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1. ENQUADRAMENTO 

Na atual situação relacionada com a pandemia da COVID-19, as Autoridades de Saúde 

Nacionais determinam, a todos os serviços ou estabelecimentos, a elaboração de planos de 

contingência que minimizem o risco de contágio e permitam o bom funcionamento das atividades 

essenciais. 

A DGEstE em articulação com a Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgou  Orientações Ano 

letivo 2021/22,  em que se define 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 prováveis ou casos possíveis1, rápida e adequada gestão dos 

mesmos, em articulação, sempre, com as autoridades de saúde, conforme definido no presente 

Plano de Contingência da escola. 

Estas medidas de redução de eventual risco de transmissão do SARS-CoV-2, em ambiente 

escolar, compreendem, essencialmente, condições específicas de funcionamento, regras de higiene, 

etiqueta respiratória e distanciamento físico. Importa, também, que continue a ser assegurado um 

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

medidas que mitigue a possibilidade de contágio, segurança de toda a comunidade educativa.   

Em cumprimento das orientações da Direção-Geral da Saúde, e tendo presente o Plano de 

Contingência já implementado pela direção da escola, procedeu-se à sua atualização e ajustamento 

face à evolução da situação, estabelecendo-se as seguintes orientações para a reorganização do 

funcionamento da escola: 

Este documento foi elaborado tendo por base o Referencial Escolas – Controlo da 

transmissão de COVID-19 em contexto escolar de 31 de agosto de 2021, designado por Plano de 

Contingência para a COVID-19 da Escola Secundária da Ramada, centrando-se nas questões 

operacionais a acautelar, de forma a proteger a saúde dos alunos, docentes, trabalhadores não 

docentes e visitantes, assegurando a continuidade da atividade. 

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

recomendações e informações emitidas e a emitir pela DGS. 

1.1. O QUE É O CORONAVÍRUS - COVID-19 

● Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções, do qual faz parte o COVID-19. 

● Normalmente estas infeções estão associadas ao sistema respiratório, podendo ser semelhantes 

a uma gripe comum ou evoluir para uma doença mais grave, como pneumonia. 

 
1 terminologia segundo o “Referencial Escolas – Controlo da transmissão de COVID-19 em contexto escolar” 
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1.2. TRANSMISSÃO DA INFEÇÃO 

Considera-se que o COVID-19 pode transmitir-se: 

● por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra); 

● pelo contacto direto com secreções infeciosas; 

● por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1 mícron). 

A transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que esta ocorre durante uma 

exposição próxima a pessoa com COVID-19, através da disseminação de gotículas respiratórias 

produzidas quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, as quais podem ser inaladas ou pousar 

na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas (< 2 metros) e ainda através do contacto das 

mãos com uma superfície ou objeto com o novo coronavírus e, em seguida, o contacto com as 

mucosas oral, nasal ou ocular (boca, nariz ou olhos). 

1.3. PERÍODO DE INCUBAÇÃO 

O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) situa-se entre 2 a 12 dias, 

segundo as últimas informações publicadas pelas Autoridades de Saúde. Como medida de precaução, 

a vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14 dias desde a data da última exposição 

a caso confirmado. 

As medidas preventivas no âmbito do COVID-19 têm em conta as vias de transmissão direta 

(via aérea e por contacto) e as vias de transmissão indireta (superfícies/objetos contaminados).  

1.4. PRINCIPAIS SINTOMAS 

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. 

2. PLANO DE CONTINGÊNCIA 

2.1. MEDIDAS GERAIS 

● A direção da escola é responsável por: 

● Atualizar o Plano de Contingência para a COVID-19, de acordo com o Referencial Escolas – 

Controlo da transmissão de COVID-19 em contexto escolar, antes do início das atividades em 

regime presencial. 

Este deve ser específico para cada escola e deve prever, entre outros: 

o os procedimentos a adotar perante um c caso possível ou provável de COVID-19 no 

estabelecimento de educação ou ensino; 

o a existência de uma área de isolamento equipada com telefone, cadeira, água e alguns 

alimentos não perecíveis, e acesso a instalação sanitária;  
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o os trajetos possíveis para o caso possível ou provável se deslocar ou ser levado até à área de 

isolamento; 

o a atualização dos contactos de emergência dos alunos e do fluxo de informação aos 

encarregados de educação; 

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; 

o a constante atualização da informação sobre a situação epidemiológica local relativa à COVID-

19; 

o a divulgação do Plano por todos os profissionais (pessoal docente e não docente), alunos e 

encarregados de educação, de forma que todos estejam informados sobre o mesmo. 

• Manter um elo de ligação local com as Entidades da Saúde (Saúde Escolar e Unidades de Saúde 

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

apoios ou recursos que estas Entidades possam disponibilizar; 

• Confirmar que a escola apresenta as condições sanitárias necessárias para a promoção das boas 

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

toalhetes de papel; 

• Procurar garantir as condições necessárias para cumprir com as recomendações de 

distanciamento físico, dentro e fora do edifício escolar; 

• Garantir o cumprimento da utilização de máscaras para acesso e permanência no 

estabelecimento de educação e ensino, pelo pessoal docente e não docente, pelos alunos, e ainda 

encarregados de educação, fornecedores e outros elementos externos; 

•  Informar a comunidade educativa relativamente às normas de conduta a obedecer, no atual 

contexto, e que visam a prevenção e o controlo da transmissão da COVID-19 (correta higienização 

das mãos, etiqueta respiratória e colocação da máscara - anexos I, II e III). A informação deve estar 

afixada em locais visíveis do recinto escolar e, sempre que possível, ser enviada por via digital. 

Deve ainda a comunidade educativa ser informada sobre todas as alterações à organização e 

funcionamento do respetivo estabelecimento; 

•  Confirmar que a gestão de resíduos é mantida, diariamente, sem necessidade de proceder a 

tratamento especial; 

•  Sempre que possível, e que tal não comprometa a segurança dos alunos, devem manter-se as 

janelas e/ou portas abertas, de modo a permitir uma melhor circulação do ar e evitar toques 

desnecessários em superfícies; 

• Deve ser acautelada a disponibilização de solução antissética de base alcoólica (SABA) à entrada 

dos recintos; 

• A escola deve ter estabelecido um plano de higienização que tenha por referência a Informação 

da DGEstE, com a orientação da DGS e a colaboração das Forças Armadas (“Limpeza e desinfeção 

de superfícies em ambiente escolar no contexto da pandemia COVID-19”). Este plano de 

higienização dos espaços e equipamentos deve estar afixado em local visível e deve ser do 

conhecimento dos profissionais com funções de limpeza. Antes da reabertura do 

estabelecimento, deve ser feita uma limpeza geral; 
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• Para aumentar a capacitação do pessoal não docente responsável pela limpeza e desinfeção do 

edifício escolar e pela gestão de resíduos, deverá ser acautelada, sempre que possível, formação 

adequada, em articulação com o Programa de Prevenção e Controlo de Infeção e Resistência aos 

Antimicrobianos, da DGS; 

•  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 e evitando contacto 

com as crianças, alunos e pessoal docente e não docente; 

• Privilegiar a via digital para todos os procedimentos administrativos, sempre que possível; 

• Devem suspender-se eventos e reuniões com um número alargado de pessoas; 

• 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; 

• Os alunos, bem como o pessoal docente e não docente com sinais ou sintomas sugestivos de 

COVID-19 não devem apresentar-se na escola. Devem contactar o SNS24 (808 242424) ou outras 

linhas telefónicas criadas especificamente para o efeito, e proceder de acordo com as indicações 

fornecidas pelos profissionais de saúde. 

2.2. REORGANIZAÇÃO GERAL 

Tendo em conta a situação epidemiológica atual, algumas medidas específicas devem ser 

cumpridas por toda a comunidade escolar: 

● os alunos devem ser organizados em grupos e manter esta organização ao longo de todo período 

que permanecem na escola. Este grupo deve ter, na medida do possível, horários de aulas, 

intervalos e refeições organizados de forma a evitar o contacto com outros grupos;  

● o pessoal docente e não docente e os alunos devem respeitar as regras de segurança e de 

distanciamento físico possível; 

●  a gestão do pessoal não docente deve garantir o funcionamento da escola, na eventualidade de 

absentismo por doença ou necessidade de isolamento de alguns dos seus elementos. 

2.2.1. ACESSO AO RECINTO ESCOLAR 

●  A entrada e saída na escola é efetuada, respetivamente, pelo portão principal e portão do 

pavilhão gimnodesportivo. 

● No acesso ao recinto escolar deve-se garantir que todos estão a utilizar máscara de acordo com o 

Referencial Escolas – Controlo da transmissão de COVID-19 em contexto escolar. Deve ainda ser 

acautelada a higienização das mãos à entrada e à saída, com solução antisséptica de base alcoólica 

(SABA). 

● O circuito de entrada e saída da escola estará separado por uma corrente. Os alunos entram pelo 

primeiro e terceiro torniquetes e saem pelo quarto e sexto torniquetes.  

● Manter portões e portas abertas de forma a evitar o toque frequente em superfícies.  
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● Os circuitos para aceder às salas de aulas estão devidamente assinalados e demarcados (figura 1). 

Foram concebidos de forma a reduzir ao máximo o contacto entre os alunos, razão pela qual 

correspondem em alguns casos a percursos mais longos.  

● A entrada de Pais, Encarregados de Educação ou outros elementos não estritamente necessários 

ao desenrolar das atividades educativas só será permitida em casos excecionais e desde que 

autorizados pela Direção. 

Figura 1 - Planta da escola com trajeto de acesso aos pavilhões – entrada e saída do recinto escolar  

2.2.2. ENTRADA NOS PAVILHÕES, ESCADAS E ACESSO ÀS SALAS DE AULA 

● A entrada das turmas nos pavilhões será supervisionada pela assistente operacional e pelo 

professor. A assistente operacional efetua a chamada pelas salas: primeiro as do primeiro piso e 

depois do rés-do-chão. 

● Os alunos aguardarão a chamada da assistente no local designado para a turma, junto ao pavilhão, 

respeitando a orientação das filas, que consta na planta da sala de aula (começando pela fila dos 

alunos que se encontram junto à secretária do professor). Deverão manter sempre o 

distanciamento físico. 

● A saída dos alunos da sala de aula será supervisionada pelo professor que, colocado junto à porta, 

só permitirá a saída organizada dos alunos se o átrio estiver livre (começando pela fila dos alunos 

que se encontram junto à porta da sala). 

● A deslocação no interior dos pavilhões deverá efetuar-se, preferencialmente pela direita, para 

facilitar a circulação ordenada e o distanciamento físico. 
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● A entrada e saída da sala de aula terá como obrigatoriedade a desinfeção das mãos, com a solução 

de álcool-gel. 

● Cada sala de aula deve ser, sempre que possível, utilizada pelo mesmo grupo de alunos, de acordo 

com a dimensão e características da escola. 

● O distanciamento físico deve ser mantido durante os intervalos. 

2.2.3. SALAS DE AULA 

No quadro da autonomia das escolas, e desde que as condições físicas o permitam, devem 

ser adotados os seguintes procedimentos: 

● Os alunos estarão organizados em grupos/turmas, mantendo-se esta organização ao longo de 

todo o período de permanência na escola. Os grupos/turmas devem ter, sempre que possível, 

horários de aulas, intervalos e período de refeições organizados de forma a evitar o contacto com 

outros grupos/turmas; 

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

lugar/secretária fixo por aluno, respeitando a planta da sala de aula; 

● Por não ser possível assegurar a limpeza e desinfeção do quadro após cada utilização, deverá 

limitar-se o seu uso exclusivamente ao professor. 

● A planta da sala de aula deverá ser rigorosamente cumprida, quer nas aulas em que esteja toda a 

turma, quer nas aulas em que os alunos se encontrem em turnos; 

● Quando um aluno não está presente na sala de aula, o seu lugar não pode ser ocupado; 

● Privilegiar a utilização de salas amplas e arejadas, sendo que as salas devem ser utilizadas de 

acordo com a sua dimensão e características da escola, em função do número de alunos por 

turma; 

● As portas e as janelas das salas deverão permanecer abertas; 

● Nas salas, devem ser mantidas as medidas de distanciamento, garantindo a maximização do 

espaço entre pessoas. Assim: 

o as mesas devem ser dispostas, sempre que possível, junto das paredes e janelas, de acordo 

com a estrutura física das salas; 

o as mesas estarão dispostas, preferencialmente, com a mesma orientação, evitando-se uma 

disposição que implique ter alunos virados de frente uns para os outros; 

o sempre que possível, garantir-se-á um distanciamento físico entre os alunos e 

alunos/docentes de, pelo menos, 1 metro, sem comprometer o normal funcionamento das 

atividades letivas. 

● Interruptores e estores deverão ser manuseados apenas pelos docentes e/ou assistentes 

operacionais. 
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2.2.4. REFEITÓRIO 

● Os alunos terão de efetuar via digital a marcação do horário da sua refeição. 

● A capitação do refeitório foi reduzida para metade.  

● A distribuição dos alunos pelas mesas de refeição assegurará que os alunos cumpram o 

distanciamento físico de segurança, estando sentados alternadamente (sem estarem frente a 

frente). 

● À entrada e saída do refeitório é obrigatória a lavagem das mãos ou a desinfeção, com uma 

solução de álcool-gel. 

● O acesso ao refeitório tem de ser feito utilizando as escadas em frente a este. 

● O aluno deve permanecer na fila e respeitar a sua ordem de chegada e o respetivo distanciamento 

físico. 

● O aluno deve entrar e permanecer ordeiramente neste espaço. 

● As mesas serão higienizadas após a sua utilização. 

2.2.5. BAR 

● O atendimento do serviço de bar passará a ser feito no interior. 

● O aluno deve permanecer na fila e respeitar a sua ordem de chegada e o respetivo distanciamento 

físico. 

● A circulação no interior do pavilhão deverá efetuar-se, preferencialmente pela direita, para 

facilitar a circulação ordenada e o distanciamento físico e respeitando os percursos assinalados. 

● À entrada e saída do bar é obrigatória a lavagem das mãos ou a desinfeção, com uma solução de 

álcool-gel. 

● Os micro-ondas não vão estar disponíveis. 

● É recomendável que os alunos que terminam as aulas no período da manhã não tragam refeição 

de casa, assim como os que irão iniciar o turno da tarde. 

● Os alunos deverão assegurar-se que não deixam resíduos nesses locais, mantendo-os limpos. 

2.2.6. INTERVALOS 

Nos intervalos os alunos devem procurar o distanciamento físico e o respeito pelas regras 

gerais de segurança. 

2.2.7. BIBLIOTECA 

● O regimento de contingência da biblioteca escolar figura em documento específico.  

2.2.8. WC 

● A utilização dos WC será condicionada a uma lotação definida, evitando a utilização por um 

número excessivo de alunos ao mesmo tempo.  
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● A limpeza dos WC é reforçada ao longo do dia. 

● Os alunos só podem utilizar os WC do pavilhão onde estão a ter as aulas. 

2.2.9. PAPELARIA 

• A papelaria funciona, entre as 9h 00 - 12h 00 e as 14h 00 - 16h 30.  

● Na papelaria foi colocado painel de vidro acrílico. 

2.2.10. SECRETARIA 

● A secretaria funciona entre as 9h 15 - 12h 30 e as 14h 15 – 16h 30. 

● Na secretaria foram colocados painéis de vidro acrílico. 

● Regime de teletrabalho enquanto durar o estado de contingência. 

● A lotação da secretaria está reduzida de acordo com o que se encontra afixado. 

2.2.11. SALA DE PROFESSORES E SALAS DE TRABALHO 

● A lotação destas salas deverá ser reduzida a 1/3. 

● Os utilizadores deverão desinfetar o equipamento utilizado. 

● Os professores poderão utilizar a sala de trabalho e as salas de audiovisuais e de reuniões que se 

encontram devidamente equipadas. 

2.2.12. AUDITÓRIO 

● O espaço estará encerrado. 

2.2.13. SALA DE INFORMÁTICA 

• A sala de informática do pavilhão administrativo não poderá ser requisitada para atividades 

letivas. 

• A disposição dos alunos na sala E2.7 considera as mesas com os computadores dispostas 

paralelamente e um aluno por computador. 

• Uso obrigatório de máscara por alunos e professor. 

• Entrada e saída ordenadas da sala de aula. 

• Higienização das mãos à entrada e saída da sala. 

• O material escolar é de uso individual. 

• Higienização de todo o material inerente à sala de aula, mesas, cadeiras, teclados, ratos e 

monitores, sempre que se verifique mudança de turma. Os teclados devem estar forrados com 

pelicula aderente. 

• Respeitar a planta da sala elaborada para cada turma. 

• Maximização do distanciamento físico entre professor/aluno e aluno/aluno. 

• Assegurar uma boa ventilação e renovação do ar. 
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2.2.14. INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DA ESR PARA A PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E 
DESPORTO ESCOLAR 

• O plano de contingência das instalações desportivas para a prática de Educação Física e Desporto 

Escolar está descrito na PARTE II deste documento PP. 27. 

 

2.2.15. LABORATÓRIOS 

LABORATÓRIOS DE BIOLOGIA E GEOLOGIA E CIÊNCIAS NATURAIS 

• No início do ano letivo, será divulgado a toda a comunidade educativa; 

• À entrada e saída dos laboratórios, todos os alunos e colaboradores têm de higienizar as mãos 

com SABA; 

• Dentro dos laboratórios todos os alunos e colaboradores devem respeitar o distanciamento físico 

mínimo recomendado, utilizar sempre a máscara e respeitar a planta da sala de aula; 

• Os alunos e os professores devem utilizar a bata durante toda a duração da aula; 

• Em cada laboratório, na mesa do professor, deve haver um kit de limpeza, que contém o 

desinfetante de superfícies e papel. A desinfeção desse espaço é da responsabilidade do 

professor. Esse Kit de limpeza pode ser igualmente utilizado, durante a aula, para a desinfeção 

das mesas ou bancadas pelos alunos, com supervisão do professor; 

• Cada turno deve conter no máximo 15 alunos. Os alunos devem manter lugares fixos durante a 

realização das aulas laboratoriais; 

• Quando o trabalho é realizado nas bancadas os alunos são alocados em pares mantendo o 

distanciamento físico recomendado entre eles; 

• Toda a manipulação do material de laboratório deve ser realizada com luvas descartáveis, que 

serão removidas apenas no final da atividade laboratorial e colocadas num recipiente adequado 

para o efeito. As luvas devem ser substituídas se forem danificadas. 

• Os alunos e professores devem utilizar óculos de proteção individual durante as observações ao 

microscópio. Os óculos são de uso individual e devem ser higienizados no fim da utilização com 

os produtos adequados; 

• Para a realização das atividades laboratoriais, quando possível, deve ser fornecido um Kit 

individual aos alunos, pelo professor, que contém o material necessário para a atividade 

laboratorial. O Kit é unipessoal e intransmissível, no decorrer de toda a aula. No final da aula, os 

alunos desinfetam todo o material utilizado sob a supervisão do professor; 

• Quando as atividades laboratoriais não são possíveis de realizar individualmente, poder-se-á 

passar a formato de grupo mantendo a distância física de 1 metro; 

• Quando não existe material suficiente para a manipulação individual ou em grupo na atividade 

laboratorial, então deve haver uma mesa de demonstração. Em cada atividade é selecionado um 

ou mais alunos (consoante a necessidade da atividade em causa) que realiza a experiência sob a 

observação dos demais. A seleção deste aluno é feita rotativamente. Durante a realização desta 

atividade, a mesma poderá ser dividida por etapas e atribuídas as mesmas a mais do que um 
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aluno, assumindo sempre o critério da não partilha de objetos. No final da experiência os 

resultados serão analisados em plenário e as conclusões serão tiradas individualmente ou em 

grupo. No final, os alunos desinfetam todo o material utilizado sob a supervisão do professor; 

• A circulação nos laboratórios deve ser, preferencialmente, feita pelo professor mantendo sempre 

o devido distanciamento; 

• Se possível, as experiências devem ser montadas com antecedência na sala de preparação pelos 

professores; 

• Não havendo microscópios suficientes (1 para cada aluno), as observações poderão ser 

monitorizadas pelo professor através da câmara de vídeo. 

• Na eventualidade de ser usado o microscópio, este deverá ser limpo com um pano e pulverizado 

com álcool isopropílico (apenas 1 vez por dia) sendo obrigatório o preenchimento de uma ficha 

de registo de higienização. 

• As janelas e portas dos laboratórios deverão estar abertas para circulação do ar. 

• No ensino secundário, nas aulas práticas, todas, serão os alunos a trocar de sala, sendo esta 

higienizada na mudança de turno, sempre que possível pela funcionária ou então pelos alunos, 

cada um responsável pela higienização da sua bancada de trabalho. Deverão existir kits de 

desinfeção por turno. 

• Para isso os intervalos deverão ser ajustados, mais tempo na troca de turnos e higienização: 

• aula 50 min - intervalo 10 min- aula 75min = intervalo 20 min = mudança de turno= aula 75 min - 

intervalo 10 min- aula 50 min 

• No ensino Básico mantém-se o sistema anterior (2020/2021) mas, sempre que os colegas 

quiserem fazer atividade de laboratório, podem combinar - profs de Física e Química e de Biologia 

Geologia- para serem os alunos a permutar e ser possível usar o material da disciplina que existe 

na sala da especialidade.  

 

 

LABORATÓRIOS DE FÍSICA E QUÍMICA 

• No início do ano letivo, será divulgado a toda a comunidade educativa; 

• À entrada e saída dos laboratórios, todos os alunos e colaboradores têm de higienizar as mãos 

com desinfetante; 

• Dentro dos laboratórios todos os alunos e colaboradores devem respeitar o distanciamento físico 

mínimo recomendado, utilizar sempre a máscara e respeitar a planta da sala de aula; 

• Os alunos e os professores devem utilizar a bata durante toda a duração da aula; 

• Em cada laboratório, na mesa do professor, deve haver um kit de limpeza, que contém o 

desinfetante de superfícies e papel. A desinfeção desse espaço é da responsabilidade do 

professor. Esse Kit de limpeza pode ser igualmente utilizado, durante a aula, para a desinfeção 

das mesas ou bancadas pelos alunos, com supervisão do professor; 

• Cada turno deve conter no máximo 15 alunos. Os alunos devem manter lugares fixos durante a 

realização das aulas laboratoriais; 
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• No intervalo entre turnos deverá ser realizada a higienização do espaço/mesas ou bancadas de 

trabalho; 

• Nas atividades laboratoriais realizadas pelos alunos, cada grupo de trabalho terá no máximo 4 

elementos; 

• Toda a manipulação do material de laboratório deve ser realizada com luvas descartáveis, que 

serão removidas apenas no final da atividade laboratorial e colocadas num recipiente adequado 

para o efeito. As luvas devem ser substituídas se forem danificadas; 

• O material ou equipamento como máquinas de calcular deverá ser plastificado, de forma a não 

ser danificado aquando da sua higienização. 

• Antes da realização da atividade laboratorial, cada grupo deverá fazer a lista do material 

necessário. 

• Cada grupo de trabalho terá um tabuleiro para recolha do material. 

• Apenas um aluno por grupo poderá recolher o material dos armários e, no máximo, podem estar 

dois alunos ao mesmo tempo a fazer essa recolha; 

• Cada bancada deverá ter um kit de limpeza, para que no final da atividade os alunos procedam à 

limpeza/desinfeção do material utilizado. 

• Apenas um aluno poderá estar no lavatório lateral da bancada, havendo rotatividade para a 

lavagem do material; 

• O material depois de limpo e desinfetado deverá ser colocado em tabuleiros, e deixado na 

bancada de forma a assegurar o seu uso pelos alunos do turno seguinte, em condições de higiene 

e segurança; 

• Quando não existe material suficiente para a manipulação individual ou em grupo na atividade 

laboratorial, então deve haver uma mesa de demonstração. Em cada atividade é selecionado um 

ou mais alunos (consoante a necessidade da atividade em causa) que realiza a experiência sob a 

observação dos demais. A seleção deste aluno é feita rotativamente. Durante a realização desta 

atividade, a mesma poderá ser dividida por etapas e atribuídas as mesmas a mais do que um 

aluno, assumindo sempre o critério da não partilha de objetos. No final da experiência os 

resultados serão analisados em plenário e as conclusões serão tiradas individualmente ou em 

grupo. No final, os alunos desinfetam todo o material utilizado sob a supervisão do professor; 

• A circulação nos laboratórios deve ser, preferencialmente, feita pelo professor mantendo sempre 

o devido distanciamento; 

• A higienização do material/equipamento utilizado nas aulas deverá ser efetuada com a 

colaboração de um assistente operacional sempre que possível, respeitando as regras definidas 

para a mesma. 
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2.3. CÓDIGO DE CONDUTA 

2.3.1 COMUNIDADE ESCOLAR 

No ano letivo 2021/2022, devem ser mantidos os esforços para conter a propagação do novo 

coronavírus. 

Além do uso de máscara dentro dos recintos escolares, devem ser mantidas as regras de 

higienização das mãos e etiqueta respiratória, promovendo-se ainda, a maximização do 

distanciamento físico. 

Neste sentido, reforçam-se as medidas de prevenção diária que deverão continuar a ser 

implementadas por toda a comunidade educativa, dentro dos recintos. 

• Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, alunos, e ainda encarregados de 

educação, fornecedores e outros elementos externos); 

• Cada elemento da comunidade escolar deverá ser portador de kit pessoal de EPI composto por 

uma máscara suplementar e uma embalagem individual e identificada de solução de álcool-gel. 

• Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma SABA; 

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

segundos; 

• 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; 

• O pessoal docente e não docente deve incentivar os alunos a: efetuar a lavagem das mãos com a 

maior assiduidade possível, realizar a etiqueta respiratória e manter o distanciamento físico; 

• 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; 

• Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos (não 

retirando a máscara); 

• Quando a máscara se encontrar húmida proceder à sua substituição, higienizando previamente 

as mãos. 

• Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca; 

• Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, entre 

outros; 

• A circulação em corredores e escadas deverá fazer-se sempre pela direita; 

• Quem manifestar sintomas de gripe/Covid-19 não deve comparecer na escola. 

2.3.2. ALUNOS 

• Utilizar máscaras no interior da escola (dentro e fora da sala de aula, exceto nas situações em que 

a especificidade da função não o permita); o seu uso correto obriga a tapar respetivamente o nariz 

e a boca. 

• Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução antisséptica de base alcoólica (SABA).  
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• Os alunos devem limitar-se a cumprimentos à distância, em vez de apertos de mão e abraços. 

• Trazer na mochila, para uma situação de emergência, 1 máscara e uma pequena embalagem de 

álcool gel. 

• Manter a máscara colocada mesmo quando precisarem de tossir ou espirrar. 

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

• Evitar tocar nos olhos, face ou máscara. 

• Devem usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los no caixote do lixo; depois 

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

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

segundos. 

• 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 estejam sujas.  

• Manter o distanciamento físico, dentro e fora do espaço escolar. 

• Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, … 

• Circular dentro do recinto escolar, preferencialmente direita, respeitando os circuitos de entrada 

e saída. 

• Cumprir as regras de bom funcionamento de todos os espaços escolares (salas de aula, Biblioteca, 

Refeitório, …). 

• Na sala de aula - Regime Presencial 

• Devem colocar na mesa, apenas os objetos estritamente necessários para a aula. 

• Devem fazer-se acompanhar de todo o material escolar necessário, não sendo permitida a 

partilha do mesmo por questões de segurança. 

• Devem permanecer nos lugares que lhes foram adstritos pelo Conselho de Turma (planta fixa).  

• As mochilas não podem ser colocadas no chão; devem ser colocadas, bem como os casacos, nas 

costas da cadeira do respetivo aluno. 

• O aluno pode solicitar ao professor autorização para beber água, assoar ou mudar de máscara, 

devendo dirigir-se ao átrio do pavilhão. Deverão proceder à higienização das mãos antes e após 

a realização de estes procedimentos. 

• Durante o período da aula os alunos poderão dirigir-se aos WCs se o professor autorizar. 

• O espaço esplanada estar, exclusivamente, reservado entre as 12h 00-14h 00 para os alunos os 

alunos portadores de refeição própria. 

2.4. PREPARAÇÃO PARA FAZER FACE A UM POSSÍVEL CASO DE INFEÇÃO POR COVID-19 

A – ESCOLA 

É importante que a escola desenvolva mecanismos para a possibilidade de caso de infeção 

por COVID-19. 
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2.4.1. MEDIDAS DE ISOLAMENTO 

• A colocação de uma pessoa numa área de “isolamento” visa impedir que outros possam ser 

expostos e infetados, logo, tem como principal objetivo evitar a propagação da doença 

transmissível no serviço e na comunidade. 

A área de isolamento definida na Escola Secundária da Ramada corresponde à sala anexa ao 

auditório (intervenção de 1ª linha) e Sala do Gabinete Informação e Apoio ao Aluno (GIAA) 

• (intervenção de 2ª linha). Esta área deverá estar equipada com: telefone; cadeira ou marquesa 

(para descanso e conforto do estudante ou colaborador suspeito de infeção por COVID-19, 

enquanto aguarda a validação de caso e o eventual transporte pelo INEM); kit com água e alguns 

alimentos não perecíveis; contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico); 

solução antisséptica de base alcoólica – SABA (disponível no interior e à entrada desta área); 

toalhetes de papel; máscara(s) cirúrgica(s); luvas descartáveis; termómetro. 

 

 

Figura 2A – Trajeto dos pavilhões para a sala de isolamento – Pavilhão C 
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Figura 2B – Trajeto dos pavilhões para a sala de isolamento - Gabinete Informação e Apoio     

ao Aluno (GIAA) 

2.4.2. PONTO FOCAL 

● O Ponto Focal da escola é constituído pela subdiretora da escola.  

● É a este Ponto Focal que deverá ser reportada uma situação de doença com sintomas e ligação 

epidemiológica compatíveis com a definição de caso possível de COVID-19.  

● O Ponto Focal é o elemento que acompanhará o caso possível ou provável até à área de 

isolamento designada, ficará responsável por assegurar o cumprimento dos procedimentos 

estabelecidos no Plano de Contingência e prestará o apoio necessário, desencadeando os 

contactos estabelecidos no Plano de Contingência. 

2.4.3. CASOS PROVÁVEIS OU SUSPEITOS 

Caso provável: Pessoa que preenche os critérios clínicos e epidemiológicos ou critérios clínicos e 

imagiológicos para definição de caso provável de COVID-19, de acordo com a Norma n.º 020/2020 

da DGS;  

 

Caso possível: Pessoa que preenche os critérios clínicos de definição de caso possível de COVID-

19, de acordo com a Norma n.º 020/2020 da DGS. São essencialmente 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 n.º 020/2020 da 

DGS). 
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2.4.3.1. PROCEDIMENTOS PERANTE A IDENTIFICAÇÃO DE UM CASO PROVÁVEL OU SUSPEITO 

(figura 3) 

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

os procedimentos perante a identificação de um caso possível ou provável de COVID-19 em 

contexto escolar. 

● Perante a deteção de um caso possível ou provável de COVID-19 de uma pessoa presente no 

estabelecimento de educação ou ensino, são imediatamente ativados todos os procedimentos 

constantes no seu Plano de Contingência e é contactado o Ponto Focal designado previamente 

pela Direção da escola. 

● O caso possível ou provável de COVID-19 quando se trate de um menor (figura 4), é acompanhado 

por um adulto (cumprindo com as precauções básicas de controlo de infeção, nomeadamente 

quanto à higienização das mãos e utilização de máscara), para a área de isolamento, através de 

circuitos próprios, definidos previamente no Plano de Contingência, que deverão estar 

visualmente assinalados. Sempre que se trate de um adulto (figura 4), dirige-se sozinho para a 

área de isolamento. Na área de isolamento deve constar o fluxo de atuação perante um caso 

possível ou provável de COVID-19 em contexto escolar. 

● Caso se trate de um menor de idade, é contactado de imediato o encarregado de educação, de 

modo a informá-lo sobre o estado de saúde do menor. O encarregado de educação deve dirigir-

se ao estabelecimento de educação ou ensino, preferencialmente em veículo próprio. 

Se o encarregado de educação não contactar o SNS 24 ou outras linhas criadas para o efeito, 

a Autoridade de Saúde Local deve ser informada da situação pelo Ponto Focal do estabelecimento 

de educação ou ensino. 

● Deve ser contactado o SNS 24 (808 24 24 24) ou outras linhas telefónicas criadas especificamente 

para o efeito, e proceder de acordo com as indicações fornecidas. O Ponto Focal da escola pode 

realizar o contacto telefónico se tiver autorização prévia (via e-mail) do encarregado de educação. 

● As Autoridades de Saúde Locais devem ser imediatamente informadas do caso possível ou 

provável e devem ser fornecidos os dados (nome, data de nascimento, contato telefónico) das 

pessoas que integram o(s) respetivo(s) grupo(s) (alunos, pessoal docente e não docente) do caso 

possível ou provável, de forma a facilitar a aplicação de medidas de saúde pública aos contactos 

de alto risco. Para o efeito, os estabelecimentos devem manter atualizados os contactos das 

Autoridades de Saúde territorialmente competentes. 

● Reforçar a limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso possível ou provável, 

bem como da área de isolamento, nos termos da Orientação nº 14/2020 da DGS. 

● Os resíduos produzidos pelo caso possível ou provável devem ser acondicionados em dois sacos 

de plástico, resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho e 

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

em ecopontos). 
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Figura 3 - Fluxograma de atuação perante um caso possível ou provável de COVID-19 em contexto 

escolar  
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Figura 4 – Fluxo de atuação perante caso possível ou provável de covid-19 (ANEXO IV) 
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B – ATUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO OU ENSINO PERANTE UM CASO CONFIRMADO 

DE COVID-19 FORA DO ESTABELECIMENTO 

Se o caso confirmado tiver sido identificado fora do estabelecimento de educação e/ou 

ensino, devem ser seguidos os seguintes passos: Perante a comunicação ao estabelecimento de 

educação e/ou ensino, de um caso confirmado de COVID-19 de uma pessoa que tenha frequentado 

o estabelecimento, devem ser imediatamente ativados todos os procedimentos constantes no Plano 

de Contingência e contactado o ponto focal designado previamente pela Direção 

do estabelecimento de educação e/ou ensino. 

 

Figura 6 - Fluxograma de atuação perante um caso confirmado de COVID-19 em contexto escolar 

 

3. ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

Com a evolução epidemiológica e a necessidade de assegurar a retoma das atividades 

educativas e formativas, letivas e não letivas do ano letivo de 2021/2022 foi aprovado um conjunto 

de medidas que reforça a prevenção da COVID-19 em ambiente escolar, para os ensinos básico e 

secundário. 

Assim, descreve-se seguidamente as adaptações efetuadas no âmbito da organização escolar. 

3.1. ALUNOS 

• O funcionamento das atividades letivas ocorrerá em dois turnos: 8h e as 12h50m e 13h35m e as 

18h25m, evitando-se, o mais possível, a concentração dos alunos, dos professores e do pessoal 

não docente no recinto escolar, bem como as deslocações escola-casa-escola. 

• As aulas das diferentes disciplinas de cada turma serão concentradas no período da manhã ou da 

tarde de modo a evitar períodos livres entre aulas. 

• Sempre que possível, deverá garantir-se um gabinete físico entre os alunos e alunos/docentes de, 

pelo menos, 1 metro, sem comprometer o normal funcionamento das atividades letivas. 
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• A primeira fila de mesas terá um distanciamento igual ou superior a 2 metros da secretária do 

professor; 

• Sempre que possível, as portas e janelas das salas de aula estão abertas para manter os espaços 

arejados; 

• Estarão assinalados circuitos no interior da escola, que promovem o distanciamento físico entre 

os alunos, nomeadamente no percurso desde a entrada da escola até à sala de aula de forma a 

evitar o contacto entre os alunos; 

• Os alunos não terão de registar a entrada e saída da escola nos torniquetes da portaria 

• Este ano letivo não serão disponibilizados cacifos aos alunos; 

• Recomenda-se que os alunos tragam, sempre que possível, um lanche para consumir nos 

intervalos. 

• Os percursos para a sala de isolamento (sala anexa ao auditório e sala do forno, no moinho) estão 

definidos no ponto 2.4.1.  deste Plano de Contingência. 

3.2. DOCENTES 

● Na sala de trabalho, cada professor deverá proceder à desinfeção do computador, secretária e 

cadeira utilizada;  

● Os professores terão os seus próprios Kits com giz e/ou caneta e apagador; 

● Os professores que lecionam as turmas mudarão de sala após o seu término.  

3.3. NÃO DOCENTES 

● Horários de trabalho em dois turnos: 7h30 -15h30 e 11h30-19h30 

● Períodos de almoço desfasados. 

3.4. ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

• Os Encarregado de Educação deverão comunicar com o Diretor de Turma via e-mail institucional 

e consultar o INOVAR. 

● As reuniões presenciais com o diretor de turma deverão ser previamente agendadas com o 

próprio. 

4. FREQUÊNCIA DOS ALUNOS DE GRUPOS DE RISCO 

Se um aluno se encontrar atestadamente em grupo de risco, deve a escola facilitar o apoio 

remoto, à semelhança do que acontece em todos os casos de doença prolongada. 

5. MEDIDAS GERAIS DE LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE SUPERFÍCIES EM AMBIENTE ESCOLAR  

Os assistentes operacionais devem estar sensibilizados para o cumprimento das regras de 

utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e de lavagem correta das mãos. 
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A escola irá implementar um plano de higienização e limpeza, devendo salvaguardar: 

• a afixação de informação útil em local visível e acessível às assistentes operacionais; 

• o conhecimento sobre a utilização correta dos produtos de limpeza (detergentes e desinfetantes), 

de acordo com as Fichas de Dados de Segurança do produto; 

• a disponibilidade de materiais de limpeza e desinfeção adequados; 

• a afixação, em todas as salas/gabinetes do estabelecimento de ensino, dos registos de desinfeção 

e limpeza. 

6. MEDIDAS GERAIS DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 

A escola irá implementar um plano de comunicação e informação, devendo conter: 

● equipa responsável pela comunicação/articulação/informação; 

● fluxo de informação (interna, interinstitucional e externa) 

● canais de comunicação 

● informação baseada na evidência constantemente atualizada 

● agendamento de reuniões periódicas 

7. NOTAS FINAIS 

A implementação dos planos para levantamento progressivo das medidas de contenção fica 

sujeito à alteração decorrente da avaliação dos impactos das medidas na evolução da pandemia. 
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PARTE II 
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8. INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DA ESR PARA A PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO 
ESCOLAR 

Introdução  

Dando cumprimento às “Orientações para a realização em regime presencial das aulas 

práticas de educação física”, emanadas pela Direção Geral de Educação (DGE) e Direção Geral da 

Saúde (DGS), tendo como base a Orientação n.º 030/2020 da DGS, elabora-se o presente plano de 

contingência para as instalações desportivas onde decorrerão as aulas presenciais de Educação Física 

(EF) da Escola Secundária da Ramada (ESR) em contexto de pandemia COVID-19. 

Face à evolução da pandemia causada por SARS-CoV-2 e à sua diferente expressão neste 

momento, este plano, inicialmente elaborado para ser aplicado no ano letivo 2020/21, é agora 

ajustado para vigorar no ano letivo 2021/22, tendo em conta as atualizações efetuadas pela DGS às 

orientações por si emanadas. 

As Instalações Desportivas onde decorrerão as aulas de EF e os treinos do Desporto Escolar 

(DE) são de gestão partilhada entre a ESR e a Câmara Municipal de Odivelas (CMO). 

De acordo com o Despacho n.º 2836-A/2020, a ESR dispõe de um Plano de Contingência onde 

estão definidas todas as medidas implementadas pela instituição para fazer face à situação atual, em 

contexto escolar, para minimizar o risco de transmissão. O presente documento é específico para a 

retoma das atividades letivas presenciais da disciplina de EF e será um complemento do primeiro. 

Assim, serão aqui elencadas as medidas particulares a adotar neste contexto específico, sendo as 

comuns remetidas para o Plano de Contingência da ESR. 

8.1. Medidas Gerais 

a. Todos os utilizadores das instalações desportivas para a prática da Educação Física, 

alunos, professores e Assistentes Operacionais (AO), têm conhecimento da 

necessidade de cumprimento das regras que minimizam o risco de transmissão e 

exposição ao SARS-CoV-2, tais como etiqueta respiratória, distanciamento social, 

higienização das mãos, e medidas de higienização e controlo ambiental.  

b. Existência do presente plano de contingência, sendo o mesmo do conhecimento de 

todos os utilizadores. 

c. Estão garantidos, a todos os utilizadores - alunos, professores e AOs, Equipamentos 

de Proteção Individual (EPI) necessários às suas funções. 

d. Todos os utilizadores têm conhecimento que caso apresentem sinais ou sintomas 

sugestivos de COVID-19 não devem aceder às Instalações Desportivas, devendo 

contatar a linha SNS 24. 

e. Estão afixados, em diferentes locais das instalações Desportivas (placard de entrada 

do pavilhão, diferentes espaços de prática, vestiários e zonas de sujos e limpos), os 

anexos I, II e III da orientação 30/2020 de 29/05 da DGS - regras de etiqueta 

respiratória, da 

lavagem correta das mãos e correta utilização de máscara respetivamente, bem como, 

as normas de funcionamento das instalações. 
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f. Existem dispensadores de solução antissética de base alcoólica (SABA), em 

diferentes locais das instalações desportivas, devidamente assinaladas nos anexos 

VII, VIII, IX e X. 

g. Foram criados circuitos de acesso às diferentes zonas das instalações desportivas, 

que se encontram delimitadas e marcadas com sinalética. Os mesmos encontram-se 

reproduzidos e afixados em diferentes locais das instalações desportivas, anexos VII, 

VIII, IX e X. 

h. O mapa de rotação dos espaços da disciplina de EF, habitualmente disponibilizado 

aos alunos no placard da entrada do Pavilhão Desportivo, será replicado e 

disponibilizado aos diferentes utilizadores do Pavilhão. 

i. Interdição de acesso às máquinas de “vending”. 

 

8.2. Medidas de redução do risco de transmissão da COVID-19 

Desinfeção das mãos: 

Todos os utilizadores, alunos, professores e AOs, devem desinfetar as mãos à entrada e saída 

das instalações ou outros locais onde decorram as aulas de Educação Física e treinos do Desporto 

Escolar, e após contato com superfícies de uso comum, usando os dispensadores de SABA dispersos 

pelas instalações. 

Uso de máscara: 

Todos os elementos que utilizem espaços fechados ou abertos afetos à lecionação da 

disciplina de Educação Física ou treino de Desporto Escolar, devem usar máscara, como medida de 

proteção adicional ao distanciamento físico recomendado, à higiene das mãos e à etiqueta 

respiratória.  

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

obrigatoriedade do uso de máscara durante a realização de exercício físico (ver 

procedimento no ponto 14. Normas específicas de funcionamento da aula de Educação Física 

e treino de Desporto Escolar) 

▪ Professores de EF: dispensa da obrigatoriedade do uso de máscara apenas durante os 

períodos de aula que impliquem a realização de exercício físico para o próprio; 

▪ Assistentes Operacionais: uso obrigatório de máscara.  

8.3. Recursos Espaciais 

 

8.4. Instalações para a prática de Educação física e Desporto Escolar 

8.4.1. Recinto fechado – Pavilhão Desportivo da ESR 

• Nave central – 2 espaços - funcionamento de 2 turmas em simultâneo. 

Divisão da nave central do Pavilhão Desportivo em duas partes (1/3 do pavilhão + 2/3 do pavilhão), 

uma delas com 25 m x 14 m = 350 m2, outra 25 m X 29 m = 725 m2, sendo que ambas respeitam 

a área recomendada por utilizador para a prática de atividade física. 

O espaço denominado P1 (1/3), situado na zona mais próxima do gabinete dos professores e o espaço 

denominado P2 (2/3) zona mais próxima do ginásio.  

A divisão física do espaço será feita com recurso a uma cortina ou outro tipo de divisória adequada 

para o efeito. Esta solução irá evitar a manipulação cruzada de material entre turmas. 

• Ginásio – funcionamento de 1 turma. 
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A este espaço de prática está alocado um espaço exterior (pista de atletismo e espaços circundantes). 

Não estando garantida, neste espaço interior, a distância mínima recomendada por participante 

para a prática de atividade física será obrigatória a utilização de máscara por todos os utilizadores. 

8.4.2. Recinto aberto – Instalações Desportivas exteriores da ESR 

• 1 espaço de aula - funcionamento de 1 turma. 

o E - Campo Sintético + Campos de Andebol/Basquetebol 

 

 

8.5. Instalações de apoio à prática de Educação Física e Desporto Escolar 

8.5.1. Balneários/Vestiários 

Sem acesso ao banho, os balneários funcionarão apenas como vestiário. 

Não haverá acesso a cacifos. 

Os bancos e cabides possíveis de utilização estão devidamente assinalados de modo a 

garantir a regra de distanciamento recomendada. 

A roupa e pertences dos alunos ficarão no vestiário, que será fechado pela AO do pavilhão 

quando os alunos saírem para aula. O vestiário volta a ser aberto quando a aula termina. 

Recomenda-se que os alunos venham equipados de casa. 

O tempo de permanência no vestiário deverá ser o menor possível. 

j. 4 vestiários para rapazes + 4 vestiários para raparigas (identificados nos Anexos VII, 

VIII, IX e X). 

o Balneários do pavilhão: 2 vestiários para rapazes (vestiário 1M e vestiário 2M) + 2 

vestiários para raparigas (vestiário 1F e vestiário 2F). 

A utilizar pelas 2 turmas em aula nas instalações da nave central (P1 e P2). 

o Balneários do Campo sintético (vestiário 3F) – a utilizar pelas raparigas em aula no espaço 

Exterior.  

o Transformação das instalações sanitárias do público e zona de bar em 2 vestiários: 

vestiário 3M – a utilizar pelos rapazes em aula no espaço exterior e vestiário 4M – a 

utilizar pelos rapazes em aula no ginásio. 

o Transformação da sala de Educação Física da galeria em vestiário (vestiário 4F) - a utilizar 

pelas raparigas em aula no Ginásio, que caso necessitem de uma instalação sanitária 

deverão utilizar a do vestiário 1F. 

 

8.6. Circuitos de acesso às instalações desportivas 

 

8.6.1. Acesso às instalações desportivas 

O acesso às instalações desportivas para a prática de EF e DE apenas é permitido aos AOs, 

professores e alunos em aula. 

O acesso às instalações desportivas, nomeadamente ao Pavilhão Desportivo e espaços 

exteriores, é feito do seguinte modo: 

• Para quem entra no recinto escolar – dirige-se diretamente para as escadas que dão acesso 

ao pavilhão, circulando pela direita, (trajetos assinalados a amarelo na figura 7). 
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• Para quem se encontra dentro do recinto escolar (a utilizar os diferentes pavilhões) - através 

da escada que se encontra em frente à entrada do campo relvado sintético, seguindo pela 

rampa situada no topo do mesmo (trajetos assinalados a verde na figura 7). 

Caso as instalações ainda estejam fechadas, os alunos deverão aguardar garantindo as 

medidas de distanciamento social adequadas. 

O acesso a outros espaços do recinto escolar a partir do Pavilhão Desportivo, é feito pela 

porta situada debaixo das escadas do pavilhão desportivo e porta do público, virando à esquerda no 

sentido das escadas. Com exceção das alunas do vestiário 3F que deverão sair do campo relvado 

sintético e virar à esquerda, subindo a rampa adjacente aos contentores (trajetos assinalados a azul 

na figura 7). 

 

Entradas e saídas do Pavilhão Desportivo 

As entradas fazem-se pela porta habitual (assinalada na figura 7). 

As saídas fazem-se em dois locais (assinalados com setas azuis na figura 7). 

 Porta situada por baixo da escada do pavilhão; 

 Porta do público, situada ao lado do Bar. 

Nas entradas e saídas não existem cruzamentos de turmas entre tempos letivos, uma vez que 

os alunos só podem aceder às instalações após o período de higienização, com autorização das AOs. 

 

Figura 7 
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8.6.2. Circuitos de acesso às instalações de Educação Física  

Todos os circuitos encontram-se devidamente assinalados. 

A circulação faz-se sempre pela direita. 

 

➢ Entrada no pavilhão para acesso aos vestiários (circuito assinalado a verde no anexo VII) 

A entrada no pavilhão é feita pela porta habitual, zona onde é feita descontaminação do 

calçado através de tapetes de desinfeção colocados à porta para o efeito. 

o Os alunos das turmas com aula nos espaços P1 e P2, entram no pavilhão, viram à direita, 

seguem pelo corredor e dirigem-se aos respetivos vestiários – 1F + 1M e 2F + 2M 

o As alunas da turma com aula no Ginásio entram no pavilhão, seguem diretamente para a 

escada e dirigem-se para o vestiário 4F (sala de Educação Física no 1º andar). 

o Os alunos das turmas com aula nos espaços Exterior e Ginásio entram no pavilhão, dirigem-

se para a entrada do P1 e, pelo corredor de acesso delimitado, dirigem-se para os vestiários 

M3 e M4 respetivamente (instalações sanitárias do público e zona do bar). Este corredor tem 

apenas um sentido. 

o As alunas da turma com aula no espaço Exterior não entram no pavilhão desportivo. Quando 

se dirigem às instalações desportivas, vão diretamente para o campo relvado sintético e 

aguardam autorização para entrarem no vestiário 3F (balneários do campo sintético).  

 

➢ Acesso aos espaços de prática após utilização dos vestiários (circuito assinalado a azul claro 

no anexo VIII)  

o Os(as) alunos(as) da turma com aula no espaço P1 saem do vestiário, viram à esquerda e, 

circulando pela direita, dirigem-se à entrada do P1. 

o Os alunos da turma com aula no espaço P2 saem do vestiário, viram à esquerda e, circulando 

pela direita, dirigem-se à entrada do P2 (entrada central da nave desportiva). 

o As alunas da turma com aula no espaço P2 saem do vestiário, viram à direita e, circulando 

pela direita, dirigem-se à entrada do P2 (entrada central da nave desportiva). 

o As alunas da turma com aula no Ginásio, depois de descerem as escadas, viram à esquerda, 

dirigem-se para a entrada do P1 e, pelo corredor de acesso delimitado, encaminham-se para 

as bancadas (zona do P2), onde aguardam que o respetivo professor lhes dê indicação para 

se dirigirem para o ginásio, realizando o percurso por trás da baliza do P2. 

o Os alunos da turma com aula no Ginásio saem dos vestiários, viram à direita, acedem às 

bancadas (zona do P2), onde aguardam que o respetivo professor lhes dê indicação para se 

dirigirem para o ginásio, realizando o percurso por trás da baliza do P2. 

o  Os alunos da turma com aula no espaço Exterior saem dos vestiários, viram à esquerda e 

acedem de imediato à porta de saída do público, dirigindo-se ao seu espaço de aula. 

o As alunas da turma com aula no espaço Exterior já se encontram no seu espaço de aula. 

 

➢ Acesso aos vestiários após a aula de Educação Física (circuito assinalado a laranja no anexo 

IX)  

No final da aula: 

o Os alunos com aula no espaço Exterior acedem aos vestiários pelo circuito de acesso inicial, 

sendo a entrada dos rapazes controlada pela AO e autorizada apenas quando a entrada no 

P1 se encontre disponível. 



 

32 
 

o Os alunos com aula nos espaços P1 e P2 acedem aos vestiários fazendo o percurso inverso 

ao descrito em cima no “Acesso aos espaços de prática após utilização dos vestiários”, 

circulando sempre pela direita. 

o As alunas com aula no Ginásio acedem ao seu vestiário (F4) através do corredor dos vestiários 

M1, M2, F1 e F2, circulando pela direita. 

o Os alunos com aula no Ginásio realizam o percurso inverso ao que fizeram para aceder ao 

seu espaço de aula, descrito em cima no “Acesso aos espaços de prática após utilização dos 

vestiários”. 

 

➢ Acesso ao exterior, no final da aula, após utilização de vestiários (circuito assinalado a azul 

escuro no anexo X) 

o Os alunos dos vestiários 1F, 2F, 1M e 2M saem dos vestiários, viram à esquerda, seguem pelo 

corredor e acedem à porta situada por baixo das escadas. 

o As alunas do vestiário 4F, depois de descerem as escadas, viram à esquerda e saem pela porta 

debaixo da escada. 

o Os alunos dos vestiários 3M e 4M saem dos vestiários, viram à esquerda e acedem de 

imediato à porta de saída do publico. 

o As alunas do balneário 3F (no exterior), para acederem aos restantes espaços escolares, 

saem do campo sintético viram à esquerda utilizam a rampa adjacente aos contentores.  

8.7. Arejamento 

O arejamento dos espaços de prática interiores, bem como, dos vestiários, será promovido 

através da manutenção de portas e janelas abertas. 

8.8. Higienização 

8.8.1. Vestiários  

No final de cada aula, cada vestiário será higienizado, pelas AOs de acordo com as regras 

estabelecidas na Orientação n.º 014/2020 da DGS.  

As janelas dos vestiários permanecerão abertas. 

Os vestiários 1F, 2F, 1M e 2M serão higienizados por uma AO, os vestiários 3F, 4F, 3M e 4M 

serão higienizados por outra AO, imediatamente após a saída dos alunos. 

8.8.2. Material de Educação Física 

O material para as aulas de Educação Física será devidamente limpo e desinfetado ao meio 

da manhã, à hora do almoço, a meio da tarde e ao final do dia, de acordo com o estabelecido na 

orientação nº 14/2020, de 21 de março, da DGS. 

Raquetas – o punho das raquetas será envolvido em película aderente, esta proteção deverá 

ser retirada e substituída no final do dia.  

Colchões - Após a sua utilização, os colchões de ginástica de solo e de condição física serão 

desinfetados e devidamente limpos. 

8.9. Recursos humanos e materiais – necessidades em contexto COVID-19 

Para que este plano de contingência seja exequível têm de ser assegurados um conjunto de 

recursos essenciais, cujo levantamento foi feito e do mesmo foi dado conhecimento à Direção, 

nomeadamente: AOs em número adequado, material de limpeza e desinfeção, material para 
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sinalização horizontal e vertical dos espaços, material para as aulas de EF e DE, bem como, algumas 

intervenções e modificações nas instalações desportivas. 

8.10. Normas específicas de funcionamento da aula de Educação Física e treino de 

Desporto Escolar 

o Desinfeção de mãos – à entrada e saída do espaço da aula/treino, após manuseamento do 

EPI, nomeadamente da máscara e sempre que o professor considerar pertinente. 

o Máscara – procedimento aluno(a):  

o o aluno entra na aula de máscara, só a retira quando o professor autorizar; 

o quando retira a máscara deverá colocá-la dentro do saco para o efeito devidamente 

identificado; 

o quando o professor indicar deverá arrumar o saco com a sua máscara no local 

designado pelo professor; 

o seguidamente deverá desinfetar as mãos. 

o Distanciamento – será promovido o distanciamento previsto nas normas em vigor. 

o Kit de material individual do aluno: 

o máscara de proteção individual; 

o bolsa/saco para a máscara, devidamente identificada; 

o garrafa de água, devidamente identificada. 

o Os alunos cujo tamanho do cabelo interfira na realização de atividade física, têm de apanhá-

lo corretamente logo no vestiário, de modo que não seja necessário mexer no mesmo 

durante a aula. 

o Os alunos serão incentivados a vir equipados de casa e a trazer calçado limpo. 

o Os vestiários deverão servir primordialmente para mudar de calçado e guardar pertences 

dos alunos em aula. Caso queiram trocar de equipamento, este procedimento deverá ser o 

mais rápido possível. 

 

8.11. Procedimentos perante identificação de caso suspeito COVID-19 

Se for detetado um caso suspeito de COVID-19, nas instalações desportivas, durante o 

período de realização das aulas de EF ou treinos de DE, deverão ser adotados os procedimentos 

definidos no Plano de Contingência da ESR - a Direção é informada e deve o mesmo encaminhar-se 

ou ser encaminhado para a área de “isolamento” definida.  
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ANEXOS 
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ANEXO I – PROCEDIMENTO DE LAVAGEM DAS MÃOS 
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ANEXO II – COVID19 – INFORMAÇÃO À COMUNIDADE 
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ANEXO III – COVID 19 - UTILIZAÇÃO CORRETA DE MÁSCARAS 
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ANEXO IV – FLUXOGRAMA DE ATUAÇÃO PERANTE CASO POSSÍVEL OU PROVÁVEL DE COVID-19 
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ANEXO V: MINUTA DIRIGIDA À DIREÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO E/OU ENSINO 
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ANEXO VI: MINUTA DIRIGIDA AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
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ANEXO VII – ENTRADAS NO PAVILHÃO  
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ANEXO VIII – CIRCULAÇÃO PARA OS ESPAÇOS DE AULA 
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ANEXO IX – CIRCULAÇÃO DOS ESPAÇOS DE AULA PARA OS VESTIÁRIOS 
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ANEXO X – SAÍDAS DO PAVILHÃO  

 


