
     

  PLANO DE 

CONTINGÊNCIA  

(Despacho n.º 2836-A/2020)  

  

CORONAVÍRUS     

SARS-COV-2 (COVID  – 19)   

  

  ESCOLA BÁSICA de ÁGUEDA (CHÃS) E 

PRÉ ESCOLAR 

 

 



Organização geral  

Organização das salas de AULAS 

 

 1. As crianças e funcionários deverão ser organizados em salas fixas (os funcionários devem 

corresponder a grupos fixos), de forma a evitar o contacto entre pessoas de grupos diferentes;  

2. Cada grupo terá, na medida do possível, horários de recreio e refeições organizados de forma a 

evitar o máximo contacto e a prestação de cuidados por parte de dois adultos únicos (educadora e 

auxiliar); 

 3. Cada grupo ocupará diariamente um mesmo espaço, na medida do possível, uma sala de aula de 

modo a evitar a circulação de pessoas e crianças; 

 4. O acesso à sala deve ser limitado apenas ao pessoal afeto à mesma; 

 5. Serão definidos circuitos de entrada e saída da sala de aula para cada grupo, evitando o 

cruzamento de pessoas;  

6. Cada sala será utilizada exclusivamente por cada um dos grupos, encerrando-se assim a 

utilização da sala SAU e espaço do polivalente como um espaço comum; 

7. Deverá ser maximizado o distanciamento físico entre as crianças quando estão em mesas, o que 

pode ser garantido pelo cumprimento da distância de 1,5m a 2m; 

8. O material didático não deve ser partilhado entre as crianças e será desinfetado diariamente; 
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9. Sempre que necessário, será garantido material individual, para cada atividade; 

10. Todos os materiais não laváveis e não essenciais para as atividades lúdico-pedagógicas serão 

retirados, reforçando-se a limpeza e desinfeção em todos os outros; 

11. O material de uso corrente (livros, esferográficas, cadernos, …) deverão permanecer no lugar de 

cada aluno sendo manipulados apenas pelo próprio.  

12. Deverá acondicionar-se uma renovação frequente do ar, mantendo as janelas e portas abertas, 

de modo a permitir uma melhor circulação do ar dentro do espaço; 

13. Será entregue/enviado aos encarregados de educação  este plano com as regras nele 

estabelecidas. 

14. Estarão definidos os espaços de espera com marcação no chão e os pais/encarregados de 

educação, não deverão entrar e deverão permanecer o menor tempo possível na porta. 

 

 

 

 

 



Acesso ao recinto escolar  

 

1. Os horários de entrada e saída deverão ser rigorosamente respeitados a fim de se evitar os 

cruzamentos e aglomerados de pessoas; 

2.  Todos os funcionários devem realizar higienização das mãos e vaporização de calçado, usar 

equipamento de proteção, como máscara cirúrgica, logo que chegam ao espaço escolar e antes 

de contactar com crianças ou outros adultos. 

3. As crianças devem ser entregues/ recebidas individualmente pelo seu encarregado de 

educação, ou por alguém por ele designado, apenas através das portas de acesso, designadas 

às turmas/grupos,  sendo vedado o acesso ao interior do edifício aos adultos acompanhantes. 

4. A entrada de alunos far-se-á pela porta principal para os alunos do 1º ciclo, pela portal lateral 1 

para alunos do ATL e pelas portas laterais 2 e 3, junto às respetivas salas, para as crianças do JI. 

PLANTA – ver plantas 1 e 2  

5. Serão definidos horários de entrada e de saída desfasados, para evitar o cruzamento de grupos; 

6. À chegada, as crianças serão recebidas, por uma pessoa destacada para o efeito, dirigindo-se 

estas imediatamente para as salas de aula; 

7. A higienização das mãos à entrada e à saída com solução antisséptica de base alcoólica (SABA) 

é obrigatória; 

8. Os portões e portas deverão estar abertos, durante os períodos de entrada e saída, de forma a 

evitar o toque frequente em superfícies; 

 

Organização dos espaços exteriores/ recreio 

 

1. Os diferentes espaços de exterior/ recreio deverão ser distribuídos pelos grupos de forma a que 

estes não se cruzem entre si; 

 2. Deverão ser respeitados horários de utilização dos espaços exteriores, de forma a que os 

diferentes grupos usufruam dos espaços definidos para cada grupo. De referir que o Parque Infantil 

será encerrado neste período de tempo.  

3. O distanciamento físico entre crianças e adultos deve ser mantido durante os momentos de 

recreio. 

4. As crianças deverão evitar trazer para a Escola os seus brinquedos uma vez que não há 

disponibilidade para a higienização dos mesmos.  

 

 

 



Higienização  

 

1. O plano de desinfeção está de acordo com a Orientação 014/2020 da DGS e será do 

conhecimento dos profissionais, estando afixado em local visível: a. O que deve ser limpo/ 

desinfetado (zonas, superfícies, estruturas); b. Como deve ser limpo/ desinfetado (equipamento e 

instruções do procedimento); c. Com que produtos deve ser limpo/ desinfetado (detergente/ 

desinfetante utilizado); d. Quando deve ser limpo/ desinfetado (periodicidade de higienização); e. 

Quem deve limpar/ desinfetar (responsável pela execução da operação);  

2. As superfícies com maior risco de contaminação e as que estão à altura das crianças deverão ser 

desinfetadas, com frequência, ao longo do dia;  

3. Todas as salas e espaços terão dispensadores de solução à base de álcool;  

4. Se possível, manter a ventilação e arejamento das salas e corredores, permitindo a circulação do 

ar;  

5. A higienização frequente dos materiais pedagógicos (ex.: lápis, pincéis) e equipamentos 

utilizados pelas crianças com produtos adequados, várias vezes ao dia, de acordo com a orientação 

14/2020 da DGS, é obrigatória. 

 

Utilização da casa de banho  

 

1. A limpeza e desinfeção das sanitas, interruptores e torneiras deve ser feita frequentemente;  

2. As portas deverão, na medida do possível, permanecer sempre abertas para evitar o contacto 

constante com as mesmas;  

3. Em cada casa de banho disponibilizar-se-á sabão líquido com dispositivo doseador, toalhetes de 

papel de uso único para a promoção das boas práticas de higiene, nomeadamente a higienização 

das mãos. 

 

Refeitórios Escolares  Organização 

 

1. Serão definidos horários distintos de refeições para a o Pré-escolar e 1º Ciclo poderão ser criados 

turnos de almoço, consoante o número de crianças;  

2. A deslocação para a sala de refeições será desfasada para diminuir o cruzamento de crianças, ou 

em alternativa deve considerar-se fazer as refeições em serviço de Take Away; 

3. As refeições serão realizadas em grupos distintos e com horários diferenciados garantido a 

higienização do material de apoio entre as suas utilizações; 



4. Em caso de necessidade, algumas refeições poderão ser realizadas nas salas ou noutros espaços; 

5. Os lugares estarão marcados, de forma a assegurar o máximo de distanciamento físico possível; 

 6. A higienização das mãos será feita antes e depois das refeições, por parte de todos os 

utilizadores (crianças e adultos). 

 

Reforço das Medidas de Higiene  

 

1. A limpeza e desinfeção das superfícies será concretizada de acordo com a Orientação 014/2020 

da DGS “Limpeza e desinfeção de superfícies em estabelecimentos de atendimento ao público ou 

similares”;  

2. As zonas de contacto frequente serão higienizadas com frequência (ex.: puxadores, balcões, 

carrinhos e mesas de apoio);  

3. A descontaminação das superfícies será realizada entre trocas de turno (mesas, cadeiras, entre 

outras). 

 

Medidas gerais  

 

1. A higienização das mãos pelos alunos é obrigatória na chegada e saída do Edifício escolar; 

2. À chegada, irá proceder-se à medida da temperatura corporal; 

3. Não será permitido o acesso a alunos e profissionais com sintomas de qualquer doença; 

4. Os alunos deverão entrar pela porta principal da Escola quer estará aberta. 

5. Após o término das aulas, os alunos não podem permanecer nas instalações do Edifício Escolar; 

6.  Os horários das turmas serão desfasados, evitando, o mais possível, a concentração dos alunos, 

dos professores e do pessoal não docente no recinto escolar, assim como as deslocações à 

instituição; 

7.  As aulas de cada turma poderão funcionar apenas num dos períodos do dia (manhã ou tarde); 

8. As salas cumprirão as orientações fornecidas em termos de distanciamento social; 

9. O percurso para a sala de isolamento está identificado; 

10. Deverão ser criadas garantias de substituição de funcionários doentes; 

11.Uso de “máscara cirúrgica” será obrigatório para todos os profissionais; 

 12. A lavagem/ desinfeção frequente das mãos, por parte de todos os profissionais, bem como dos 

alunos, será frequentemente executada. 

 

 

 



Procedimentos perante a identificação de um caso suspeito   

 

1. Sala de isolamento – Antiga sala pertencente à Associação de Pais. (Planta – ver planta 2) 

2. A sala estará equipada de acordo com a orientação 006/2020 da DGS, acautelando que este 

espaço de isolamento esteja sempre disponível; 

3. Perante a identificação de um caso suspeito, este deverá ser encaminhado para a área de 

isolamento, pelos circuitos definidos no Plano de Contingência, devendo o Coordenador ser 

contactado; 

4.  Os encarregados de educação do caso suspeito devem ser de imediato contactados e 

aconselhados a ligar para o SNS 24 (808 24 24 24); 

5. Todos os encarregados de educação serão informados em caso de existência de um caso 

suspeito na instituição; 

6. As Autoridades de Saúde locais deverão ser imediatamente informadas do caso suspeito e dos 

contactos da turma, de forma a facilitar a aplicação de medidas de Saúde Pública aos contactos de 

alto risco; 

7. A limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas, pelo caso suspeito, e da área de 

isolamento, deverá ser reforçada, nos termos da Orientação 14/2020 da DGS; 

8. Os resíduos produzidos pelo caso suspeito deverão ser acondicionados em duplo saco de plástico 

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

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

ecopontos). 

 

Número do SNS 24: 808 24 24 24 

 

Sala de Contingência - Responsáveis 

A nível do Pré Escolar: 

Manhã - Assistente Operacional do Jardim de Infância – Fátima Loja 

 

Tarde – Assistente Operacional AAAF – Susana Patrícia Ferreira 

 

A nível do 1º Ciclo 

 

A responsável será a AO Cidália Gonçalves. 

 



 

 

Proposta de Horários e organização de espaços comuns  

 

 

Sendo que as turmas do Pré-Escolar farão intervalo das 10h30min às 11h00min, e os 

almoços serão servidos a duas turmas na sala A e a outras duas no refeitório.  

Na sala B destinar-se ao  ATL (1º Ciclo).  

A circulação das crianças do 1º Ciclo far-se-á preferencialmente pelo exterior, tanto para as 

salas de 1º ciclo, como para a refeição no contentor apropriado para o efeito. No entanto 

haverá corredores de circulação no interior sempre que o tempo não permitir a deslocação 

das crianças pelo exterior. PLANTA – ver planta 1 

Turma Entrada  Intervalo  Almoço  Entrada  Saída Intervalo  
AEC 
 

TAG01 8h00 10h00 – 
10h30 

12h00 – 
13h30 

13h30 14h30 14h30 
15h 

15h 
16h 

TAG02 8h00 10h00 – 
10h30 

12h00 – 
13h30 

13h30 14h30 14h30 
15h 

15h 
16h 

TAG03 9h00 11h00 – 
11h30 

13h00 – 
14h30 

14h30 15h30 15h30 
16h 

16h 
17h 

TAG04 9h00 11h00 – 
11h30 

13h00 – 
14h30 

14h30 15h30 15h30 
16h 

16h 
17h 

    
   AAAF 

    
AAAF 
 

 
Turma JI 
1 

9h00min 10h30- 
11h 

12h 00- 
13h30 
 

13h30- 
 

15h30  
 
 
17h10min 
 
às 
 
19h 
 
(sempre 
que o 
tempo 
permitir) 
 
 

  
7h30 
às 
9h 
 
 
 
 
15h30 
às 19h 
 
 

 
Turma JI 
2 

9h00min 10h30- 
11h 

12h 00- 
13h30 

13h30- 
 

15h30 

 
Turma JI 
3 

9h00min 10h30- 
11h 

12h00- 
13h30 

13h30- 
 

15h30 

 
Turma JI 
4 

9h00min 10h30- 
11h 
 

12h 00- 
13h30 

13h30- 
 

15h30 



Horário da AO da CAF- Maria José Santiago - 3 horas. 

Funções higienização dos espaços e materiais (sala, WC e hall). Acompanhamento das 

crianças nas atividades. 

Pensar a intervenção pedagógica - JI DE ÁGUEDA - Ano letivo 2020-2021 

 

Este Plano de Contingência da Eb/JI de Águeda aplica-se também ao tempo não letivo e à 

extensão dos horários, no âmbito das Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF), do 

Jardim de infância de Águeda, bem como das atividades de ATL, para as crianças do 1º 

Ciclo. As suas atividades não letivas serão desenvolvidas nos espaços físicos da Eb1/JI de 

Águeda, com o estabelecimento de medidas excepcionais de organização e funcionamento 

deste estabelecimento de educação, em condições de segurança para toda a comunidade 

educativa, de acordo as normas estabelecidas pela DGS. 

O Jardim-de-infância de Águeda irá desenvolver as suas atividades não letivas (AAAF), no 

atual espaço no edifício das Chãs, nas salas de atividades, pelos respetivos grupos. Estas 

serão desocupadas de armários e acessórios desnecessários  

A refeição do almoço decorrerá no refeitório para duas turmas do JI, na sala A e no 

refeitório para outras duas turmas com as medidas de segurança e distanciamento 

necessários. PLANTA – ver planta 1 

De forma a garantir a segurança das crianças, gestão de funcionários e de organização de 

limpeza e higienização dos espaços, serão utilizados na Eb1/JI de Águeda os seguintes  

espaços : 

1. 2 salas  no rés- do- chão  denominadas Sala A  (refeitório JI – 2 turmas) e Sala B ( 

ATL- 1º Ciclo). 

2. 4 salas  de atividades letivas e não letivas. 

3. 1 salão de uso temporário.  

4. 1 sala de isolamento – Zona amarela PLANTA – ver planta 2 

5. 1 refeitório e 1 contentor - 1º Ciclo/ 2 turmas de JI.  

6. 2 WC – de utilização individual, junto às salas A e B, que devem ser higienizadas 

depois de cada utilização. 

7. 2WC – para utilização de 2 grupos JI separadamente, na higienização antes das 

refeições. Estes devem ser higienizados depois da sua utilização. 



8. 1 recreio dividido em 4 espaços,  para a utilização pelos 4 grupos de crianças de 

JI/1º Ciclo, de acordo com horários desfasados  na grelha. 

9. 1 parque infantil que estará encerrado. 

10. 1 recreio para ATL ( ao lado do parque infantil). 

11.  Foram selecionados materiais para as crianças utilizarem nos espaços definidos, 

que depois da sua utilização serão devidamente higienizados e colocados em 

quarentena quando a sua utilização o justificar (utilização por mais de uma criança). 

 

Condições Gerais preventivas específicas no Jardim de Infância  de Águeda 

 

Registam-se as alterações necessárias no que respeita aos espaços, horários e organização 

das ofertas educativas para o ano lectivo 2020-2021 de acordo com o melhor 

funcionamento das mesmas: 

1. O Jardim de Infância de Águeda é constituído por quatro salas, denominadas sala 1, 

sala 2, sala 3 e sala 4. PLANTA – ver planta 1 

2. O acesso (das 7h30 às 8h45) e saída (após 15h30) será feita pelas portas laterais 2 e 3 

de acesso direto às salas de atividades. 

3. O acesso e saída diretos das salas de aula 1 e 2 será feito pela porta lateral 2, da 

primeira área suja; o acesso e saída das salas de aula 3 e 4 será feito pela porta lateral 

3, da segunda área suja.  

4. As crianças do Jardim de Infância farão a desinfeção do calçado à entrada, em tapete 

próprio para o efeito. 

1. As crianças que apresentam ou apresentaram durante a noite febre ou outra 

sintomatologia de doença não devem vir para o JI pois não poderão entrar.  

2. Não serão administrados medicamentos sem o devido normativo de recomendação 

médica e documento de autorização devidamente preenchido segundo a lei.  

3. Os lanches devem vir devidamente acondicionados de casa, em caixas ou sacos 

hermeticamente fechados.  

4. Será assegurado que os materiais da sala sejam devidamente desinfetados entre 

utilizações, e que ao utilizá-los as crianças não os partilhem. 

5. A distribuição das crianças pelos espaços lúdicos e dos funcionários estará organizada 

nos diferentes espaços, com as medidas de higiene, segurança e distanciamento, 



necessários. 

6. Será assegurada e reforçada a lavagem frequente das mãos, por parte do pessoal não 

docente e também das crianças, à entrada do recinto escolar, antes e após as refeições, 

antes e após a ida à casa de banho e sempre que regressem do exterior. As crianças 

devem lavar as mãos acompanhadas, para que o façam de forma correta.  

7. Será efectuada a lavagem dos brinquedos regularmente e devida desinfeção ao final do 

dia, sendo só utilizado passado dois dias, pelo que haverá rotatividade de brinquedos.  

8. Sempre que seja necessário, as peças de roupa suja devem ir para casa em saco 

plástico, fechado.  

9. Será privilegiado sempre que possível, o contacto com as famílias à entrada da 

instituição, mantendo o distanciamento físico recomendado, possibilitando que a 

articulação possa ser veiculada ou complementada, regularmente, via telefone ou por 

meios digitais, de modo a que, na adaptação a esta nova realidade, haja articulação e 

continuidade entre o Jardim de Infância e a família.  

10. De forma a garantir a segurança das crianças e a organização de limpeza e higienização dos 

espaços serão utilizados os espaços dos WC 3 junto às sala A e B de forma individual e após a 

utilização por criança será higienizada. PLANTA – ver planta 1 

11. Serão utilizados os espaços dos WC junto às salas de atividades (WC 1 e WC 2)  quando 

necessária a higiene de cada grupo, sendo devidamente higienizado após cada utilização. 

12. Na hora do almoço serão utilizado os WC 3 e os WC 1 e WC 2. PLANTA – ver planta 1 

13. Será utilizada a sala A para as refeições de almoço de 2 turmas de  JI, com as devidas 

condições de segurança e higiene. PLANTA – ver planta 1 

 

Horários e funções  

As crianças não deverão permanecer no estabelecimento de educação por período 

superior ao estritamente necessário, conforme as indicações de D.G. S. 

 

HORÁRIO JI DE ÁGUEDA: 7H30M ÀS 19H. 

Horário do pessoal não docente 

 

Horário manhã: 7horas 30 minutos  ---13horas 30 minutos 

Assistentes operacionais: 4 Olga, Sónia, Lúcia e Fátima 



Funções:  

Apoio na higienização e deslocação à casa de banho para higienização do espaço e materiais 

por ela usados; 

Colaboração com a docente no acompanhamento das crianças nas atividades pedagógicas e 

socioeducativas. 

Organização de materiais da sala/crianças em consonância com as orientações da 

educadora; 

Higienização/limeza dos materiais, espaços e superfícies da sala durante o período da 

manhã; 

Apoio ao almoço e higienização das crianças;  

Registo da higienização em grelha própria; 

Acolhimento das crianças e colaboração entre JI/família segundo orientação docente. 

 

Horário da tarde (AAAF): 13horas - 19 horas 

Assistentes operacionais 4: Cristina, Ana Cristina, Patrícia e Ana Correia 

Funções:  

Apoio na higienização e deslocação à casa de banho para higienização do espaço e materiais 

por ela usados; 

Colaboração com a docente no acompanhamento das crianças nas atividades pedagógicas e 

socioeducativa; 

Organização e execução das atividades das AAAF em articulação com a educadora; 

Organização de materiais da sala/crianças em consonância com as orientações da 

educadora; 

Higienização/limpeza dos materiais, espaços e superfícies da sala durante e no final do dia; 

Registo da higienização em grelha própria; 

Entrega das crianças e colaboração entre JI/família segundo orientação docente. 

 

 

Organização das atividades nas AAAF  

  

1. Será criada uma nova organização socioeducativa, tendo em conta as orientações 

da DGS, e em articulação com o Plano de Atividades Lúdicas para o ano letivo de 



2020-2021. 

2. Estará garantido o direito das crianças ao brincar, com as regras atuais de higiene e 

distanciamento físico.  

3. Será dada especial atenção ao bem-estar das crianças e resposta adequada às suas 

necessidades emocionais, físicas e cognitivas, bem como tomada de atenção às suas 

dúvidas e angústias, tranquilizando-as e ajudando-as a compreender a importância do 

cumprimento e continuidade destas novas regras, para a segurança de todos.  

4. Serão adequadas e organizadas as rotinas, dos espaços, dos materiais e das atividades.  

5. Serão privilegiadas as atividades que decorram no exterior, como recreio e jardim.  

6. Serão desenvolvidas atividades, preferencialmente individualmente ou em pequenos 

grupos quando possível.  

7. Serão privilegiadas atividades que recorram a materiais mais facilmente higienizáveis, 

evitando aqueles que, pelas suas caraterísticas, apresentam maior risco de contaminação, 

assegurando que os espaços e objetos partilhados entre crianças são devidamente 

desinfetados entre utilizações.  

 

Pessoal de Apoio 

 

Assistente Operacional: Célia Silva 

Funções: higienização dos espaços. 

 

Assistente Operacional:Filomena Viscaia 

 

Funções: higienização dos espaços. 

 

Assistente Operacional: Margarida 

 

Funções: apoio ao almoço  

Horário do pessoal docente   

 

Horário Letivo: 9h às 12h e das 13h30 às 15h30 

Educadoras de Infância:  Arminda, Graça, Ana e Isabel 



Funções sociopedagógica e de supervisão.  

 

Plano Diário de Funcionamento e Rotinas do Jardim de Infância 

 

7:30 H às 9 Horas – (salas de aula/atividades e AAAF) - Período das AAAF. Abertura e receção das crianças 

através das entradas laterais 1 e 2. Higienização das mãos; Desinfeção do calçado das crianças e 

encaminhamento à sala da respetiva criança. 

9 H às 11h55 – Atividade letiva nas respetivas salas de aula/atividades. 

10:15 Horas – Higiene e Lanche nas salas ou no espaço exterior. 

11:50 Horas – Saída organizada para almoço com pré-lavagem de mãos nas casas de banho atribuídas a 

cada grupo / turma.  

12 Horas – Entrada organizada de cada grupo de alunos nas salas da componente para almoço. 

 -  saída de alunos que vão almoçar a casa através das entradas laterais 2 e 3. 

13H 30M – Recepção das crianças que almoçam em casa através das entradas laterais 1 e 2 ; Higienização 

das mãos; Desinfeção do calçado das crianças e encaminhamento à sala da respetiva criança. 

13:30 H às 15:15 Horas – Atividade letiva nas respetivas salas de aula. 

15:15H às 15:30  Horas – Entrega das crianças através das entradas laterais 2 e 3. 

- Higiene e Lanche nas salas da componente ou espaço exterior. 

15:30 H às 19 Horas – Atividades recreativas das AAAF.  

- Higiene e saída de alunos para casa através das entradas intermédias. 

Utilização do recreio 

O recreio será dividido em quatro para utilização das turmas de JI/AAAF, nos horários designados na 

grelha de proposta de horários e organização de espaços comuns e sempre que possível em atividades no 

exterior. 

Sempre que seja utilizado o exterior as crianças devem entrar e desinfectar o calçado no respetivo tapete. 

 

A Planta do Edifício Escolar e recreio/ exterior encontram-se em anexo a 

este  Plano de Contingência. 

EB/JI Águeda, 16 de setembro de 2020 


