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PROCEDIMENTOS
A APLICAR
PLANO DE CONTINGÊNCIA E
AÇÃO PARA PREVENÇÃO DE
TRANSMISSÃO DA INFEÇÃO
PELO CORONAVÍRUS



ENTRADA

Architect

Os alunos devem apresentar-se à entrada do
estabelecimento escolar com máscara
colocada e cartão de estudante, caso
contrário será vedada a entrada.

Na escola sede a entrada faz-se pela
seguinte ordem:

MANHÃ
8:00H - para os AAAF e os CAF (a funcionar
na Escola Básica do 1º ciclo e Pré-escolar);

8:10H - para as turmas de 7º, 8º e 9º anos,
pelo portão de serviço (portão estreito);

8:15H- para as turmas de 5º ano pelo portão
largo, em local assinalado;

8:20H- para as turmas de 6º ano pelo portão
largo, em local assinalado;

8:45H- para as turmas 3º e 4º anos, pelo
portão lateral (junto ao estacionamento do
lado direito); 

9:00H – para os grupos de Pré escolar e
turmas de 1º e 2º anos, pelo portão lateral
(junto ao estacionamento do lado direito).



ENTRADA
TARDE

13:20H - para as turmas de 7º, 8º e 9º anos,
pelo portão de serviço (portão estreito);

13:25H- para as turmas de 5º ano pelo
portão largo, em local assinalado;

13:30H- para as turmas de 6º ano pelo
portão largo, em local assinalado;

Deve manter-se  distanciamento social, no
mínimo, de cerca de 2 metros à entrada e
saída da escola e em todo o espaço escolar,
sempre que possível.

Apela-se aos Encarregados de Educação e
alunos para a importância do cumprimento
do desfasamento de horário de entrada, a fim
de evitar grandes aglomerações ao portão. 
Sugere-se ainda, que os alunos do 2º  e 3º
ciclos formem fila exterior, de acordo com a
informação no local.



PÁTIO
Trajetos de circulação de alunos

Na entrada na escola 
As turmas de 5º ano entram pelo portão
largo, de acordo com a sinalização afixada,
validam o cartão, e seguem o trajeto pintado
no pavimento com a cor azul, até ao
primeiro pátio do lado Este (entre o Bloco A
e o Bloco B). Em local assinalado para cada
turma, aguardam a chegada do professor.

As turmas do 6º ano entram pelo portão
largo, de acordo com a sinalização afixada,
validam o cartão, e seguem o trajeto pintado
no pavimento com a cor verde, até ao pátio
do lado Oeste (entre o Bloco A e a
Biblioteca). Em local assinalado para cada
turma, aguardam a chegada do professor.

As turmas de 7º, 8º e 9º anos entram pelo
portão de serviço, validam o cartão, e
seguem o trajeto pintado no pavimento com
a cor amarela, até ao segundo pátio do lado
Este (entre o Bloco B e o Bufete). No pátio
coberto e em local assinalado para cada
turma, aguardam a chegada do professor.

A saída de alunos faz-se, no sentido inverso,
pelos mesmos percursos de entrada.



PÁTIO
Trajetos de circulação de alunos



BLOCOS
A circulação em todos os espaços
interiores deverá ser realizada sempre pela
direita e mantendo o distanciamento social.
Os alunos entram no bloco, apenas, quando
o respetivo professor chegar, seguindo-o
até à sala de aula.

Todos os alunos com aulas no 1º piso do
bloco A, sobem de acordo com a indicação
à entrada do bloco.

Todos os alunos com aulas no bloco B,
sobem para as salas, pela escada junto à
Biblioteca.

Quando tiverem que transitar entre blocos,
se for no 1º piso,  utilizam o corredor de
circulação (acompanhados pelo professor).
Se estiverem no rés-do-chão, atravessam o
átrio principal.

A saída das salas para os recreios (às
10:10h e à 15:20h) ou para salas específicas
faz-se em sentido inverso, sempre pelos
mesmos percursos atrás referidos,
acompanhando o professor.



SALAS DE AULA
À entrada das salas de aula devem
desinfetar as mãos com álcool gel.

Os alunos devem ocupar sempre o mesmo
lugar e a mesma cadeira em todas as aulas. 
Se os alunos tiverem de partilhar mesa,
devem manter o máximo espaço possível
de afastamento entre si. Não devem ser
partilhados materiais como canetas, lápis,
computador, teclado, rato...

Se as mochilas ficarem na sala de aula,
devem os alunos, levar consigo os objetos
de valor. No intervalo grande é que comem
o lanche que trazem de casa.

A deslocação dentro da sala de aula só
pode ocorrer com autorização do professor. 
Só devem abandonar o espaço da sala de
aula para se dirigir para o recreio, mudar de
sala ou no final do horário letivo, mantendo
a distância de segurança entre si, com
calma  e com o acompanhamento do
professor até à saída do bloco.

No horário correspondente à troca de
professor, os alunos mantêm-se nas salas e
aguardam que o professor da próxima
disciplina chegue.



INSTALAÇÕES
SANITÁRIAS
Os alunos só podem ir à casa de banho
durante as aulas, autorizados pelo
professor. A utilização simultânea daqueles
espaços é de apenas 3 alunos.

Os alunos de 5º ano utilizam, em exclusivo,
os WCs do piso superior do Bloco A; 

Os alunos de 6º ano utilizam, em exclusivo,
os WCs do piso inferior do Bloco A; 

Os alunos de 7º, 8º e 9º ano utilizam, em
exclusivo, os WCs do piso inferior do Bloco
C.

A higiene das mãos deve ser reforçada
sempre que se utilizam estas instalações.



ESPAÇO DE LAZER
O “Espaço de lazer” de cada turma é o local
assinalado nos jardins e pátios da escola
para onde se devem dirigir os alunos nos
intervalos, enquanto as condições
atmosféricas o permitirem. Se tal não for
possível, os alunos permanecem na sala de
aula.
No espaço de lazer, os alunos de cada
turma devem manter-se juntos, no local que
lhes está destinado, de modo a diminuir o
risco de contágio a alunos de outras
turmas.

Os alunos de 5º ano ocuparão o espaço
ajardinado junto à rua Adriano Correia de
Oliveira (lado esquerdo do portão principal),
em locais assinalados para cada turma (cor
azul);

Os alunos de 6º ano ocuparão o espaço
ajardinado atrás do Bloco B em locais
assinalados para cada turma (cor verde);

Os alunos de 7º, 8º e 9º anos ocuparão o
espaço ajardinado junto ao campo de jogos,
em locais assinalados para cada turma (cor
amarela).



ESPAÇO DE LAZER

Local para onde se devem dirigir no
intervalo



OUTROS ESPAÇOS
Refeitório 
O funcionamento faz-se de acordo com o
horário estabelecido para cada turma, o
qual estará afixado junto ao refeitório. 

As refeições devem de ser marcadas até às
23:59H do dia anterior, utilizando o acesso
on-line. Excecionalmente poderá ser
marcada no próprio dia, até às 10:30H,
acrescendo uma taxa. Qualquer alteração
da marcação de refeições terá igualmente
de ser efetuada até às 23:59H do dia
anterior.

O acesso ao refeitório faz-se pela porta de
acesso à sala dos alunos. Os alunos
aguardam em fila no bloco C, respeitando a
respetiva distância de segurança marcada
no chão. A capacidade máxima é de 28
alunos em simultâneo. 

A saída do refeitório, faz-se pela porta que
dá diretamente para o exterior, do lado
Oeste.

Os alunos deverão ser portadores de um
saco/envelope de plástico, para guardar a
máscara enquanto almoçam.



OUTROS ESPAÇOS
Circuito para acesso ao refeitório



OUTROS ESPAÇOS
Bufete
O bufete encontra-se encerrado, até nova
ordem. Os alunos devem, portanto, trazer
lanche de casa.

Biblioteca
O acesso à Biblioteca está condicionado à
marcação/requisição por parte de um
professor que acompanha a turma. Só
poderá ser utilizada por uma turma de cada
vez, com um intervalo de 50 minutos para
higienização do espaço e dos materiais
utilizados;

A requisição domiciliária será feita através
dos professores, estando os livros sujeitos
a higienização e período de quarentena
após a sua devolução;

Os alunos não terão acesso às estantes
nem será disponibilizado material de
desgaste (canetas, lápis, papel,…);
Os teclados, os ratos e os monitores dos
computadores estarão protegidos com
película aderente.



OUTROS ESPAÇOS

Cacifos
O acesso aos cacifos só pode ocorrer
durante as aulas, com a autorização do
respetivo professor.

Quiosque
A marcação de refeições deve ser
preferencialmente feita on-line em
netgiae.avelt.org. O acesso ao quiosque da
escola só pode ocorrer em casos
excecionais, devidamente justificados,
durante as aulas e com a autorização do
respetivo professor.

Papelaria
O acesso à papelaria faz-se pela porta do
pátio entre o Bloco B e o Bufete. Em caso
de necessidade o aluno, devidamente
autorizado pelo professor, pode deslocar-se
a este espaço em tempo de aulas. Os
alunos aguardam em fila no bloco C
mantendo a respetiva distância de
segurança.

Além do material especifico da papelaria,
também há à venda, máscaras, garrafas de
água e  pacotes de bolachas.



OUTROS ESPAÇOS
Ginásio e campos de jogos 
Os alunos deverão dirigir-se para o local
onde vão ter a aula, levando a mochila
consigo. Devem ser portadores de um
saco/envelope em plástico, devidamente
identificado, para guardar as suas
máscaras.
No início da aula guardam a máscara e
colocam a mochila no chão, junto do local
onde terão aula (C1 – ginásio; C2 - Campo
de andebol e pista; C3 – Campos vedados).
Os balneários não serão utilizados.
Não haverá “caixa dos valores”.
Os materiais a utilizar nas aulas encontram-
se divididos por espaços (arrecadação do
ginásio → C1; gabinete 2 → C2;
arrecadação pequena → C3);
Os materiais estarão em duplicado para
que, sempre que uma turma acaba a aula, o
material por eles usado seja higienizado.
Durante a aula, se os alunos tiverem
necessidade de usar a casa de banho
deverão utilizar as instalações sanitárias
dos balneários, sendo que essa utilização
só pode ser feita por um aluno de cada vez.
Em dias de chuva as aulas de Educação
Física decorrerão na Sala de Estudo ou no
Auditório.
É proibida a entrada de bolas no recinto
escolar.



OUTROS ESPAÇOS
 
Secretaria
O acesso faz-se pela entrada principal e
apenas quando agendado.

Reprografia
O acesso é exclusivo para docentes e não
docentes. Em casos excecionais e a pedido
de um professor, poderá ser autorizado o
acesso aos alunos.

SAÍDA DA ESCOLA 
 
Durante o turno das aulas, os alunos não
podem sair da escola. Só poderão sair se já
não tiverem mais aulas.
No intervalo do almoço, os alunos com
aulas no turno contrário, se tiverem
autorização para sair da escola para
almoçar, podem fazê-lo e voltam a entrar só
na hora da aula.

A recusa intencional do cumprimento das
regras por parte dos alunos deve ser
travada de imediato, encaminhando o aluno
para a Direção do estabelecimento. Esta
conduta é passível de aplicação de sanção
disciplinar de suspensão até 3 dias, de
acordo com o ponto 4 do artigo 28.º da Lei
51/2012, 5 de setembro (Estatuto do Aluno
e Ética Escolar).



RECOMENDAÇÕES

Distanciamento entre pessoas; 
Higiene pessoal, nomeadamente a
lavagem das mãos;
Utilização de equipamentos de proteção
individual (máscaras certificadas); 
Ser portador de uma máscara suplente,
caso seja necessário trocar;
Ser portador de um saco ou envelope
para guardar a máscara;
Higiene ambiental, como a limpeza,
desinfeção e ventilação adequada dos
espaços; 
Consultar o site ou o Facebook da
escola;
Automonitorização de sintomas, não se
deslocando para a escola pessoas com
sintomas sugestivos de COVID-19.
Devem contactar a Linha SNS24
(808242424), ou outras linhas
telefónicas criadas especificamente
para o efeito e proceder de acordo com
as indicações fornecidas pelos
profissionais de saúde.

 
Para minimizar o risco de infeção por SARS-
CoV-2, é fundamental adotar medidas de
prevenção e controlo da transmissão da
COVID-19. Neste sentido, destacam-se as
seguintes medidas:


