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Situação Pandémica pela Doença COVID-19 

 
 
 
 

Face à realidade que se vive devido à situação epidemiológica causada pela doença 

COVID-19, surgem novas responsabilidades, as quais exigem uma participação ativa de toda a 

comunidade educativa, procurando-se tranquilizar todos os agentes educativos incluindo os 

encarregados de educação.  

É importante que todos assimilemos comportamentos e atitudes responsáveis que 

poderão ajudar a que o ano letivo decorra com a normalidade possível, garantindo a aquisição de 

aprendizagens e desenvolvimento de competências, que promovam o sucesso educativo e a 

saúde de todos. 

Desta forma, apresentamos este documento que foi elaborado seguindo as orientações 

para a organização do ano letivo de 2020/2021, emanadas pela DGEsTE e a pela DGS, onde estão 

descritas as linhas orientadoras a serem adotadas pelo agrupamento considerando o cenário 

previsto para aulas totalmente presenciais. 

No entanto, trata-se de um documento dinâmico que será adaptado caso se verifique uma 

evolução menos favorável do estado de pandemia, que obrigue a alterar o modelo de ensino e 

aprendizagem totalmente presencial (docentes e alunos encontram-se fisicamente na escola) 

para um modelo misto (combina o presencial com aulas síncronas à distância) ou não presencial 

(as aulas ocorrem em ambiente virtual). 

Este documento não substituiu o Plano de Contingência do Agrupamento que se encontra 

em vigor e está publicado na página web (aeja.pt) para consulta. Os procedimentos aqui 

apresentados são apenas um complemento com algumas regras de conduta e adaptações 

previstas para o ano letivo 2020/2021. 
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Procedimentos gerais 

 As crianças/alunos devem ser entregues à porta do estabelecimento, onde serão recebidos por 

um profissional destacado para o efeito, evitando assim a circulação de pessoas externas no 

interior do recinto escolar; 

 Uso obrigatório de máscara para acesso e permanência nos estabelecimentos de educação e 

ensino, pelo pessoal docente e não docente, pelos alunos a partir do 2.º ciclo do ensino 

básico, e ainda encarregados de educação, fornecedores e outros elementos externos; 

 

 Será fornecido aos alunos (partir do 2.º ciclo do ensino básico), professores e pessoal não 

docente um kit com três máscaras reutilizáveis para serem utilizadas durante o 1.º período. 

Caso o aluno chegue sem máscara ficará impedido de entrar na escola até a situação ser 

resolvida. Essa ocorrência será comunicada de imediato ao encarregado de educação; 

 Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com desinfetante. A escola possui dispensadores 

com desinfetante, mas, sempre que possível, cada criança/aluno deverá ser portador de um 

para uso individual; 

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

20 segundos. O acesso à casa de banho será supervisionado por adultos, de modo a evitar o 

aglomerado de alunos e possibilitar a higienização adequada. Dependendo do nível de ensino, 

os estabelecimentos definirão o modelo de organização desta medida; 

 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 (quando tocar em objetos comuns como 
corrimões e outros); 

 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; 

 Cumprir o distanciamento social, evitando aglomerações e permanecer sempre com o seu 

grupo/turma. Nos espaços exteriores serão definidas áreas de ocupação por grupos/turmas 

e/ou anos de escolaridade; 

 Não levar de casa brinquedos ou outros objetos não necessários à atividade letiva; 

 Não partilhar objetos e alimentos. Cada aluno deve ter materiais de uso exclusivo devidamente 

identificados; 

 Respeitar os percursos e toda a sinalética do estabelecimento, bem como todas as indicações 
que lhe forem dadas; 

 Todas as crianças/alunos que possam almoçar em casa deverão fazê-lo para evitar 
aglomerações na cantina; 

 Trazer de casa os lanches da manhã e da tarde.  

 Evitar que as crianças/alunos permaneçam no estabelecimento para além do horário letivo; 
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 No contacto com os encarregados de educação deve ser privilegiada a via digital ou 

telefónica. 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. 

 
 

Pré-escolar 
 Serão definidos espaços de recreio diferenciados; 

 Dentro da sala de aula serão retirados todos os objetos que não sejam estritamente 

necessários, para favorecer o distanciamento físico, como por exemplo brinquedos de 

grandes dimensões e de difícil higienização;  

 As deslocações à casa de banho serão devidamente controladas pelo acompanhamento da 

assistente operacional de modo a evitar aglomeração de crianças; 

 Cada criança tem de ter o seu próprio material estando devidamente identificado de forma 

a não haver partilha do mesmo; 

 As crianças devem trocar o calçado que levam de casa por outro apenas utilizado no 

espaço do jardim de infância; 

 O prolongamento deve ser apenas para os casos estritamente necessários de modo a 

evitar as concentrações de crianças. 

 A entrada e saída dos alunos deverá ser por locais distintos 

 

1.º Ciclo do Ensino Básico 
 Dentro da sala de aula será assegurado o máximo distanciamento físico possível; 

 Serão definidos espaços de recreio diferenciados; 

 O prolongamento deve ser apenas para os casos estritamente necessários de modo a 

evitar as concentrações de alunos; 

 Por forma a que os alunos não circulem pela sala, o material de desgaste e apoio fica na 

mesa de trabalho; 

 A entrada e saída dos alunos deverá ser por locais distintos; 

 Lanche da manhã /tarde deverá ser consumido na sala de aula no seu local de trabalho. 
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2.º e 3.º Ciclos e Secundário 
 As aulas de cada turma decorrerão na mesma sala e os alunos com lugares fixos, à exceção 

das disciplinas com sala/espaço de aula específico; 

 Será garantido um espaço de recreio para cada turma; 

 A hora de almoço será organizada por turnos com desfasamento de horário; 

 Sempre que possível deve dar-se preferência ao serviço take away; 

 A sala de convívio dos alunos será encerrada; 

 O serviço dos bares estará encerrado; 

 Em tempo de chuva os alunos permanecem em sala de aula no período do intervalo. Caso 
tenham de mudar de sala no tempo seguinte, só o devem fazer na hora de entrada para 
a próxima aula; 

 A sala dos professores será adaptada para um espaço de trabalho com lotação limitada; 

 A sala de assistentes operacionais terá ocupação limitada; 

 No caso dos encarregados de educação que tiverem que se deslocar à escola devem 

aguardar na sala dos encarregados de educação, não sendo permitida a circulação nos 

corredores; 

 A escola deverá colocar sinalética horizontal ou pintar de forma a orientar os alunos; 

 Possibilidade dos alunos circularem por percursos fechados dentro da escola; 

 Entrada e saída por locais diferentes, tanto na básica como na secundária.  

 

 

 

A Diretora, 

Paula Cristina Pais 


