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PLANO DE CONTINGÊNCIA: COVID – 19  

 

1 – Enquadramento 

 

Os espaços onde decorre a atividade física, pelas suas características, podem ser locais de potencial 

transmissão da infeção por SARS-COV-2, quer por contacto direto ou indireto. Por isso, serão 

tomadas medidas adicionais para assegurar a minimização da transmissão da doença nestes 

contextos. 

O seguinte Plano de Contingência foi elaborado de acordo com o artigo 34º-B do Decreto-Lei n.º 

24/2020 de 29 de maio. Foram ainda tidas em conta, todas as orientações da Direção Geral de Saúde 

(DGS), Direção Geral de Educação (DGE), Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), 

bem como as propostas apresentadas pelo Conselho Nacional de Associações de Profissionais de 

Educação Física e Desporto (CNAPEF) e Sociedade Portuguesa de Educação Física (SPEF).  

Este Plano, será afixado em vários locais, de forma visível a todos, bem como as regras de etiqueta 

respiratória e da lavagem correta das mãos, tal como as Normas de Funcionamento das Instalações 

Desportivas que a seguir se apresentam.   

Este mesmo Plano será atualizado sempre que necessário.  

 

2 – Normas de Funcionamento das Instalações Desportivas 

 

Existirão dispensadores de solução antissética à base de álcool (SABA) em vários locais das 

Instalações, bem como no Espaços Exteriores onde possam ocorrer as aulas (Campos de Jogos, Pista 

Atletismo, outros). 

Haverá um controlo do acesso na entrada das Instalações Desportivas de modo a evitar 

aglomerados que põem em causa o distanciamento físico. 

Na entrada, haverá um tapete impregnado em desinfetante para higienização do calçado. 

Estão delineados circuitos de entrada, saída, zona de calçado sujo, calçado limpo (sapatilhas) 

devidamente sinalizado. 

A utilização dos balneários deverá limitar-se ao estritamente necessário. Recomenda-se a sua 

utilização apenas para troca de calçado ou equipamento.  
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Não são permitidos banhos e aconselha-se os alunos a vir já equipados de casa, fazendo apenas a 

troca de calçado no balneário. 

As turmas em aulas nos Espaços Exteriores não necessitam de utilização de balneários, devendo os 

alunos aguardar no exterior pelo professor. Em caso de necessidade, haverá sempre um balneário 

disponível para a turma que se encontra nesse espaço. 

Na sequência da organização dos espaços exteriores, a sua utilização estará limitada apenas às aulas 

de Educação Física e aos treinos do Desporto Escolar, sendo proibida a permanência no mesmo nos 

intervalos das aulas por qualquer aluno/grupo. 

Por serem espaços de uso comum e com superfícies de contacto frequente, os balneários serão 

sujeitos a um aumento da frequência de limpeza e higienização. Serão também higienizados os 

cabides.  

É de uso obrigatório sapatilhas/ténis limpos (nunca vindo calçados do exterior) para a realização das 

aulas nos espaços interiores – Pavilhão e Ginásio. 

Todos os espaços, materiais e equipamentos utilizados nas aulas, serão submetidos a limpeza e 

desinfeção (segundo orientação n.º 014/2020 da DGS) com particular atenção para os materiais que 

possam ser partilhados. 

As Instalações Desportivas Interiores serão ventiladas sempre que possível e obrigatoriamente nos 

intervalos entre cada aula. A limpeza e higienização dos espaços e equipamentos será realizada 

igualmente entre cada turma. 

Recomenda-se que cada aluno, juntamente com o seu Equipamento de Proteção Individual (EPI) 

seja portador de uma garrafa de água individual para necessidades de hidratação. Sempre que 

necessário, a mesma pode ser reabastecida nos balneários, sendo que o aluno nunca poderá beber 

diretamente da torneira. 

A máscara é de uso obrigatório por todos e deverá ser tido em conta as normas da correta utilização 

da mesma. A sua dispensa aplica-se apenas durante a realização do exercício físico. Nesta situação, 

a mesma deverá ser acondicionada em saco/bolsa própria e colocada em local definido e 

devidamente identificado, juntamente com a garrafa de água. 

Sempre que existir um caso suspeito, o mesmo deverá ser encaminhado para a sala de isolamento 

da Escola. Aguardará em local definido (sinalizado) nas Instalações Desportivas até poder ser 

acompanhado pela Assistente Operacional. Seguem-se os procedimentos contemplados no Plano 

de Contingência da Escola.  
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3 – Aulas de Educação Física e Treinos do Desporto Escolar 

 

A principal preocupação da Escola e dos professores de Educação Física é dar prioridade à prevenção 

da doença e à minimização do risco de transmissão do novo coronavírus, procurando garantir 

condições de segurança e higiene através da adoção de um conjunto de medidas preventivas. Como 

tal, irá sempre que possível, privilegiar-se as atividades de menor risco em detrimento das 

atividades de risco acrescido. 

Durante o longo período de confinamento, e após o gradual levantamento deste isolamento e 

respeitando todas as orientações no sentido de manutenção de um distanciamento social, os alunos 

de forma natural, contribuíram para níveis de inatividade e sedentarismo muito elevados. Assim, 

pretende-se redescobrir o gosto e o prazer da atividade física desportiva, usufruindo dos seus 

benefícios para a saúde e o bem-estar, os quais são físicos, refletindo-se de igual modo ao nível 

emocional, social e mental. 

A lecionação dos conteúdos será assente preferencialmente nas atividades de risco não 

incrementado ou risco potencialmente incrementado. 

Nenhum conteúdo/matéria será excluído. No entanto os que apresentam risco incrementado, 

encontram-se planeados para uma abordagem no 2º Semestre para assim se poder 

observar/analisar a evolução da pandemia.   

Serão utilizados preferencialmente os espaços exteriores. 

As entradas e saídas das turmas do 2º e 3º ciclos são desfasadas contribuindo para minimizar os 

contactos entre alunos. No máximo, apenas duas turmas estarão em simultâneo em aula de 

Educação Física.  

Sempre que possível irá evitar-se a partilha de objetos/materiais e aparelhos. No entanto, sempre 

que necessário, irá privilegiar-se o uso de material individualmente (bolas, raquetas e outros) e em 

pares/grupos reduzidos (estes devidamente organizados e fixos). Sempre que houver necessidade 

de realizar ajustamentos nos grupos de trabalho, essa situação nunca poderá acontecer em 

intervalos inferiores a 15 dias.  

Tendo em conta as medidas de distanciamento físico, é assegurado a distância mínima de 3 metros 

(devidamente sinalizada) nos vários espaços de aula. As mesmas marcações, servirão para 

início/final da aula, exercícios de mobilização específica, exercícios individuais e sempre que haja 

necessidade de manter os alunos distanciados. 
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Foram reconfigurados alguns espaços, reposicionando, vedando e removendo alguns 

equipamentos. 

Será privilegiado o treino individualizado e sempre que possível os alunos serão posicionados para 

o mesmo lado, evitando o frente-a-frente. 

Algumas superfícies porosas ou equipamentos serão revestidos com película aderente de forma a 

facilitar a sua higienização. Serão substituídas sempre que se encontrem visivelmente degradadas. 

Todo o material portátil (bolas, raquetas, outros) será numerado para que, sempre que possível, 

tenha um uso exclusivo de cada aluno.  

Na possibilidade da adoção de um regime misto, propõe-se que as aulas de Educação Física, pelas 

suas características eminentemente práticas, sejam privilegiadas nas atividades presenciais. 

 

Castanheira do Ribatejo, 9 de setembro de 2020 

 

A Diretora do Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde 

 

Dr.ª Helena Pereira 

 


