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I. INTRODUCÃO 

 

 

Na sequência da situação epidemiológica atual houve alteração das medidas aplicáveis no 

âmbito da pandemia da doença COVID-19. 

Cada um pode minimizar o risco de transmissão do vírus, nomeadamente adotando 

comportamentos responsáveis: estar vacinado (se recomendado); manter espaços ventilados; 

usar máscara facial, sempre que o risco de transmissão da doença seja acrescido; ficar em casa 

e testar, caso haja sintomas; lavar e/ou desinfetar as mãos frequentemente; garantir limpeza e 

desinfeção regulares de superfícies. 

No entanto, temos sempre de ter presente que a Escola, pese, embora, a recomendação atual 

de distanciamento físico, que se mantém, não pode perder de vista a importância das 

aprendizagens e do desenvolvimento das crianças, bem como a garantia do seu bem-estar e do 

direito de gostarem de vir para a escola. É também essencial considerar 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. 

Em cumprimento das orientações da DGS, este documento - Plano de Contingência do 

Agrupamento de Escolas de Santa Maria da Feira - estabelece as orientações para a 

reorganização do funcionamento de cada escola. 

 

Nota informativa – neste Plano foram usadas cores diferentes no texto para facilitar a leitura 

das alterações. Assim: 

Preto – mantém-se como estava no Plano anterior; 

Vermelho - o que deixa de estar em vigor neste Plano; 

Verde – o que há de novo e/ou foi alterado 
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II. CÓDIGO DE CONDUTA  

 

No ano letivo 2021/2022, devem ser mantidos os esforços para minimizar a transmissão do 

vírus. (conter a propagação do novo coronavírus). 

Cada elemento da comunidade escolar irá receber um kit de proteção individual, de acordo com 

as normas definidas. 

O Plano de Contingência, agora atualizado, salvaguarda as boas práticas de higienização das 

mãos e etiqueta respiratória e continua a promover, o distanciamento físico. 

 

Neste sentido, mantêm-se medidas de prevenção diária que deverão ser implementadas por 

toda a comunidade educativa, dentro e fora do recinto escolar:  

 

1. Utilizar máscaras (…); 

2. Evitar tocar na parte da frente da máscara; 

3. Ao entrar na escola, na portaria, desinfetar as mãos com uma solução antisséptica de base 

alcoólica (SABA);  

4. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, (…);  

5. Reforçar a lavagem das mãos antes (…); 

6. Usar lenços de papel (…);  

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

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

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

10. Manter o distanciamento físico, dentro e fora do espaço escolar (ver Anexo DGS 

Distanciamento Físico); 

11. Divulgar/promover, nos espaços educativos, campanhas de sensibilização (…). 

12. Lavar e/ou desinfetar correta e frequentemente as mãos (ver Anexo DGS Técnica de 

Higiene das Mãos); 

13. Assegurar, sempre que possível, o arejamento e ventilação dos espaços interiores, 

considerando que o conforto térmico e a segurança devem estar sempre salvaguardados; 

14. Cumprir a etiqueta respiratória (Ver Anexo DGS Etiqueta Respiratória);  

15. Manter a rotina de limpeza de equipamentos e superfícies (ver Anexo DGS Limpeza e/ou 

desinfeção dos equipamentos); 
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III. ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

A. Orientações Gerais 
 

1. As atividades letivas na Escola Secundária e na Escola Básica Dr. Ferreira de Almeida 

decorrerão entre as 8:45 e as 18:45, nos seguintes horários: (manhã: 8:45-9:45; 9.50-10:50; 

11:05-12:05; 12:10-13:10; tarde: 13:15-14:15; 14:20-15:20; 15:35-16:35; 16:40-17:40; 17:45-

18:45). 

2. As aulas das diferentes disciplinas de cada turma estarão, sempre que possível, 

concentradas de modo a evitar períodos livres entre aulas e para minimizar o número de 

dias mistos (manhã/tarde), ao longo da semana; 

3. O acesso às escolas pelos alunos, ao primeiro tempo da manhã, poderá ser feito a partir das 

8:15 minutos. 

4. Os alunos terão aulas em salas amplas e arejadas, sentando-se um aluno por mesa, sempre 

que possível. 

5. É expressamente proibido alterar a disposição das mesas ou movimentar as mesas 

colocando em causa a distância entre elas. 

6. É atribuída uma sala a cada turma na Escola Básica Dr. Ferreira de Almeida e na Escola 

Secundária.  

7. As turmas permanecerão sempre na mesma sala, com exceção das aulas práticas das 

disciplinas com salas específicas (laboratórios, informática e educação física) e das aulas de 

disciplinas de opção onde se juntam com outras turmas. 

8. Os intervalos entre as aulas serão de 5 e 15 minutos, podendo os alunos sair da sala de aula 

para o espaço exterior definido para as turmas desse bloco/setor, desde que mantenham o 

grupo-turma. Nos intervalos de 5 minutos, os alunos devem permanecer, preferencialmente, 

dentro da sala de aula. Neste tempo livre, as salas ficarão abertas, podendo os alunos 

usufruir do lanche, previamente trazido de casa. Nos intervalos, os alunos têm de sair da sala 

de aula e a sala será fechada pelo professor.  

9. O acesso ao WC deverá ser feito com a autorização do professor e articulado com os 

assistentes operacionais (saída de apenas 1 aluno, de cada vez), preferencialmente, durante 

o tempo letivo, no sentido de evitar aglomerações nessas instalações nos intervalos. Para 

garantir que não há aglomerações o WC estará encerrado no intervalo de 15 minutos. O 

acesso ao WC retoma a normalidade, estando sempre abertos, sendo da responsabilidade 

de cada um adotar os comportamentos adequados. (Os alunos não devem sair durante a 

aula para ir ao WC) 
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10. É expressamente proibido os alunos circularem entre os blocos/setores ou entre o 

bloco/setor e o exterior, salvo situações devidamente autorizadas. Os alunos só podem 

circular nas zonas específicas exteriores de recreação das turmas. 

11. O professor e/ou assistente operacional abre a sala, acende/desliga a luz, sobe/desce os 

estores e abre/ fecha as janelas. Ao docente compete usar o comando do videoprojetor e o 

apagador, procurando evitar que os alunos contactem com essas superfícies. Se o aluno for 

ao quadro deverá desinfetar a superfície do marcador antes de o usar. 

12. Ao entrar na sala de aula, o aluno deverá proceder à higienização das suas mãos, mesa e 

cadeira, utilizando para o efeito os materiais disponíveis.  

13. As portas dos vários recintos e, eventualmente, as janelas devem manter-se abertas para 

evitar toques desnecessários em superfícies e manter os espaços arejados. As portas das 

salas de aula serão fechadas durante o decorrer da aula e as janelas devem manter-se 

abertas para garantir o arejamento dos espaços.   

14. Alerta-se para o facto de que cada porta, de cada bloco/setor, será utilizada, exclusivamente, 

para efeito de entrada ou saída do espaço, de acordo com a sinalética previamente definida, 

dado o elevado número de elementos da comunidade educativa. 

15. Não pode deve haver concentração de alunos, fora do grupo turma, nos espaços comuns da 

escola. Assim que entra na escola, o aluno deve dirigir-se imediatamente para a respetiva 

sala de aula, mantendo o distanciamento físico. 

16. Os alunos não podem permanecer dentro da escola fora do seu horário letivo. 

17. Se um aluno não estiver matriculado a todas as disciplinas e tiver um tempo intercalar sem 

ocupação, terá que poderá dirigir-se para a biblioteca ou manter-se no exterior. cumprindo as 

regras específicas desse espaço. Caso não seja possível, o aluno deve dirigir-se para 

espaço alternativo. 

18. É expressamente proibido faltar às aulas, permanecendo na escola. 

19. É expressamente proibido trazer bolas, skates, patins, etc. para o espaço escolar.  

20. Quando, por alguma razão, não tiverem aula, devem permanecer na sala à porta da sala de 

aula, aguardando instruções superiores ou professor substituto. Se houver ausência 

imprevista de algum docente, este será substituído, sempre que possível, por outro docente, 

de forma a garantir o acompanhamento dos alunos. Esse professor assegurará os trabalhos 

que possam ser desenvolvidos autonomamente, nestas circunstâncias. Se for de todo 

impossível essa substituição os alunos serão acompanhados pelo Assistente Operacional até 

à Biblioteca ou espaço alternativo onde ficarão durante todo o tempo previsto para essa aula. 
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Se o docente faltar ao último tempo de horário da turma será permitido aos alunos saírem da 

escola. 

21. O bar dos alunos, A sala de estudo, a ludoteca da escola secundária, e o espaço da rádio 

escolar da escola secundária estarão encerrados. O bar dos alunos tem como horário de 

funcionamento: 8:15 – 12:00; 14:30 – 17:00. Aconselha-se o consumo dos bens adquiridos, 

no exterior. Sempre que possível, importa que seja garantido um distanciamento físico em 

aglomerados de pessoas, nomeadamente nas áreas de espera e de atendimento. 

22. O acesso à Papelaria/Reprografia e ao Refeitório retoma a normalidade está condicionada e 

obedece a regras específicas. 

23. As regras de utilização das salas do pessoal docente e não docente que promovam o 

distanciamento físico terão de ser respeitadas. Nas salas do pessoal docente e não docente, 

da responsabilidade de cada um adotar comportamentos que minimizem o risco de 

transmissão do vírus.  

24. O acesso ao Refeitório / Cantina deve continuar a fazer-se pelo grupo turma, em bloco, 

sempre que possível, mas qualquer aluno com refeição marcada poderá consumir a 

respetiva refeição, independentemente do horário letivo, respeitando as orientações dos 

assistentes operacionais presentes e dos professores, no referido espaço. 

25. As aulas das disciplinas de Artes Visuais e Educação Visual e Tecnológica obedecem a 

regras próprias: 

a. Nas disciplinas referidas, em nenhuma circunstância, poderá haver partilha ou 

empréstimo de material, quer por parte dos alunos quer por parte dos professores. 

b.   No 2º e 3º ciclo: 

i. Tendo em conta as restrições gerais, os professores fornecerão aos alunos 

uma lista com os materiais necessários para a realização das atividades 

letivas, adequada às atuais circunstâncias. 

ii. Especialmente no segundo ciclo, todo o material deverá ser claramente 

identificado com o nome do aluno. 

iii. Os alunos terão de adquirir uma capa A4, de elásticos, de forma a acondicionar 

todo o seu material e trabalhos realizados. O formato A4, para além de facilitar 

o transporte dos materiais necessários para o desenvolvimento das atividades 

na sala de aula, permite a estes alunos, nesta faixa etária, também organizar 

de forma adequada o espaço da mesa de trabalho. 

iv. Esta capa A4, deverá ficar sempre na posse do aluno e nunca poderá deixá-la 

na sala de aula. 
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c. No Ensino Secundário: 

i. Os alunos terão de adquirir uma capa A3, de elásticos, de forma a acondicionar 

todo o seu material e trabalhos realizados. Esta capa deverá ficar sempre na 

posse do aluno e nunca poderá deixá-la na sala de aula. 

ii. Os alunos das turmas de Artes Visuais e do C. P. de Design de Comunicação 

Visual do ensino secundário poderão ser autorizados a usar algum material 

específico da escola adstrito à área de Artes Visuais, no desenvolvimento das 

atividades letivas, ficando obrigados a, após a sua utilização, proceder à devida 

limpeza e higienização do equipamento, sempre sob a supervisão do professor. 

d. Nas salas onde decorrem as aulas das disciplinas do Ensino Secundário: 

i. Os estiradores devem estar dispostos de forma isolada e não poderão ser 

deslocados e organizados por outra ordem. 

ii. Os trabalhos realizados pelos alunos poderão ser afixados nos painéis 

existentes na sala da turma apenas pelos professores. 

iii. Os materiais existentes na zona de arrecadação destas salas só poderão ser 

manuseados e utilizados pelos professores e nunca pelos alunos. 

26. As aulas da disciplina de Educação Musical obedecem a regras próprias: 

a. O aluno deverá fazer-se acompanhar, como é habitual, de uma flauta de bisel, 

devidamente identificada, que será utilizada de acordo com as seguintes regras: 

i. Desenvolvimento da técnica de dedilhação; 

ii. Não utilização sonora do instrumento em sala de aula; 

iii. Complemento de trabalho de forma integral em casa com suporte informativo a 

ser disponibilizado em tempo oportuno; 

b. Tendo por certeza que não será possível o acesso ao instrumental Orff por todos, e 

garantindo segurança, será solicitado ao aluno o uso de material (pessoal) de exploração 

musical não convencional/reciclável (ex: copo de plástico, garrafa). 

c. Sendo o manual uma ferramenta contribuidora para o desenvolvimento do trabalho que 

se pretende e tendo em conta o cumprimento da regra de distanciamento físico na sala 

de aula, cada aluno deverá sempre munir-se do manual de Educação Musical respetivo. 

27. O uso do Equipamento Tecnológico existente nas salas de aula e em diferentes espaços 

das escolas obedece a regras próprias: 

a. O teclado do computador do professor terá uma película protetora. 



10 
 

b. O professor deverá verificar no início da aula se o teclado tem a película de 

proteção em bom estado. Caso essa película esteja danificada deve ser removida 

e colocada uma película nova, solicitando à assistente operacional o rolo de 

película existente em todos os blocos. 

c. O professor deverá pulverizar o álcool no respetivo toalhete para desinfetar o seu 

teclado, rato, parte frontal do computador e mesa de trabalho colocando o 

toalhete usado no contentor do lixo. 

d. O comando do vídeo projetor terá o mesmo procedimento do teclado, ou seja, tem 

película e deve ser também desinfetado pelo professor. 

e. O anexo 6 demonstra a desinfeção e preparação dos equipamentos informáticos. 

28. A comunidade escolar está obrigada a cumprir sempre os circuitos definidos e/ou sinalética 

existente. deve adotar comportamentos que minimizem o risco de transmissão do vírus. 

29. Os procedimentos administrativos devem ser feitos, preferencialmente, por via digital. 
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B. Circuitos   

B.1. Escola Secundária 

(ANEXO 1) 

1. A entrada da escola far-se-á sempre pela entrada principal, junto aos torniquetes, com 

obrigatoriedade de passar o cartão, cumprindo as regras de higienização e distanciamento 

físico. 

2. A saída da escola (fora da “hora de ponta”) será feita pelo portão da entrada principal, 

conforme circuito 5. A partir das 17.45 horas o portão junto ao pavilhão gimnodesportivo 

estará aberto, permitindo que os alunos optem por qualquer um dos portões para sair. 

3. No horário entre as 12.05 e as 13.15 12.50 e as 13.20 (“hora de ponta”), a saída será feita 

obrigatoriamente pelo portão junto ao pavilhão gimnodesportivo, conforme circuito 4. 

4. É completamente proibido entrar pelo portão junto ao pavilhão gimnodesportivo. 

5. No momento de entrada e para acederem aos seus espaços de trabalho, os professores 

podem seguir o circuito 8. 

6.  Para iniciarem a sua atividade letiva, os professores seguem o circuito normal, em direção 

às salas de aula (circuito 1). Em alternativa, acedem à galeria, junto aos Serviços 

Administrativos e saem pela primeira porta à direita. Para regressar ao openspace, seguem 

os circuitos normais pelo exterior (circuito 2 em dias normais e circuito 5 em dias de 

intempérie).  

7. Os professores de Educação Física e assistentes operacionais, para se deslocarem ao 

pavilhão gimnodesportivo, a partir do bloco E, acedem à galeria, junto aos Serviços 

Administrativos, e saem pela primeira porta à direita. 

8. Em dias de chuva/ intempérie, mediante decisão superior, o circuito de acesso à cantina, 

será o seguinte: (…) 

9. Os professores podem aceder ao serviço da reprografia, utilizando as saídas gerais dos 

diferentes espaços e, circulando pelo exterior, recorrendo às portas com sinalética de 

entrada. 

10. O acesso às salas dentro dos blocos deverá continuar a ser feito de acordo com a instrução: 

i. - Escadas largas – sentido ascendente e descendente; 

ii. - Escadas estreitas – apenas num sentido. 

11. Os acessos à escola obedecem aos circuitos constantes nos seguintes anexos: (…) 
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12. O acesso dos alunos à cantina continua a ser feito pelo exterior, pela porta lateral; a saída é 

feita pela entrada principal, em direção ao exterior. 

13. A entrada ou saída do Bloco Administrativo durante o intervalo de almoço (12.00/14.00) é 

apenas pela porta principal. A porta da galeria estará encerrada e é expressamente proibido 

atravessar o refeitório. 

14. Nos acessos aos diferentes espaços, cada um deve garantir um distanciamento físico em 

aglomerados de pessoas.  

 

B.2. Escola Básica Dr. Ferreira de Almeida 

 (ANEXO 2) 

1. A entrada da escola far-se-á sempre pela entrada principal, junto aos torniquetes, com 

obrigatoriedade de passar o cartão, cumprindo as regras de higienização, colocação de 

máscara e distanciamento físico.  

2. A movimentação obedece sempre à regra geral de circulação para entrada (à direita) e saída 

(à esquerda) e estará assinalada no pavimento. 

3. A saída da escola também será feita pelo portão principal fora da “hora de ponta”.  

4. No horário entre as 13.05 e as 13.20 (“hora de ponta”), a saída será feita obrigatoriamente 

pelo portão lateral junto ao campo de jogos, , conforme circuito 4. 

5. A circulação no interior da escola obedece, ainda, aos seguintes circuitos: (…) 

6. O acesso ao Refeitório deve continuar a fazer-se pelo grupo turma, em bloco, sempre que 

possível, mas qualquer aluno com refeição marcada poderá consumir a respetiva refeição, 

independentemente do horário letivo, respeitando as orientações dos assistentes 

operacionais e dos professores presentes, no referido espaço.  

7. A circulação dos elementos da comunidade escolar, no interior da escola deve garantir um 

distanciamento físico em aglomerados de pessoas. 
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IV. ESPAÇOS ESPECÍFICOS 

A. Cantina / Refeitório  
 

Na utilização do refeitório devem ser respeitadas as seguintes regras: 

1. Para evitar a concentração de alunos, o período de almoço de cada turma encontra-se 

definido, desde o início do ano letivo, no respetivo horário, de modo desfasado entre turmas 

e respeitando as regras de distanciamento físico. 

2. Os utilizadores deverão continuar a respeitar a sinalética do espaço. 

3. Os alunos dirigem-se para o refeitório, (preferencialmente em grupo turma) em grupo turma 

devidamente acompanhados por um professor, que fecha a porta da sala para assegurar a 

salvaguarda dos bens dos alunos que devem ficar na sala, já que o uso dos cacifos não está 

acessível. 

4. No refeitório, os alunos procedem à lavagem/desinfeção das mãos antes e após o consumo 

de qualquer refeição. 

5. É obrigatória a utilização de máscara, exceto no período de refeição. 

6. Os talheres e guardanapos serão fornecidos dentro de embalagem. 

7. À entrada, cada aluno faz o levantamento do seu tabuleiro/ refeição e dirige-se ao espaço 

indicado para a turma pelo assistente operacional. No final da refeição, o grupo-turma sai em 

conjunto do espaço de refeição os alunos podem sair do espaço de refeição, depois de 

colocar os respetivos tabuleiros no carrinho de recolha, de acordo com as indicações do 

professor supervisor e/ou assistente operacional. Cabe, ainda, aos assistentes operacionais 

proceder à higienização e desinfeção de mesas e cadeiras, após a saída de cada grupo-

turma/aluno. 

8. As portas de acesso devem manter-se sempre abertas, assegurando uma boa ventilação e 

renovação do ar. 

9. O pessoal ao serviço do refeitório deve utilizar os EPI´s adequados, cumprir a etiqueta 

respiratória e evitar falar desnecessariamente ou praticar outros gestos que possam 

contaminar os alimentos. 

10. No refeitório da Escola Secundária, para assegurar o distanciamento físico, a distribuição das 

turmas pelos espaços destinados à refeição será a seguinte: 

a. espaço refeitório – 5 turmas  

b. espaço bufete – 1 turmas  

c. espaço de jogos – 2 turmas 
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11. Os alunos das turmas que almoçam no espaço de refeitório serão dispostos em mesas de 

dois lugares, ocupando os topos. Os lugares serão assinalados com fita, para evitar a 

deslocação das mesmas, de acordo com as características do espaço. Nos espaços bufete e 

de jogos da Escola Secundária serão dispostos em mesas individuais e serão utilizados 

preferencialmente pelos alunos que não estão inseridos em grupo turma. 

12. Sempre que possível, na Escola Secundária, o espaço bufete será o último a ser ocupado 

pelos grupos-turma, no sentido de, preferencialmente, se encontrar reservado a alunos que, 

de forma individual, consumam a refeição marcada. 

B. Bufete/ Bar 
 

Na utilização do bufete/Bar devem ser respeitadas as seguintes regras: 

1. Este espaço encontrar-se-á encerrado, durante todo o período letivo. 

1. Os utilizadores deverão a respeitar a sinalética de entrada e saída. É responsabilidade de 

cada um garantir um distanciamento físico em aglomerados de pessoas, nomeadamente nas 

áreas de espera e de atendimento. 

2. Aconselha-se que o consumo dos produtos adquiridos seja feito no exterior. 

3. As portas de acesso devem manter-se sempre abertas, assegurando uma boa ventilação e 

renovação do ar. 

4. O pessoal ao serviço do bufete/bar deve utilizar os EPI´s adequados, cumprir a etiqueta 

respiratória e evitar falar desnecessariamente ou praticar outros gestos que possam 

contaminar os alimentos/produtos. 

C. Reprografia/Papelaria 

1. Este será um espaço de utilização pelo pessoal docente, não docente e discente, mantendo 

o distanciamento físico de segurança em aglomerados de pessoas. Este será um espaço 

apenas de utilização pelo pessoal docente e não docente, cumprindo a lotação máxima de 

permanência no local de duas pessoas (assistente operacional e utente) e respeitando a 

higienização das mãos à entrada e à saída e mantendo o distanciamento físico de 

segurança. 

2. O serviço de cópias/impressão poderá ser requisitado por correio eletrónico ou 

presencialmente (deverá ser requisitado, preferencialmente, por e-mail, pelos docentes). No 

atendimento presencial, cada um deve zelar pelo distanciamento adequado, evitando 

aglomerados de pessoas.  
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D. Sala do Pessoal não Docente  

1. Será um espaço apenas de utilização pelo pessoal não docente, cumprindo a lotação 

máxima de duas pessoas, respeitando a higienização das mãos à entrada e à saída e 

mantendo o distanciamento físico de segurança em aglomerados de pessoas. 

2. É desaconselhada expressamente proibida a permanência no local por tempo 

desnecessário. 

3. Os utilizadores deverão continuar a respeitar obedecer a toda a sinalética do espaço. 

4. É expressamente proibida a desconfiguração do espaço. 

E. Ludoteca 

1. Este espaço encontrar-se-á encerrado, durante todo o período letivo. Poderá ser usado como 

espaço alternativo quando a Biblioteca estiver com a lotação esgotada ou a ser usada em 

atividades. 

F. Secretaria 

1. O horário de funcionamento ao público é o seguinte: das 9:00 às 15.00 16:00. 

2. O atendimento aos elementos da comunidade educativa e a outros elementos externos 

retoma a normalidade, mantendo-se comportamentos responsáveis (obedece a marcação 

prévia para todos os elementos da comunidade educativa e outros elementos externos. A 

marcação deve ser solicitada por telefone ou por mail). 

3. No interior, para além dos funcionários, apenas podem permanecer no espaço 2 pessoas.  

4. No seu exterior, apenas podem permanecer também duas pessoas em espera, mantendo o 

distanciamento físico de segurança 

G. PBX 

1. Na Escola Secundária, após cumprimento das regras de higienização, no interior deste 

espaço, apenas deve permanecer uma pessoa, além da assistente operacional. Na parte 

exterior, todos deverão obedecer à sinalética, adotando comportamentos seguros.  

2. Na Escola Básica Dr. Ferreira de Almeida, após cumprimento das regras de higienização, o 

interior deste espaço deverá ser ocupado pelo assistente operacional em funções. Qualquer 

elemento da comunidade educativa que pretenda recorrer a este serviço será atendido, 

mantendo-se comportamentos adequados. 
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H. Gabinetes de Atendimento aos Encarregados de Educação 

1. São possíveis todas as vias de contacto com os encarregados de educação (digital, 

telefónica, presencial). (Deve ser privilegiada a via digital ou telefónica no contacto com 

os encarregados de educação).  

2. Nos casos em que seja necessário reunir, de modo presencial, estas reuniões deverão 

ser, preferencialmente, individuais manter as medidas de higiene e distanciamento. 

3. O Encarregado de Educação poderá apresentar-se na escola, após agendamento prévio, 

ou no horário de atendimento do Diretor de Turma. (deverá apresentar-se na escola, só 

após agendamento prévio e obrigatório, da reunião com o Diretor de turma). 

4. Na situação de vários atendimentos pelo mesmo Diretor de turma, entre cada 

atendimento, deve o mesmo higienizar os equipamentos usados. 

5. No final da utilização do espaço, por cada diretor de turma, um assistente operacional 

procederá à respetiva higienização mediante comunicação obrigatória do DT. 

I. SASE 

1. O horário de atendimento aos pais e encarregados de educação é o seguinte: das 8:45 às 

12:00 e das 15:00 às 17:45 e obedece às mesmas regras dos Serviços Administrativos. 

(marcação prévia e atendimento individual). 

2. O serviço de ASE será concretizado através da deslocação dos funcionários deste serviço às 

respetivas salas, articulado com os respetivos Diretores de turma (para entrega dos passes 

escolares) ou atendimento presencial. 

J. Salas de Associação de Pais e de Estudantes 

1. Os utilizadores terão que proceder à higienização das mãos à entrada e à saída. 

2. Nestes espaços, devem evitar-se as aglomerações de pessoas (apenas será permitida a 

permanência de uma pessoa).  

3. Estes espaços devem ser higienizados antes da sua utilização, por quem os ocupará. 

K. Sala dos Professores 

1. Será um espaço apenas de utilização pelo pessoal docente e, excecionalmente, pelo pessoal 

não docente, e evitando aglomerações (respeitando a higienização das mãos à entrada e à 

saída e mantendo o distanciamento físico de segurança, de acordo com o número de mesas 

e cadeiras disponível). 

2. Os utilizadores deverão obedecer a toda a sinalética do espaço. 
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3. É expressamente proibida a desconfiguração do espaço. 

4. Deve ser evitada a frequência do espaço por tempo desnecessário. 

L. Sala de Trabalho dos Professores (Openspace) 

1. Será um espaço apenas de utilização pelo pessoal docente, respeitando a higienização das 

mãos à entrada e à saída e mantendo o distanciamento físico de segurança. 

2. Cada secção deverá apenas ser utilizada pelos professores dos grupos disciplinares, para a 

qual o espaço foi previamente definido. 

3. Em cada secção, é permitida a presença de um professor por mesa, isto é, o equivalente a 6 

professores em simultâneo. 

4. A circulação no openspace deve continuar a obedecer ao princípio de entrada pela direita e 

saída pela esquerda.  

5. É desaconselhada (expressamente proibida) a permanência/ paragem no trajeto de 

circulação. 

6. O acesso à impressora far-se-á pelo percurso de saída, com comportamento responsável 

(mantendo sempre o distanciamento de segurança). 

7. Antes da utilização do espaço individual, cada professor procede de acordo com o previsto 

na utilização /higienização dos equipamentos da escola (mesa e equipamento informático).  

M. Sala dos Diretores de Turma/ Gabinetes Contíguos 

1. Serão espaços apenas de utilização pelo pessoal docente, respeitando a higienização das 

mãos à entrada e à saída e mantendo o distanciamento físico de segurança. 

2. É desaconselhada (expressamente proibida) a permanência alargada e a desconfiguração 

dos espaços. 

3. Antes da utilização destes espaços, cada professor procede de acordo com o previsto na 

utilização /higienização dos equipamentos da escola (mesa e equipamento informático).  

N. Secretariado da Direção 

1. Será um espaço apenas de utilização pelo pessoal docente e não docente afeto a este 

serviço, respeitando a higienização das mãos à entrada e à saída e mantendo o 

distanciamento físico de segurança. 

2. No espaço da sala de espera será apenas permitida a permanência de 2 pessoas. 

3. Os alunos apenas poderão aceder a este espaço, em situação extraordinária e após 

autorização da assistente operacional que se encontre no PBX. 
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O. Biblioteca 

1. A utilização das Bibliotecas da Escola Básica Dr. Ferreira de Almeida e da Escola 

Secundária obedece a regras próprias – ver anexo 3. 

P. Laboratórios 

1. As aulas práticas laboratoriais obedecem a regras próprias – ver anexo 4. 

Q. Cozinha Pedagógica 

1. As aulas práticas de Cozinha/ Pastelaria obedecem a regras próprias – ver anexo 5. 

R. Salas de Informática 

1. As aulas práticas que funcionam nos laboratórios de informática obedecem a regras próprias: 

a. Em cada laboratório, haverá 2 borrifadores disponíveis com álcool, película 

plástica, x-ato/tesoura e um frasco com álcool gel. 

b. Todos os teclados dos computadores terão uma película protetora. 

c. O professor juntamente com os alunos deverá verificar no início e final da aula 

todo o material informático, nomeadamente, verificar se os teclados têm as 

películas de proteção em bom estado. Caso essa película esteja danificada deve 

ser removida e colocada uma película nova. 

d. O professor/aluno deverá pulverizar o álcool no respetivo toalhete para desinfetar 

o seu teclado, rato, parte frontal do computador e mesa de trabalho colocando o 

toalhete usado no contentor do lixo (O professor deverá distribuir a dois alunos 

responsáveis toalhetes em papel e um borrifador. Esses alunos pulverizam o 

álcool no respetivo toalhete para que cada aluno possa desinfetar o seu teclado, 

rato, parte frontal do computador e mesa de trabalho e recolhem os toalhetes 

usados, no contentor do lixo). 

e. O comando do vídeo projetor terá o mesmo procedimento do teclado, ou seja, tem 

película e deve ser também desinfetado pelo professor. 

f. É expressamente proibido alterar a disposição do equipamento existente. 

g. Cada laboratório terá um pequeno manual explicativo com os procedimentos a 

seguir. 

h. O anexo 6 demonstra a desinfeção e preparação dos equipamentos informáticos. 
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S. Instalações Desportivas  

1. O uso das instalações desportivas e a prática da disciplina de Educação Física obedece a 

regras próprias – ver anexo 7. 

T. Serviço de Psicologia e Orientação 

1. O serviço do SPO será concretizado através da deslocação das psicólogas às respetivas 

salas e/ou articulado com os respetivos Diretores de turma. 

2. O contacto com o SPO pode ser através deve privilegiar da via digital ou telefónica, mas 

também pode ser presencial.  

3. Nas reuniões presenciais, devem manter-se as medidas de higiene e comportamentos 

adequados.  

4. O Encarregado de Educação deverá apresentar-se na escola, após agendamento prévio e 

obrigatório com o SPO. 

5. No final da utilização do espaço, um assistente operacional procederá à respetiva 

higienização, mediante comunicação obrigatória da Psicóloga. 

U. Sala de Isolamento  

1. Na Escola Secundária, os percursos para deslocar casos suspeitos COVID-19 até à sala de 

isolamento (enfermaria, no Bloco Ginásio) far-se-ão sempre recorrendo à saída mais 

próxima do respetivo bloco. O acesso a esta sala é feito exclusivamente pelo exterior, 

conforme o circuito 2 

2. Situações suspeitas de infeção por Covid-19 de elementos da comunidade educativa que se 

encontrem no bloco E, que devem ser encaminhadas para a sala de isolamento, acedem ao 

circuito exterior. Seguem na direção dos Serviços Administrativos e, na entrada da galeria de 

acesso aos blocos, saem na primeira porta à direita e entram no circuito exterior de acesso 

ao pavilhão 

3. Na Escola Básica Dr. Ferreira de Almeida, perante um caso suspeito de Covid-19, deve 

proceder-se ao encaminhamento para o espaço de isolamento (sala 32), com um WC 

próximo e identificado como sendo de uso exclusivo do Plano de Contingência Covid-19. 

4. O aluno, suspeito de infeção, é encaminhado para a sala de isolamento, de modo a evitar os 

locais de maior aglomeração de alunos, percorrendo o espaço mais direto, de preferência 

pelo exterior. Da sala de isolamento até ao exterior da escola, vira à direita, desce pela 

escadaria em frente à sala 30 e sai pela porta lateral às escadas. 
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V. PROCEDIMENTOS PERANTE A IDENTIFICAÇÃO DE UM CASO SUSPEITO 

 

1. O pessoal docente e não docente está informado sobre o Plano de Contingência interno e os 

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

2. Perante a identificação de um caso suspeito (se detetado no estabelecimento de ensino), 

este deve encaminhar-se ou ser encaminhado para a área de isolamento previamente 

definida e pelos circuitos estabelecidos no Plano de Contingência de cada escola ou 

agrupamento.  

3. Sempre que se trate de uma criança ou aluno, a pessoa responsável deve permanecer com 

a criança ou aluno na sala de isolamento, cumprindo com as precauções básicas de controlo 

de infeção, nomeadamente quanto à higienização das mãos e utilização de máscara. Deve 

ser contactado, de imediato, o respetivo encarregado de educação. 

4. Deve ser contactada a Linha SNS24 (808 242424) ou outras linhas telefónicas criadas 

especificamente para o efeito, e proceder de acordo com as indicações fornecidas. 

5. A Autoridade de Saúde local deve ser imediatamente informada do caso suspeito, e devem 

ser fornecidos os dados (nome, data de nascimento, contacto telefónico) das pessoas que 

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

suspeito, de forma a facilitar a aplicação de medidas de saúde pública aos contactos de alto 

risco. Para o efeito, devem manter-se atualizados os contactos das Autoridades de Saúde 

territorialmente competentes, bem como os contactos dos alunos e encarregados de 

educação. 

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

isolamento devem ser reforçadas. 

7. Os resíduos produzidos pelo caso suspeito devem ser acondicionados em duplo saco, de 

plástico e 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). 
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VI. ACESSO DE FORNECEDORES 

Os fornecedores só devem entrar no recinto escolar quando tal for imprescindível e, sempre, de 

forma segura, utilizando máscara e contactando apenas com os assistentes operacionais 

responsáveis por este controlo, de acordo com horário previamente definido. 

 

VII. CARREGAMENTO DE CARTÕES 

O carregamento de cartões funciona, presencialmente, na Reprografia/Papelaria, para pessoal 

docente, não docente e discentes. 

 

VIII. CACIFOS 

O uso dos cacifos volta ao normal conforme o previsto no Regulamento Interno. Os alunos 

devem respeitar as medidas de higiene sendo da responsabilidade de cada um adotar os 

comportamentos adequados. 

 

IX. NOTAS FINAIS  

Manter-se-á 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. 

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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X. ANEXOS 

Anexo 1. Circuitos da Escola Secundária 

Circuito 1 – Entrada na escola e acesso aos blocos/ pavilhão gimnodesportivo; 

Circuito 2 – Saída dos blocos e circuito de acesso aos espaços comuns (pavilhão, 

polivalente, cantina, bufete, biblioteca, SASE, serviços administrativos); 

Circuito 3 – Acessos às zonas específicas exteriores de recreação das turmas; 

Circuito 4 – Saída da escola (portão junto ao pavilhão) nas “horas de ponta”; 

Circuito 5 – Saída da escola fora das “horas de ponta”; 

Circuito 6 – Circuitos dentro do espaço do polivalente - Refeitório; 

Circuito 7 - Saída dos blocos e circuitos de acesso à cantina, em dias de chuva/ intempérie;  

Circuito 8 – Acesso aos Serviços Administrativos e de pessoas externas na escola. 

Anexo 2. Circuitos da Escola Básica Dr. Ferreira de Almeida 

Circuito 1 – Acesso ao Edifício Principal / Instalações Desportivas; 

Circuito 2 – Acessos à saída da Escola; 

Circuito 3 – Zonas específicas de Recreação por Setor; 

Anexo 3. Plano de Contingência das Bibliotecas Escolares 

Anexo 4. Laboratórios – procedimentos a respeitar na utilização dos laboratórios 

Anexo 5. Cozinha Pedagógica – procedimentos a respeitar nas aulas práticas de 

cozinha/pastelaria 

Anexo 6. Desinfeção e preparação de equipamentos informáticos 

Anexo 7. Instalações Desportivas e aulas de Educação Física 

 

Santa Maria da Feira, 06 de maio de 2022 

 

A Diretora, 

 



 

 

                                 
 

 

LABORATÓRIOS 

 

PROCEDIMENTOS A RESPEITAR NA UTILIZAÇÃO DOS LABORATÓRIOS 
 

1. Regras particulares comuns aos laboratórios 

• Para cada laboratório existe, afixada na porta, uma planta do laboratório, mostrando o 

circuito que os alunos devem respeitar para entrar e sair do respetivo laboratório. 

• Em cada laboratório encontra-se um dispensador de solução desinfetante (SABA) e 

toalhetes. 

• Em cada sala de preparação devem permanecer, no máximo, duas pessoas. 

• Nas salas de preparação, as janelas/ bandeiras devem permanecer abertas. 

• Não é permitido comer ou beber dentro dos laboratórios. 

• O material de proteção individual (luvas, máscaras, lenços de papel, toalhetes, etc…) deve 

ser colocado no lixo comum, dentro de um saco plástico que possa ser devidamente 

fechado. 

 
2. Regras a cumprir pelos alunos 

• A cada aluno é atribuído um lugar no laboratório que deve ser estritamente respeitado. 

Qualquer mudança de lugar apenas poderá ocorrer com o consentimento do professor. 

• O aluno não pode deslocar-se dentro do laboratório sem a devida autorização do professor. 

• Os alunos devem entrar e sair do laboratório, respeitando obrigatoriamente o percurso 

estabelecido para cada sala e a distância de segurança. 

- Devem entrar em primeiro lugar os alunos que ocupam as mesas de trás; 

- Devem sair em primeiro lugar os alunos que ocupam as mesas da frente. 

• Em cada mesa apenas se podem sentar dois alunos, sendo devidamente delimitado o 

espaço que cada um deve ocupar. 

• Os alunos devem sentar-se lado a lado e respeitar o distanciamento de segurança.  



 

 

• Cada aluno, à entrada do laboratório, desinfeta as mãos com solução SABA, pega num 

toalhete e borrifa-o com a mesma solução. Este servirá para desinfetar a área da sua mesa 

de trabalho e o encosto da cadeira. 

• No início da aula, após a desinfeção das mesas será feita a recolha dos toalhetes usados, 

no contentor do lixo. 

• Os alunos não podem partilhar qualquer tipo de material. 

• Sempre que se justifique os alunos devem usar luvas. 

• Os alunos não podem entrar nas salas de preparação de aulas/salas de reagentes. 

 
3. Da responsabilidade do professor 

• O professor deve reduzir ao mínimo possível a sua mobilidade dentro do laboratório. 

• O professor pode solicitar a realização de trabalho de pares, desde que seja respeitado o 

distanciamento de segurança e não se verifique partilha de qualquer tipo de material. 

• Sempre que seja possível o professor deve recorrer a situações de demonstração de 

natureza experimental. 

• Nos trabalhos laboratoriais, que impliquem pelas suas características, necessidade de 

proximidade dos intervenientes/manipulação dos mesmos materiais por várias pessoas, 

serão utilizados simuladores práticos/ laboratoriais e demais materiais pedagógicos 

disponibilizados pelas editoras, pela internet, etc… 

• O professor pode solicitar a colaboração dos alunos na demostração de trabalhos 

laboratoriais, desde que seja assegurado o distanciamento de segurança e, em caso 

algum, se verifique partilha de materiais. 

• O professor deve privilegiar o recurso à câmara MOTIC para ilustrar as observações ao 

microscópio. 

• Sempre que possível e se justifique os materiais/equipamentos de laboratório devem ser 

cobertos com película. 

• A cada professor deve ser atribuído um microscópio. 

• No desdobramento dos turnos os alunos devem permanecer nos seus lugares, no interior 

do laboratório, devendo o professor mudar de sala. 

• A operação de lavagem/higienização do material de laboratório é assegurada pelo 
professor da turma, devendo os restantes professores do grupo, colaborar, sempre que 
necessário, na arrumação desses materiais. 
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PLANO DE CONTINGÊNCIA DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES  
 

SERVIÇOS MÍNIMOS E RECURSOS HUMANOS 

 

O presente Plano de Contingência apresenta as seguintes informações: 

1) A prestação de qualquer serviço deve realizar-se mediante o respeito das necessárias 
regras de higiene e sanitárias definidas e atualizadas pela DGS e em cumprimento das 
orientações dos Planos de Contingência da Escola Básica Dr. Ferreira de Almeida e da 
Escola Secundária do Agrupamento de Escolas de Santa Maria da Feira. 

 
2) Serviços e atividades: (Os serviços mínimos a manter em funcionamento e os serviços / 

atividades prescindíveis e/ou interditos).  

 
 
3) Recursos humanos a destacar para o normal funcionamento das Bibliotecas Escolares 

 

Serviços/Atividades 
Responsável Funcionários em 

serviço 

Funcionários/docentes que 

garantam a substituição 

Atendimento ao 
público 

Professora 
Bibliotecária 

Assistente 
Operacional  
 

Assistente Operacional  
Professora Bibliotecária  
Membros da Equipa da BE  
Professores 

 
 
 
 

Serviços  

Acesso livre ao fundo documental. 

Empréstimo domiciliário de recursos e uso em sala de aula e domicílio. 

Estudo individual e coletivo. 

Realização/elaboração de trabalhos individuais e em grupo em suporte papel e digital.  

Jogos. 
Estudo individual e a pares com recurso a computadores da BE e pessoais. 
Leitura informal. 
Atividades previstas no PAA far-se-ão, em contexto turma, na BE, na sala de aula e/ou outros 
espaços. 
 
As exposições de trabalhos escolares são da responsabilidade dos seus dinamizadores. 
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4) Atividades que podem recorrer a formas alternativas de trabalho 
 

Atividades que podem recorrer a formas alternativas de trabalho 
Coordenação da BE: gestão e dinamização 

Apoio a alunos, a docentes e a pais e encarregados de educação 

Disponibilização de recursos educativos 

As atividades/serviços que podem recorrer a formas alternativas de trabalho ou de realização 
de tarefas, designadamente pelo recurso a teletrabalho, reuniões por videoconferência e o 
acesso remoto, serviço de referência e blogues das Bibliotecas Escolares. 

 
 

MEDIDAS ESSENCIAIS E PRIORITÁRIAS  

1. Horário de funcionamento reduzido 

 Manhã: 8.45h -13h10 
 Tarde: 14h00 -18h00 

O horário previsto pode sofrer alterações tendo em conta exigências de segurança na 
utilização do espaço, limitações de ordem funcional ou a nível dos recursos humanos. As portas 
de entrada e saída permanecerão abertas. Sempre que possível, as janelas serão abertas para 
permitir o arejamento do espaço. O uso de sistemas de ventilação e climatização estão 
interditos. 

2. Condições de acesso 

 Fila única, no interior e no exterior, respeitando normas de distanciamento físico. 
 Na Escola Dr. Ferreira de Almeida a entrada faz-se pela porta principal da BE e 

a saída pela porta junto ao Gabinete da Coordenação. Entradas e saídas na BE 
far-se-ão de forma a respeitar a sinalética existente no local. Os circuitos de 
circulação interna devem continuar a ser obedecem à regra geral de 
circulação de entrada à direita e saída à esquerda, os utentes devem respeitar 
os percursos que estão devidamente identificados no pavimento. 

 Na Escola Secundária a circulação na entrada e saída faz-se sempre pela 
direita. Entradas e saídas na BE far-se-ão de forma faseada e alternada 
respeitando a sinalética existente no local. Os circuitos de circulação obedecem 
à regra geral de circulação, os utilizadores devem respeitar os percursos que 
estão devidamente identificados no pavimento. 

 Uso obrigatório da máscara e adoção de procedimentos da etiqueta 
respiratória e da etiqueta social. 

 O uso de mochilas ou equipamento análogo é interdito. 
 

3. Condições de requisição/empréstimo/devolução do fundo documental 

 Requisição domiciliário ou para uso em sala de aula. O empréstimo domiciliário 
ou para uso em sala de aula é exclusivamente de utilização individual. 
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 Em qualquer circunstância de devolução, os livros serão depositados num 
espaço preparado para o efeito e colocados em quarentena durante 5 dias.  

 Todo o material utilizado individualmente será higienizado, ensacado, 
etiquetado e colocado numa estante onde permanecerá em quarentena por 
um período de cinco dias. A sala 40 foi convertida em sala de quarentena de 
apoio à BE na Escola Dr. Ferreira de Almeida. Na Escola Secundária o espaço 
destinado para o efeito é o espaço de armazém, superior ao atendimento. 

  A higienização e desinfeção de espaços e equipamentos far-se-á após o fim 
da sua utilização. pela equipa da BE. 

 A requisição para utilização de computadores, fundo documental e registo de 
presença na BE far-se-á, preferencialmente, por via digital. 
 

4. Condições de circulação 

 De acordo com a sinalética colocada no chão e normas de distanciamento. 
 

5. Condições de permanência 

 Obter a autorização da funcionária do balcão de atendimento que procederá 
ao seu encaminhamento. O registo da presença do aluno/utilizador no espaço 
da BE é da responsabilidade do aluno e/ou professor. 

 Em caso de necessidade de algum recurso, os utilizadores devem dirigir-se ao 
balcão de atendimento, respeitando a sinalética colocada no chão, de acordo 
com as normas de distanciamento. 

 É interdito o livre acesso às estantes e a qualquer outro equipamento. 
 Os circuitos de circulação interna obedecem à regra geral de circulação. 
 Permanecer na BE obrigatoriamente com máscara colocada. 
 Adotar os procedimentos de etiqueta respiratória e conduta social. 

 

6. Restrição da capacidade 

 Apenas será permitido aos utentes a permanência na BE nos espaços/lugares 
devidamente assinalados com círculo verde, de modo a manter a segurança 
dos utentes, o distanciamento social e a possibilitar a adequada desinfeção.  

 A Biblioteca Escolar da Escola Dr. Ferreira de Almeida tem a lotação máxima 
de 53 lugares e a Escola Secundária de Santa Maria da Feira, a lotação 
máxima de 76 lugares. 

 Quando a BE for ocupada por uma turma encerrará a todos os outros 
utilizadores. 
 

7. Higienização e limpeza  

Materiais/equipamentos/superfícies 

Os objetos decorativos serão armazenados em espaço próprio por motivos de higiene e 
segurança. Todas as superfícies, objetos e equipamentos da BE deverão usufruir dos 
procedimentos de limpeza e desinfeção em vigor no Agrupamento. O acervo da BE e outro 
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material entregue/devolvido (correspondência; requisição domiciliária; requisição para a sala 
de aula e uso na BE) deverá ficar em quarentena (5 dias) em local criado para o efeito. Na 
entrada e no balção de atendimento serão colocados dois dispensadores de solução 
antissética de base alcoólica (SABA), acompanhados das imagens da Norma da DGS de 
higienização das mãos. 

 

8. Conduta social 

 Os alunos podem trabalhar individualmente e/ou em grupo.  
 É expressamente proibido o contacto físico e formas de saudação 

implementando o distanciamento social de, pelo menos, de 1,5 metros. 
 

9. Plano de ação estratégico das Bibliotecas Escolares 

As Bibliotecas Escolares do Agrupamento vão delinear a sua ação estratégica com base na 
promoção dos princípios de articulação e colaboração com as diferentes estruturas 
organizativas e deliberativas com representação no conselho pedagógico, apoio aos alunos e 
comunidade educativa. Na conceção do plano de ação estratégico serão seguidas as linhas 
orientadoras emanadas da RBE. nomeadamente: Orientações para a recuperação e 
consolidação de aprendizagens ao longo do ano letivo 2020/2021, documento Prioridades 
2020.21 para as Bibliotecas Escolares e documento de apoio por forma a Esbater 
diferenças/Consolidar Aprendizagens…Contar com a BE. 

Na conceção do PAA das Bibliotecas Escolares do Agrupamento de Escolas de Santa Maria 
da Feira serão contempladas atividades que possibilitem a sua aplicabilidade a um regime 
presencial e à distância (regime misto e regime não presencial, adaptando-as à situação 
pandémica do momento). 

O Serviço de Referência das Bibliotecas Escolares aplica-se tendo em conta as orientações 
emanadas da RBE. 

 

10. Divulgação/Informação 

As Bibliotecas Escolares comprometem-se a divulgar o presente Plano de Contingência à 
comunidade educativa, através dos canais de divulgação adotados na Escola e, em 
particular, nas Bibliotecas Escolares.  
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INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

O aproximar do início do ano letivo 2020/2021 remete-nos para um importante desafio, encontrar as 

melhores soluções para o arranque presencial das aulas de Educação Física e dos treinos do 

Desporto Escolar. Pelas suas características específicas a Educação Física terá sido uma das 

disciplinas mais afetadas pela situação de pandemia. 

As orientações da Organização Mundial de Saúde recomendam 150 minutos semanais de atividade 

física moderada ou 75 minutos de intensidade vigorosa para adultos bem como 60 minutos de 

atividade física de intensidade moderada a vigorosa em relação às crianças e aos jovens em idade 

escolar. Os benefícios do exercício regular a diferentes níveis, especialmente em momentos de 

isolamento, ansiedade, crise e medo, estão devidamente comprovados. 

A própria organização do currículo de Educação Física assenta na capacidade das escolas e dos 

professores concretizarem as finalidades e os objetivos gerais da Educação Física, assumindo uma 

conceção socio-critica de participação dos alunos que garanta uma “atividade física corretamente 

motivada, qualitativamente adequada e em quantidade suficiente, indicada pelo tempo de prática nas 

situações de aprendizagem”. (Programa de EF do 3ºCiclo do Ensino Básico, p. 5).  

São emanadas pela EUPEA (European Physical Education Association) indicações que deverão ser 

consideradas em qualquer decisão superior referente às dinâmicas organizativas da Educação Física 

(e, com as devidas adaptações, do Desporto Escolar):  

 O tempo curricular da Educação Física deve ser garantido pelo menos até o nível 

estabelecido antes da crise Pandémica.  

 As instalações de atividade física, internas e externas, devem ser reservadas para as aulas 

obrigatórias de Educação Física. 

 A aula presencial de Educação Física é a única maneira de aprender atividades físicas, 

mantendo o controle e a qualidade. 

 

  



 
 

2 
 

 
2. ORIENTAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO EM REGIME PRESENCIAL DAS AULAS 

PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

2.1 – CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

Tendo como base o documento orientador sobre a realização, em regime presencial, das aulas 

práticas de Educação Física, e tendo em conta as Orientações nº 030/2020, nº 014/2020 da DGS, e 

a Resolução do Conselho de Ministros nº 53-D/2020, foi feita a adequação das seguintes medidas e 

estratégias tendo em conta a especificidade das nossas Instalações Desportivas, com o objetivo de 

garantir o máximo de aulas práticas possível: 

 
• Os horários foram elaborados de forma a, sempre que possível, assegurar que pelo menos 

uma aula semanal acontece no final do turno de aulas (antes de irem para casa ou da hora 

de almoço). 

• Distribuição das turmas em aula de Educação Física ou em treinos de Desporto Escolar por 

hora: na Escola Secundária máximo 6 turmas por tempo letivo (8 balneários masculinos e 8 

femininos) e na Escola Básica Dr. Ferreira de Almeida, 2 turmas (distribuídas pelos 2 

balneários femininos e pelos 2 balneários masculinos interiores); 

• Será elaborado um roulement das instalações garantindo o cumprimento do número máximo 

de turmas nas instalações desportivas distribuindo ao longo do ano as turmas que 

permanecerão na sala de aula (teórica).   

• Sempre que as aulas ocorram no final de turno, os alunos não devem utilizar os balneários e 

chuveiros das instalações desportivas. 

• Na Escola Secundária a lotação de cada balneário, é de 12 alunos, sendo que se houver uma 

turma com um número de alunos do mesmo sexo superior a 12, a entrada será faseada e 

monitorizada pelo professor responsável da turma. 

• Serão sinalizadas as áreas para a colocação de mochilas e outros pertences dos alunos em 

condições de distanciamento social (marcando com X os cabides e chuveiros que os alunos 

não podem utilizar). 

• Na Escola Secundária, a entrada nos balneários será faseada por turmas, que irão aguardar 

pela sua vez em espaços devidamente assinalados no exterior do pavilhão (ANEXO 1). 

•  Na Escola Básica Dr. Ferreira de Almeida, a entrada será faseada por turmas, respeitando a 

sinalização de distanciamento no solo.  
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• Todos os intervenientes (alunos, professores e assistentes operacionais) deverão cumprir os 

corredores de circulação única que estarão devidamente identificados, assinalados e afixados 

em todas as instalações desportivas. (ANEXO 1, 3 e 4). 

• Quanto ao uso de máscara, os diferentes intervenientes deverão respeitar as seguintes 

regras: 

i. Alunos:  ….. 

ii. Professores de Educação Física: …. 

iii. Assistentes Operacionais: …. 

 

2.2 – IDENTIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS 

Escola Secundária (ANEXO 2) 

Sala de Isolamento com equipamento de proteção individual (SI).  

Sala de Professores 

Balneários 

Arrecadação – Material desportivo. 

Arrecadação 2 - Espaço para material a ser desinfetado e higienizado. 

Pavilhão Gimnodesportivo – P1 / P2 (Em dias de chuva possibilidade de transitar 

uma turma do exterior para o Pavilhão, ficando assim P1/ P2 /P3). 

Multiusos – G1 

Espaço Exterior – E1 / E2 / E3 

 

Escola Básica Dr. Ferreira de Almeida (ANEXO 3) 

Sala de Professores 

Balneários Interiores 

Balneário Exterior (se for requalificado) 

Arrecadação - Material Desportivo Higienizado 

Sala de Ginástica - Material Desportivo a ser desinfetado e higienizado. 

(Esta sala poderá ser novamente utilizada para as aulas) 

Pavilhão Gimnodesportivo – P1 / P2 

Espaço Exterior – E1 / E2  
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3. – LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS  

• Colocação de um tapete de higienização / desinfeção do calçado, na entrada do Pavilhão 

Gimnodesportivo; 

• Promover a lavagem e/ou desinfeção das mãos dos alunos à entrada e saída dos balneários 

e pavilhão, com recurso a água e sabão, ou com dispensadores de SABA; 

• Colocar nas paredes cartazes alusivos a higiene adequada das mãos, etiqueta respiratória, 

normas de distanciamento físico e corredores de circulação; 

• Higienizar no final de cada aula os materiais, as superfícies e os balneários. 

• Promover a utilização de calçado exclusivo para as aulas de Educação Física; 

• Encorajar o uso de garrafas de água individuais reutilizáveis; 

• Nos espaços fechados deve ser assegurada uma boa ventilação, através da abertura de 

portas e das claraboias; 

• Colocar guias e sinais visuais no chão para facilitar o distanciamento físico e a circulação 

para acesso aos balneários, casas de banho e espaços de aula/treino. 
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Anexo 1 
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Anexo 2 
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Anexo 3 
 

Circulação Balneários/Espaços de aula 
 

Escola Básica Dr. Ferreira de Almeida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Saída da aula 

Entrada na aula 
SALA DE GINÁSTICA 

PAVILHÃO 
 

Sala de Professores 

Balneários 
Interiores 

Aula no 
Campo 

Exterior 1 (E1) 

Aula no Interior 
 

(P1 / P2) 

 
Arrecadação 

Campo Exterior 
(E1) 

Campo Exterior 2 
(E2) 

Pavilhão Desportivo 

Balneário 
Exterior 

Entrada na aula 

Saída da aula 
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Anexo 4 
 

Corredores de Circulação 
 

Escola Básica Dr. Ferreira de Almeida 
 
 
 
 
 

Campo Exterior 
(E1) 

Campo Exterior 2 
(E2) 

Pavilhão Desportivo 

Balneário 
Exterior 

Entrada 

Saída 

Acesso às Instalações Desportivas 

SALA DE GINÁSTICA 

PAVILHÃO 

Sala de Professores 

Balneários 
Interiores 

 
Arrecadação 

Entrada 

Saída 

Entrada e Saída das Instalações Desportivas 



                                 
 

 

COZINHA PEDAGÓGICA 
 

PROCEDIMENTOS A RESPEITAR NAS AULAS PRÁTICAS DE COZINHA/PASTELARIA 
 

Durante as aulas do Curso Profissional de Cozinha/Pastelaria os alunos devem seguir, para além 

dos procedimentos da escola, um conjunto de medidas adicionais de forma a garantir a sua 

segurança, dos colegas e de toda a comunidade escolar. Estas medidas têm por objetivo reduzir 

a propagação do novo coronavírus, Covid-19. 

Os alunos devem assumir durante todas as aulas um comportamento adequado, mantendo a sua 

higiene e a do espaço envolvente. 

Em todas as aulas os alunos devem manter a máscara facial colocada, que não pode ser retirada 

e não deve ser tocada. Sempre que se tocar acidentalmente na máscara, devem-se desinfetar as 

mãos. 

 

1. Regras a cumprir pelos alunos 

• À entrada na cozinha, os alunos devem lavar as mãos com água e sabonete líquido, 

esfregá-las bem, durante pelo menos 20 segundos. De seguida deverão secar as mãos 

com toalhas descartáveis e usar solução desinfetante. 

• A lavagem das mãos deve ser repetida sempre que o aluno muda de tarefa, sai e regressa 

à cozinha, tosse, espirra ou usa um lenço de papel e sempre que as mãos estejam 

visivelmente sujas. 

• Regularmente, e sempre que as mãos não estejam limpas, o aluno deve usar solução 

desinfetante para as mãos. 

 

2. Farda 

• Os alunos devem vestir a farda completa antes de entrarem na aula de cozinha, composta 

por jaleca, calças, touca, avental e sapatos de cozinha. Os alunos devem fardar-se 

imediatamente antes da aula começar e nunca deverão vir fardados de casa ou entrar com 

roupa ou calçado usadas no exterior da cozinha pedagógica. 



 

• Sempre que os alunos tenham aulas práticas de cozinha deverão trazer a farda completa, 

que se deve apresentar lavada e passada a ferro. 

• Numa fase inicial, até à chegada das fardas, os alunos deverão trazer numa mochila uma 

t-shirt (preferencialmente branca), calças de ganga de uso exclusivo para a cozinha, socas 

que deverão encontrar-se limpas e que deverão calçar imediatamente antes da aula, 

avental branco ou de cor clara exclusivo para a cozinha e touca que tape o cabelo por 

completo.  

• Sempre que os alunos saem, deverão tirar a farda e voltar a vesti-la antes do regresso à 

cozinha. 

 

3. Conduta profissional 

 

• Durante todas as tarefas realizadas na cozinha, os alunos devem procurar manter uma boa 

higiene profissional, fazendo uma adequada higienização dos alimentos e dos espaços de 

trabalho. Adicionalmente, devem manter distância de 1 a 2 metros entre si e com o 

formador, 

• As aulas práticas terão um carácter demonstrativo, o formador executará as receitas e 

poderá ter um aluno a auxiliar, caso seja necessário, mas com o distanciamento para evitar 

contactos.  

• Sempre que houver necessidade de provar um alimento, e o formador autorizar, o aluno 

deve usar uma colher (e nunca os dedos ou a costa das mãos) e posteriormente deve 

higienizá-la ou colocá-la na copa para posterior higienização. Nunca o utensílio usado para 

a prova deve usado por diferentes pessoas ou voltado a colocar num tacho ou travessa. 

• É expressamente proibido comer na cozinha.  

 

Circuitos na cozinha 

O circuito da cozinha tem de ser rigorosamente cumprido, para evitar o contacto e a contaminação 

cruzada dos elementos, que a frequentam. 

Os alunos irão assistir às aulas de demonstração prática de cozinha e pastelaria e pontualmente 

podem colaborar com o formador, desde que o distanciamento e as regras de higiene e segurança 

o permitam. 

Na entrada da cozinha pedagógica devem seguir o circuito de entradas e saída, através das setas 

e devem sentar-se nos lugares definidos pelo formador e separados com distanciamento suficiente 

entre colegas. (página 2) 

 


