço 

próprio, onde permanecem em quarentena durante 48 horas. Posteriormente, são colocados 

nas respetivas estantes pela assistente operacional ou por membros da equipa da biblioteca. 

 Os fundos documentais a utilizar em sala de aula devem ser transportados pelo docente, após 

requisição prévia. No final da aula, o docente deve proceder à sua devolução à assistente 

operacional, que registará a entrega e os colocará no espaço destinado à quarentena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANO DE CONTINGÊNCIA DAS BIBLIOTECAS  
Guia de utilização 
……………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

Escolas | João de Araújo Correia | EB2,3 
Ano letivo 2020-2021 
 

Este plano contempla as normas de organização, de acesso e de gestão pedagógica para as bibliotecas do 

Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia e decorre do seu plano de ação, face às orientações da 

Rede de Bibliotecas Escolares, com base nas normas da DGE e da DGS. 

 

PROTOCOLOS GERAIS DE HIGIENIZAÇÃO DOS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS 
• O uso de máscara é obrigatório e os utilizadores devem higienizar as mãos à entrada. 

• Os equipamentos, mesas e cadeiras são higienizados, após a utilização do espaço da biblioteca 

por uma turma/grupo ou aluno.  

• Os fundos documentais, após cada manuseamento/utilização, são colocados num espaço próprio, 

onde permanecerão em quarentena durante 48 horas. 

• As portas de entrada e de saída devem estar sempre abertas.  

 

ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO 
 

Mobiliário 

• Zona de atendimento: nesta zona, a sinalização assegura o distanciamento entre o utilizador e a 

assistente operacional que está a rececionar. O atendimento é unipessoal.  

• Zona informal: esta zona deixa de ter funcionalidade. 

• Zona de leitura/trabalho de grupo: as mesas têm apenas 2 lugares sentados, devidamente 

sinalizados.   

• Zona multimédia: cada mesa de computador tem apenas um lugar sentado.  

 

Equipamento 

• O espaço dispõe de 10 computadores de utilização unipessoal. 

• Os tablets, mediante requisição, podem ser utilizados no espaço da biblioteca ou nas salas de aula 

e são higienizados após cada utilização. 

 

Fundo documental 

• O fundo documental mantém a mesma organização no espaço. O acesso mantém-se livre, mas 

limitado a 3 alunos de cada vez. 

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
 

Horário de abertura e encerramento 

• A biblioteca funciona das 12h00 às 14h30 e das 15h45 às 17h30.  

 

Previsão de tempos para higienização e arejamento do espaço 

• Após cada utilização por uma turma/grupo, a higienização e arejamento do espaço ocorre durante 

10 minutos. 



REGRAS DE ACESSO À BIBLIOTECA E ÀS DIFERENTES ÁREAS FUNCIONAIS 
 

Normas e procedimentos de entrada e saída 

• O circuito de entrada e o de saída está devidamente sinalizado.  

• Os alunos podem fazer-se acompanhar da mochila, que devem pendurar nas costas da respetiva 

cadeira. 

 

Limites de ocupação 

• A lotação máxima do espaço é de 12 utilizadores nas mesas e 10 nos computadores. 

 

Prioridades de acesso 

• O uso da biblioteca ocorre em contexto de turma/grupo/tutoria/mentoria para desenvolvimento 

de atividades, por marcação prévia. A requisição domiciliária individual depende da lotação do 

espaço e também pode funcionar por marcação prévia. 

  

Distanciamento entre utilizadores 

• O utilizador ocupa sempre o mesmo lugar durante a sua permanência na BE e o distanciamento 

entre utilizadores será superior a um metro.  

•  

Normas de manuseamento 

• Após qualquer manuseamento/utilização, os livros devem ser colocados no espaço próprio 

indicado para aí permanecerem em quarentena durante 48 horas.  

• No caso do empréstimo domiciliário, o utilizador transporta o livro escolhido até à área de 

atendimento, onde indica à assistente operacional o número de registo do exemplar e o seu 

número de leitor para efetuar a respetiva requisição. 

• O acesso aos computadores e tablets ocorre mediante requisição. Os equipamentos são 

higienizados após cada utilização. 

 

Acesso de grupos/turmas/tutoria/mentoria 

• As turmas/ grupos realizam um percurso direto da sala à biblioteca, seguindo a sinalização 

existente. 

• Os alunos para tutoria são sempre acompanhados por um docente. 

• Os alunos mentorados são sempre acompanhados pelo aluno mentor. 

 

SERVIÇOS DOCUMENTAIS 
 

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

• Os fundos documentais, após cada manuseamento/utilização, devem ser colocados num espaço 

próprio, onde permanecem em quarentena durante 48 horas. Posteriormente, são colocados nas 

respetivas estantes pela assistente operacional ou por membros da equipa da biblioteca. 

• Os fundos documentais do empréstimo domiciliário devem ser depositados pelos utilizadores no 

espaço indicado para quarentena, após a assistente operacional ter procedido ao registo da 

entrada do exemplar.  

• Os fundos documentais a utilizar em sala de aula devem ser transportados pelo docente, após 

requisição prévia. No final da aula, o docente deve proceder à sua devolução à assistente 

operacional, que registará a entrega e os colocará no espaço destinado à quarentena.  

 



 

SERVIÇOS PEDAGÓGICOS 
 

Apoio ao estudo, tutorias e mentorias 

• Os alunos, por indicação prévia dos docentes, podem usar o espaço da biblioteca dentro do seu 

horário letivo para desenvolverem atividades. 

• Os programas de tutoria e mentoria podem ocorrer no espaço da biblioteca. Estes alunos estão 

sempre acompanhados pelo tutor/mentor. 

 

Trabalho com grupos/ turmas 

• Por solicitação dos docentes, o espaço da biblioteca pode ser requisitado para o desenvolvimento 

de atividades em contexto de turma. 

• A biblioteca também promove um conjunto vasto de atividades a serem desenvolvidas em 

contexto de turma, que se realizam em articulação com os docentes. 

 

Uso autónomo da biblioteca para estudo e trabalho individual 

• O uso autónomo da biblioteca é permitido, desde que o número de alunos não ultrapasse a 

lotação definida.  

• À entrada, o aluno deve informar a assistente operacional sobre o serviço que pretende e ser 

encaminhado por esta para o local pretendido. 

 

 



PLANO DE CONTINGÊNCIA DAS BIBLIOTECAS  
Guia de utilização 
……………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

Escolas | João de Araújo Correia | Escola secundária 
Ano letivo 2020-2021 
 

Este plano contempla as normas de organização, de acesso e de gestão pedagógica para as bibliotecas do 

Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia e decorre do seu plano de ação, face às orientações da 

Rede de Bibliotecas Escolares, com base nas normas da DGE e da DGS. 

 

PROTOCOLOS GERAIS DE HIGIENIZAÇÃO DOS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS 
• O uso de máscara é obrigatório e os utilizadores devem higienizar as mãos à entrada. 

• Os equipamentos, mesas e cadeiras são higienizados, após a utilização do espaço da biblioteca 

por uma turma/grupo ou aluno.  

• Os fundos documentais, após cada manuseamento/utilização, são colocados num espaço próprio, 

onde permanecerão em quarentena durante 48 horas. 

• A porta de entrada deve estar sempre aberta.  

• As janelas estarão abertas sempre que as condições climatéricas o permitam.   

 

ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO 
 

Mobiliário 

• Zona de atendimento: nesta zona, a sinalização assegura o distanciamento entre o utilizador e a 

assistente operacional que está a rececionar. O atendimento é unipessoal.  

• Zona informal: Esta zona deixa de ter funcionalidade. 

• Zona de leitura/trabalho de grupo: as mesas têm apenas 2 lugares sentados, devidamente 

sinalizados.   

• Zona multimédia: cada mesa de computador tem apenas um lugar sentado. 

 

Equipamento 

• O espaço dispõe de 9 computadores de utilização unipessoal. 

• Os tablets, mediante requisição, podem ser utilizados no espaço da biblioteca ou nas salas de aula 

e são higienizados após cada utilização.  

 

Fundo documental 

• O fundo documental mantém a mesma organização no espaço e o acesso mantém-se livre. 

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
 

Horário de abertura e encerramento 

• A biblioteca funcionará das 8h50 às 12h00 e das 14h00 às 17h30. 

•  

Previsão de tempos para higienização e arejamento do espaço 

• Após cada utilização por uma turma/grupo, a higienização e arejamento do espaço ocorre durante 

10 minutos. 



REGRAS DE ACESSO À BIBLIOTECA E ÀS DIFERENTES ÁREAS FUNCIONAIS 
 

Normas e procedimentos de entrada e saída 

• O circuito de entrada e o de saída está devidamente sinalizado.  

• Os alunos podem fazer-se acompanhar da mochila, que devem pendurar nas costas da respetiva 

cadeira ou sobre a mesa. 

 

Limites de ocupação 

• A lotação máxima do espaço é de 36 utilizadores nas mesas e 9 nos computadores. 

 

Prioridades de acesso 

• O uso da biblioteca ocorre em contexto de turma/grupo/tutoria/mentoria/uso autónomo para 

desenvolvimento de atividades, por marcação prévia.  

 

Distanciamento entre utilizadores 

• O utilizador ocupa sempre o mesmo lugar durante a sua permanência na BE e o distanciamento 

entre utilizadores será superior a um metro.  

 

Normas de manuseamento 

• Após qualquer manuseamento/utilização, os livros devem ser colocados no espaço próprio 

indicado para aí permanecerem em quarentena durante 48 horas.  

• No caso do empréstimo domiciliário, o utilizador transporta o livro escolhido até à área de 

atendimento, onde indica à assistente operacional o número de registo do exemplar e o seu 

número de leitor para efetuar a respetiva requisição. 

• O acesso aos computadores e tablets ocorre mediante requisição. Os equipamentos são 

higienizados após cada utilização. 

 

Acesso de grupos/turmas/tutoria/mentoria 

• As turmas/ grupos realizam um percurso direto da sala à biblioteca, seguindo a sinalização 

existente. 

• Os alunos para tutoria são sempre acompanhados por um docente. 

• Os alunos mentorados são sempre acompanhados pelo aluno mentor. 

 

SERVIÇOS DOCUMENTAIS 

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

• Os fundos documentais, após cada manuseamento/utilização, devem ser colocados num espaço 

próprio, onde permanecem em quarentena durante 48 horas. Posteriormente, são colocados nas 

respetivas estantes pela assistente operacional ou por membros da equipa da biblioteca. 

• Os fundos documentais do empréstimo domiciliário devem ser depositados pelos utilizadores no 

espaço indicado para quarentena, após a assistente operacional ter procedido ao registo da 

entrada do exemplar.  

• Os fundos documentais a utilizar em sala de aula devem ser transportados pelo docente, após 

requisição prévia. No final da aula, o docente deve proceder à sua devolução à assistente 

operacional, que registará a entrega e os colocará no espaço destinado à quarentena.  

 

 



 

SERVIÇOS PEDAGÓGICOS 
 

Apoio ao estudo, tutorias e mentorias 

• Os alunos, por indicação prévia dos docentes, podem usar o espaço da biblioteca dentro do seu 

horário letivo para desenvolverem atividades. 

• Os programas de tutoria e mentoria podem ocorrer no espaço da biblioteca. Estes alunos estão 

sempre acompanhados pelo tutor/mentor. 

 

Trabalho com grupos/ turmas 

• Por solicitação dos docentes, o espaço da biblioteca pode ser requisitado para o desenvolvimento 

de atividades em contexto de turma. 

• A biblioteca também promove um conjunto vasto de atividades a serem desenvolvidas em 

contexto de turma, que se realizam em articulação com os docentes. 

 

Uso autónomo da biblioteca para estudo e trabalho individual 

• O uso autónomo da biblioteca é permitido, desde que o número de alunos não ultrapasse a 

lotação definida.  

• À entrada, o aluno deve informar a assistente operacional sobre o serviço que pretende e ser 

encaminhado por esta para o local pretendido. 
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Anexo VIII – Fluxo de Atuação Perante um caso suspeito de COVID-19 menor de idade 
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Anexo IX – Fluxo de Atuação Perante um caso suspeito de COVID-19 em adultos 
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Anexo X – Minuta de comunicação aos Encarregados de Educação de caso/surto confirmado 
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Anexo XI – Lavagem das mãos 

  



LAVAGEM DAS MÃOS

NOVO CORONAVÍRUS

Duração total do procedimento:  20 segundos

Molhe as mãos

00

Aplique sabão suficiente para cobrir
todas as superfícies das mãos

01

Esfregue as palmas das mãos, 
uma na outra

02

Palma com palma
com os dedos entrelaçados

03 04

Esfregue o polegar esquerdo 
em sentido rotativo, entrelaçado

na palma direita e vice versa

Esfregue rotativamente para trás 
e para a frente os dedos 
da mão direita na palma 

da mão esquerda e vice versa

05

06

Esfregue o pulso esquerdo com a 
mão direita e vice versa

07

Enxague as mãos
com água

Seque as mãos 
com um toalhete 

descartável

08
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Anexo XII – Correta utilização da máscara 

 

 

 

 

 

 

 



COVID-19

#SEJAUMAGENTEDESAUDEPUBLICA
#ESTAMOSON
#UMCONSELHODADGS

MÁSCARAS

1º

TROCAR A MÁSCARA 
QUANDO ESTIVER 
HÚMIDA

LAVAR AS MÃOS 
ANTES DE 
COLOCAR

1º 1º

 LAVAR AS MÃOS 
ANTES DE REMOVER

4º

LAVAR AS MÃOS

Verificar o lado correto a 
colocar voltado para a 
cara (ex: na máscara 
cirúrgica lado branco, 
com arame para cima)

VER A POSIÇÃO 
CORRETA

2º

3º

COLOCAR A MÁSCARA 
PELOS ATILHOS/
/ELÁSTICOS

2º

RETIRAR A MÁSCARA 
PELOS ATILHOS/
/ELÁSTICOS

4º

AJUSTAR AO ROSTO
Do nariz até abaixo 
do queixo

5º

NÃO TER A MÁSCARA 
COM A BOCA OU 
COM O NARIZ 
DESPROTEGIDOS

3º

NÃO TOCAR 
NOS OLHOS, FACE 
OU MÁSCARA
Se o fizer, lavar as mãos 
de seguida

3º

DESCARTAR EM 
CONTENTOR DE RESÍDUOS
SEM TOCAR NA PARTE 
DA FRENTE DA MÁSCARA

COMO
REMOVER

COMO
COLOCAR

DURANTE
O USO

TRANSPORTE E LIMPEZA
DE MÁSCARAS REUTILIZÁVEIS

1.   Manter e transportar as máscaras em invólucro fechado, 
respirável, limpo e seco.

2.   Caso utilize máscara comunitária, deve confirmar que esta é 
certificada. 

3.   Lavar e secar, após cada utilização, seguindo as indicações do 
fabricante.

4.   Verificar nas indicações do fabricante o número máximo de 
utilizações.

2º

NÃO RETIRAR
A MÁSCARA PARA
TOSSIR OU ESPIRRAR






