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Este Plano aplica-se ao tempo letivo de 2020/2021 que, sendo constituído por 7 grupos de 
crianças, irá desenvolver as suas atividades nos espaços físicos destinados a cada uma das suas 
componentes. O espaço escolar é constituído por: 7 salas para o desenvolvimento da componente 
letiva, 1 de isolamento; 1 biblioteca, 1 sala de professores; 1 gabinete de apoio; 1 sala de CAF; 1 
sala das AAAF; 1 SAL (sala de apoio); 1 reprografia; 1 polivalente e 1 refeitório com cozinha (em 
planta anexa). O espaço exterior é composto por 1 pátio; 1 horta e 1 parque infantil. 
 

Condições gerais necessárias para adotar como medidas preventivas: 

De forma a garantir a segurança das crianças e adultos que estão a trabalhar diretamente com 
estas, a gestão de funcionários e a organização de limpeza e higienização dos espaços, serão 
utilizadas as seguintes medidas: 
 Canais de comunicação 
o Privilegiar a via digital para todos os procedimentos administrativos, sempre que possível. 
o Privilegiar a via digital ou telefónica no contacto com os encarregados de educação. Nos casos 

em que seja necessário reunir presencialmente, estas reuniões deverão ser, preferencialmente, 
individuais ou em pequenos grupos, mantendo as medidas de higiene e distanciamento. 

 Dever de informação aos pais/encarregados de educação e comunidade 
o Entregar aos pais/encarregados de educação, pessoal docente e não docente um guião de apoio 

ao funcionamento relativamente às normas de conduta a obedecer, no atual contexto, e que 
visam a prevenção e o controlo da transmissão da COVID-19. Esta informação estará afixada em 
locais visíveis na entrada do JI/EB e/ou ser enviada por via eletrónica.  

o Os pais/encarregados de educação, pessoal docente e não docente, serão informados sobre 
todas as alterações à organização e funcionamento do respetivo estabelecimento.  

 Informações pais/encarregados de educação  
o Crianças que apresentam ou apresentaram durante a noite febre não entram no 

estabelecimento. 
o As crianças não devem trazer brinquedos ou outros objetos desnecessários. 
o Os lanches devem vir devidamente acondicionados de casa, em caixa ou saco hermeticamente 

fechados e devem ser colocados em sacos descartáveis. 
 Reuniões e afins com pais/encarregados de educação e comunidade 
o Nesta fase, devem suspender-se eventos e reuniões com um número alargado de pessoas. 
o Privilegiar, sempre que possível, o contacto com as famílias à entrada da instituição, mantendo o 

distanciamento físico recomendado, possibilitando que a articulação possa ser veiculada ou 
complementada, regularmente, via telefone ou por meios digitais, de modo a que, na adaptação a 
esta nova realidade, haja articulação e continuidade entre a escola e a família.  

o Os pais/encarregados de educação, não deverão entrar no espaço escolar, permanecendo o 
menor tempo possível junto ao portão. 

 Entradas e saídas  
o As crianças serão entregues/recebidas por turma, à entrada e saída da escola, no portão 

definido para tal, recebidas por um profissional destacado para o efeito e os pais/encarregados de 
educação deverão cumprir as regras de segurança de permanência no exterior. 

o Todos os funcionários devem realizar a higienização das mãos e vaporização de calçado, usar 
equipamento de proteção, como máscara cirúrgica e bata, logo que chegam ao espaço escolar e 
antes de contactar com crianças ou outros adultos. 

o Todas as crianças devem realizar a higienização das mãos e do calçado (evitando o uso 
consecutivo do mesmo), logo que chegam ao espaço da escola e antes de contactar com outras 
crianças e adultos. 

o Pessoas externas ao processo educativo (p. ex. fornecedores) só devem entrar no recinto 
escolar quando tal for imprescindível e, sempre de forma segura, utilizando máscara, fazendo 
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todo o processo de higienização, evitando contacto com as crianças, alunos e pessoal docente e 
não docente. 

 Organização dos horários, circuitos  
o Os pais/encarregados de educação devem respeitar os horários de entrada e de saída 

desfasados definidos para evitar o cruzamento de pessoas. 
o A deslocação para as refeições deve ser desfasada para diminuir o cruzamento de crianças.  
o A entrada nos diferentes edifícios deve ser desfasada, não sobrecarregando os circuitos de 

acesso. 
 

 Horário para os 3.º e 4.º Anos 

   

Início das 
Aulas 

Saída Para 
Almoço 

Espaço para 
Almoço 

Início das 
Aulas 

Saída da 
Tarde 

Intervalo da 
Tarde 

Horário das AEC 

8:00 12:00 1:30  13:30  14:30           00:15 

 

14:45 às 15:45 

 

 Horário para os 1.º e 2.º Anos  
 

Início das 
Aulas 

Saída para 
Almoço 

Espaço para 
Almoço 

Início das 
Aulas 

Saída da 
Tarde 

Intervalo da 
Tarde 

Horário das 
AEC 

9:00 13:00 1:30  14:30 15:30 00:30 16:00 às 17:00 

 

 Horário para o Jardim de Infância  

Abertura 
das AAAF 

Início das 
Atividades 

letivas 

Saída para 
Almoço 

Espaço para 
Almoço 

Início das 
Atividades 

letivas 

Saída da 
Tarde 

Horário das 
AAAF 

7:30 9:00 12:00 1:30 13:30 15:30 15:30 às 
19:00 

Nota: Os turnos da cantina poderão sofrer alterações consoante o número de alunos a usufruir deste serviço. 
 

o Definir com as crianças circuitos de entrada e saída e dentro do espaço da escola, privilegiando a 
circulação pela direita. 

o As crianças não devem permanecer no estabelecimento de educação por período superior ao 
estritamente necessário. 

Horário do 
Estabelecimento 
escolar  

Horário dos 
Professores 

Horário 
Assistentes Operacionais – 9 (portão 2 AO; 
intervalos 4 AO; 3 para desinfeção dos WC, 
corrimões, puxadores e salas;  
Na hora da refeição são necessárias 8 AO 
permanentes - 5 dentro do refeitório + 3 
no exterior, salvaguardando 4 turnos de 
refeição, uma vez que a lotação 
aconselhada é de 25 alunos.  
Animadora das AAAF 
Tarefeiras – 2 (Apoio ao Jaime e Yara) 

7:30/19:00 Grupo 1 – 1º ciclo 
8h/12h - 13h30/14h30 
15h - 16h 
Grupo 2 – 1º ciclo 
9h/13h – 14h30/15h30m 
16h -17h 
Jardim de Infância 
7h30m – 9h  
9h – 12h – 13h30 – 15h30 
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15h30 - 19h 

 
 Funções e substituições   

Professores AO  

Funções  
 
- Atividade pedagógica e supervisão 
organizacional. 

Funções 
 
- Acompanhamento das entradas e saídas; 
- Apoio durante o tempo letivo; 
- Distribuição da fruta e leite escolar; 
- Higienização:  

Acompanhamento das crianças na higiene 
Higienização dos WC durante o dia 
Higienização dos espaços escolares 

- Serviço completo de almoço; 
- Supervisão dos alunos no espaço exterior. 
 

 

 Organização dos espaços  
As salas de atividades serão organizadas de modo a: 

o Os espaços que não sejam necessários irão estar encerrados. 
o Disponibilizar a solução antissética de base alcoólica (SABA) à entrada do espaço escolar.  
o Remover das salas os acessórios não essenciais à prática das atividades pedagógicas, reforçando 

a limpeza e desinfeção dos que lá permanecem.  
o Utilizar materiais que possam ser facilmente higienizados. 
o Garantir a existência de material individual necessário para cada atividade, ou a desinfeção do 

mesmo entre utilizações caso o material não seja suficiente.   
o Deve ser maximizado o distanciamento físico entre as crianças. 
o As mesas de trabalho e do refeitório serão orientadas no mesmo sentido e os lugares devem 

estar marcados, de forma a assegurar o máximo distanciamento físico - marcação de mesas e 
cadeiras por criança. 

o Devem ser definidos circuitos de circulação interna, permitindo uma melhor orientação espacial 
de crianças e adultos e, ao mesmo tempo, uma higienização mais eficaz do espaço e dos 
equipamentos.  

o Deverá ser organizada a distribuição das crianças e funcionários pelos diferentes espaços. 
o Deverá manter-se atualizada a lista dos contactos de emergência das crianças. 

Salas de refeições 
o Dentro de cada turno haverá lugares marcados, de forma a assegurar ao máximo as medidas de 

distanciamento e higiene possível entre crianças. 
o A deslocação para a mesa irá ser organizada de forma a não haver cruzamento de crianças. 
o Antes e depois das refeições, as crianças devem lavar as mãos acompanhadas, para que o façam 

de forma correta. 
o Garantir que não são partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos. 
o As pausas da equipa para almoço deverão ocorrer de modo a garantir o afastamento físico entre 

profissionais. 
Instalações sanitárias 

o Evitar as concentrações nas idas à casa de banho e após a utilização, por criança, ser higienizada. 
o Estar equipadas com dispositivo doseador de sabão líquido e toalhetes de papel de uso único, 

gestão de resíduos diária, sem necessidade de proceder a tratamento especial. 
Sala de apoio a crianças com outros técnicos 

o Devem ser definidos circuitos de circulação interna. 
o Devem usar máscara, desinfetar as mãos e evitar o contacto com as outras crianças. 
o Após a sua utilização, a sala será desinfetada.  

Sala de isolamento 
o É uma área de isolamento, com saída rápida e fácil para o exterior, devidamente equipada com 

cadeira, água, alguns alimentos não perecíveis (bolachas) e com acesso a instalação sanitária. 
o A definição deste espaço encontra-se assinalada na planta do espaço a utilizar no edifício, por 

ser a que melhores acessos tem para WC e saída de emergência da área de isolamento. 
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o A criança estará acompanhada por uma AO, designada e devidamente protegida, segundo o 

protocolo de segurança. 

 Organização das atividades letivas  
Regime previsto e normas a adotar 

o Será privilegiado o regime presencial, aquele em que o processo de ensino e aprendizagem é 
desenvolvido num contexto em que crianças e adultos estão em contacto direto, encontrando-se 
fisicamente no mesmo local.  

 Regime excecional previsto e normas a adotar 
o Excecionalmente, em função do agravamento da situação epidemiológica da doença COVID-19, 

será aplicado regime não presencial, aquele em que o processo de ensino e aprendizagem ocorre 
em ambiente virtual, com separação física entre os intervenientes, designadamente docentes e 
alunos, solicitada à Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, que decide após ser ouvida a 
autoridade de saúde competente.  

o Com sessão síncrona, aquela que é desenvolvida em tempo real e que permite aos alunos 
interagirem online com os seus docentes e com os seus pares para participarem nas atividades 
letivas, esclarecerem as suas dúvidas ou questões e apresentarem trabalhos.  

o Nos regimes não presenciais, tal como no presencial, as crianças estão obrigados a cumprir o 
dever de assiduidade nas sessões síncronas e de realização das atividades propostas, nos termos e 
prazos acordados com o respetivo docente. Nos casos em que, por motivos devidamente 
justificados, a criança se encontre impossibilitada de participar nas sessões síncronas, deve a 
escola disponibilizar o conteúdo das mesmas. O processo de ensino e aprendizagem deve 
desenvolver-se através da combinação entre atividades presenciais, sessões síncronas e trabalho 
autónomo. 

o O trabalho autónomo deve ser desenvolvido mediante orientações dos docentes, podendo 
eventualmente ser coadjuvado por uma equipa de docentes constituída para esse efeito, sendo 
realizado com recurso, entre outros, a ferramentas e recursos digitais.  

o O docente titular de grupo, deve adaptar o planeamento e execução das atividades letivas e 
formativas, incluindo, com as necessárias adaptações, as medidas de apoio definidas para cada 
criança, garantindo as aprendizagens de todas. 

o Nos regimes não presenciais, o docente deve fazer o registo semanal das aprendizagens 
desenvolvidas e das tarefas realizadas no âmbito das sessões síncronas e do trabalho autónomo, 
recolhendo evidências da participação das crianças tendo em conta as estratégias, os recursos e 
as ferramentas utilizadas pela escola e por cada criança.  

o Nas situações de suspensão das atividades letivas e formativas presenciais, as aprendizagens 
serão desenvolvidas em regime não presencial, através de sessões síncronas e assíncronas, 
devendo o docente adotar as metodologias que considere mais adequadas, tendo por referência 
o disposto no Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, na sua redação atual, no Decreto-Lei n.º 
55/2018, de 6 de julho, bem com o disposto no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória e nas Aprendizagens Essenciais.  

 Planeamento e gestão curricular 
o Em matéria de planeamento e gestão curricular, no ano letivo de 2020/2021, deve o docente 

seguir as presentes orientações:  
o Criar uma nova rotina pedagógica, tendo em conta as orientações da DGS, em articulação com o 

disposto no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e nas Aprendizagens Essenciais 
que continuam a constituir-se como os documentos curriculares para efeitos de planificação, 
realização e avaliação do ensino e aprendizagem no 1º CEB.  

o Deverá ser assegurado o apoio individualizado, às crianças que necessitem, envolvendo a EMAEI 
no acompanhamento das crianças em estreita articulação com o docente e a família. 

o No âmbito das atividades desportivas, o docente deve proceder à sua planificação, adequando-
as às orientações em vigor das autoridades de saúde.  

o Pese embora a recomendação de distanciamento físico, importa não perder de vista a 
importância das aprendizagens e do desenvolvimento das crianças e a garantia do seu direito de 
brincar. 

o Estar atento ao bem-estar das crianças e responder às necessidades emocionais, físicas e 
cognitivas das mesmas, uma vez que o desenvolvimento e a aprendizagem são indissociáveis e 
considerando ainda que as interações e as relações que as crianças estabelecem com os adultos e 
com as outras crianças são a base para a sua aprendizagem e desenvolvimento.  
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o Dar a conhecer às crianças as novas regras de convivência social, e as alterações das suas rotinas 

e ouvindo as suas opiniões e sugestões, levando-as a compreender a importância das novas 
rotinas e formas de interação entre pares e com os adultos. É importante prestar atenção às suas 
dúvidas e angústias, tranquilizando-as e ajudando-as a compreender a importância do 
cumprimento destas novas regras, para a segurança e bem-estar de todos.  

o Planear atividades e projetos, organização das rotinas, dos espaços, dos materiais e das 
atividades, escutando as crianças sobre como os podem desenvolver/ organizar, tendo em conta 
o contexto atual, bem como realizar o registo das novas regras de segurança e com as crianças 
elaborar cartazes, panfletos, etc., afixando-os em local visível da sua sala.  

o Privilegiar a utilização das tecnologias de modo diversificado com diferentes funções, como 
recolha de informação, registo, comunicação, etc., com recurso à projeção, por exemplo, de 
visitas virtuais a museus, parques, palácios, audição de concertos de música, visualização de peças 
de teatro e documentários sobre assuntos que lhes interessem. 

o Desenvolver as atividades, preferencialmente de forma individual ou em pequenos grupos, 
quando necessário. 

o Privilegiar atividades que recorram a materiais mais facilmente higienizáveis, evitando aqueles 
que, pelas suas características, apresentam maior risco de contaminação, assegurando que os 
objetos partilhados entre crianças são devidamente desinfetados entre utilizações. 

o Se uma criança se encontrar atestadamente em grupo de risco, deve ser assegurado o apoio 
individualizado, envolvendo a EMAEI no acompanhamento da criança em estreita articulação com 
o docente e a família. 

 Higienização das mãos, dos espaços e materiais 
o Será elaborado um plano de higienização dos espaços e equipamentos que deverá estar afixado 

em local visível e deve ser do conhecimento dos profissionais com funções de limpeza.  
o Deverá ser assegurada a ventilação dos espaços mantendo, se possível as janelas e/ou portas 

das salas abertas, de modo a permitir uma melhor circulação do ar dentro do espaço, não 
comprometendo a segurança das crianças. 

o Antes da reabertura dos estabelecimentos, será feita uma limpeza geral e desinfeção das 
instalações. 

o Deverá ser assegurado que os materiais da sala são devidamente desinfetados entre utilizações 
e que ao utilizar materiais da sala não partilhem objetos, sempre que possível. 

o Os materiais para os procedimentos de desinfeção e limpeza deverão ser adequados e serão 
solicitados à junta de freguesia e ao agrupamento.  

o Os materiais e produtos de limpeza para os procedimentos de desinfeção e limpeza dos edifícios 
escolares, deverão estar de acordo com as Orientações previstas na legislação para o efeito 
(Orientação nº 014/2020 da DGS e com o documento da Direção-Geral dos Estabelecimentos 
Escolares (DGEstE)).  

o O dispensador de solução à base de álcool está à entrada e à saída das instalações definidas para 
tal e na sala de atividades letivas – serão portáteis. 

o Todo o espaço utilizado será higienizado diariamente em diferentes momentos: 
 Mesas e puxadores, botões e acessórios em instalações sanitárias - 3 vezes no período 

da manhã e 3 vezes no período da tarde. 
o Deve ser realizada a adequada descontaminação das superfícies utilizadas entre trocas de turno. 
o A limpeza com água e detergente será, na maioria dos casos, suficiente, mas em casos 

específicos pode ser decidido fazer igualmente a desinfeção. 
o Assegurar a existência de material para os procedimentos adequados de desinfeção e limpeza 

dos edifícios escolares, de acordo com a Orientação 014/2020 da DGS. 
o Deve ser reforçada a lavagem/desinfeção frequente das mãos por parte do pessoal docente e 

não docente e também das crianças, designadamente aquando da entrada no estabelecimento de 
educação, antes e após as refeições, após a ida à casa de banho, e sempre que regressem do 
espaço exterior. 

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

 Código de conduta para conter a propagação do novo coronavírus. 
o Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente e ainda encarregados de educação, 

fornecedores e outros elementos externos). 
o Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma SABA e trocar calçado (Jardim de Infância).  
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o Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 

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

sempre que necessário;  
o 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;  
o Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;  
o Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;  
o Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc. 

 Como atuar perante um caso suspeito 
 

Perante a identificação de um caso suspeito os responsáveis devem: 
o Encaminhar o caso suspeito para a área de isolamento, pelos circuitos definidos previamente e 

tendo em atenção a localização do referido espaço e medir a temperatura. 
o Através de uma lista atualizada de contactos, informar de imediato os pais/encarregados de 

educação do caso suspeito para se dirigirem à escola, preferencialmente em viatura própria.  
o O Encarregado de educação é encaminhado para a sala de isolamento e deve contactar o SNS 24 

(808 24 24 24). Quando autorizado pelo encarregado de educação, pode ser o diretor a contactar 
o SNS 24. 

o Informar o diretor. 

 Como atuar posteriormente para limpeza e desinfeção 
o Perante um caso confirmado deverão seguir-se as instruções das Autoridades Locais de Saúde. 
o Deverá dar-se início ao plano de mitigação e protocolo de desinfeção e limpeza dos espaços, de 

acordo com as orientações da direção do agrupamento. 
o Reforçar a limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso suspeito e da área de 

isolamento. 
o Acondicionar os resíduos produzidos pelo caso suspeito em duplo saco de plástico e resistente, 

fechados 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). 

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

 Intervenientes  
o Dado não haver equipas para rotatividade, a equipa é fixa. 
o A constituição de diferentes equipas de pessoal não docente, de modo a garantir a sua 

substituição na eventualidade de absentismo por doença ou necessidade de isolamento, é da 
responsabilidade da direção. 

Intervenientes 

Famílias – entrega das crianças, não entram no espaço escolar 

Crianças – utilizadores do espaço 

PD – professores– utilizadores do espaço 

PND – AO e animadora das AAAF - utilizadores do espaço 

Terapeutas, psicólogas, professores de apoio educativo, tarefeiras, mediadores 

interculturais, entre outros - utilizadores do espaço 

 
 
 

Plantas dos espaços a utilizar 
 

PLANTA PISO 0 – POLIVALENTE 

PLANTA PISO 0 – EDIFÍCIO 1 

https://www.sns24.gov.pt/tema/doencas-infecciosas/covid-19/isolamento/


AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ÁGUEDA 
ANO LETIVO 2020/2021 

Pensar a intervenção pedagógica e preventiva do COVID19 

   

 
 
 

PLANTA PISO 1 – EDIFÍCIO 1 
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PLANTA PISO 0 – EDIFÍCIO 2 

 

 
PLANTA PISO 1 – EDIFÍCIO 2 

 

 
 
 
 

PLANTA ESPAÇO EXTERIOR – DIVISÃO DOS ESPAÇOS 
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LEGENDA: 
Zonas brancas– espaços a utilizar  
Zona laranja – zona de confinamento 
Zona amarela - espaços de passagem e uso esporádico 
Zonas vermelhas – espaços fechados – inexistentes 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circuitos de circulação interna definidos 

 A circulação efetua-se sempre pela direita. 
 

TURMA 1 

TURMA 2 TURMA 3 

JARDIM 

INF 

 

TURMA 1 
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Aluno 

Com sintomas compatíveis com Coronavírus 

 

Docente / Não Docente 

Com sintomas compatíveis com Coronavírus 

 

Equipa de Referenciação 

Educador / Professor da turma 

Funcionário 

AEA - 234 600 780 

 

Equipa de Intervenção 

 

Madalena Almeida 

Isabel Hipólito 

 

 

 

 

Famílias  

Encarregado de Educação 

Instituições  

Supervisão / 

Direção 

Paulo Pimentel 

Direção 

 

 

 

Triagem  

 

Comunicação 

Externa  

Sala de Isolamento 

 

Sintomas 

Tosse 

Febre 

Dificuldade respiratória aguda 

Equipa de Suporte 

 

Magda Felício 

Lúcia Martins 

Equipa de Desinfeção 

Assistentes Operacionais 

 

 

 
        EB RECARDÃES 


