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PLANO DE CONTINGÊNCIA: COVID – 19 
 
 
 

Plano para o ano letivo 2020/2021 

No cumprimento das orientações da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e da Direção 

Geral de Saúde, definem-se as regras excecionais de funcionamento das Escolas do Agrupamento 

de Escolas D. António de Ataíde de forma a se apoiar a retoma das atividades letivas e não letivas, 

salvaguardando-se e priorizando-se a segurança de todos, no ano letivo 2020/2021. 

 

REGRAS EXCECIONAIS DE FUNCIONAMENTO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. ANTÓNIO DE 

ATAÍDE PARA O ANO LETIVO 2020/2021 

- ESCOLA BÁSICA QUINTA DE S. SEBASTIÃO - 

 
 

I – REGRAS GERAIS 
 

1. A entrada dos alunos de 1.º Ciclo será permitida a partir das 9:20h; 

2. Uso OBRIGATÓRIO e permanente de máscara, em todos os espaços interiores e exteriores 

das Escolas do Agrupamento por pessoal docente, pessoal não docente e elementos 

exteriores (como Encarregados de Educação, fornecedores, técnicos da Autarquia, etc…); 

3. Obrigatoriedade de desinfeção frequente das mãos, com recurso a materiais desinfetantes 

disponíveis nas salas de aula e espaços de circulação/utilização comum e/ou lavagem com 

água e sabão; 

4. Manutenção obrigatória de todas as portas abertas (sendo somente fechadas as salas de 

aula, na ausência do Docente, sem prejuízo do devido arejamento); 

5. Arejamento e higienização de todos os espaços, após a sua utilização por um grupo/turma; 

6. Higienização dos sanitários após cada intervalo e sempre que se justifique; 

7. Higienização de corrimãos e puxadores de portas com frequência, ao longo do dia; 

8. Respeito pelo distanciamento social dentro das salas de aula e em espaços de 

circulação/utilização comum; 

9. O material escolar individual a permanecer na Escola deverá ser acondicionado em local a 

definir pelo Professor Titular de Turma; 

10. Será permitido o consumo de lanches nas salas de aula, durante os intervalos (desde que 

acompanhados por um Docente ou Assistente Operacional); 
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11. O Pessoal Docente e Não Docente deverá partilhar a Sala de Professores, de forma 

alternada, nomeadamente para a realização das refeições, respeitando a distância de 

segurança. 

12. Os alunos das Salas 1, 2, 3 e 4 (lado Nascente) entram pelo portão da frente, situado na 

Rua Quinta de S. Sebastião. Os alunos das salas 5, 6, 7 e 8 (lado Poente) entram pelo portão 

de trás, situado na Rua Calouste Gulbenkian; 

13. A circulação nos corredores e espaços comuns deverá cumprir as orientações assinaladas 

(circulação preferencial pela direita); 

14. Separação das áreas de convívio, nos espaços exteriores, por anos de escolaridade, 

reduzindo o número de utilizadores, em simultâneo; 

15. Os horários do intervalo serão desfasados entre os 1.º/2.º anos e 3.º/4.º anos; 

16. As reuniões de Conselho Pedagógico, Conselho Geral, Departamentos, Conselhos de 

Ano/Turma, Estabelecimento, com Encarregados de Educação, etc… deverão ser 

realizadas, preferencialmente, por via da plataforma Teams; 

17. A comunicação e o atendimento aos Encarregados de Educação pelo Professor Titular de 

Turma deverá privilegiar o contacto por email ou via telefónica, respeitando o horário 

indicado para o efeito; 

18. A comunicação e o atendimento aos Encarregados de Educação pela Coordenadora de 

Estabelecimento deverá privilegiar o contacto por email.  

 

 

II – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (SEDE) 
 

1. No atendimento aos Encarregados de Educação, deverá privilegiar-se o contacto por email 

ou via telefónica; 

2. O atendimento presencial será sujeito a agendamento prévio; 

3. Permanência de somente uma pessoa no atendimento presencial. 

 

 
III - REFEITÓRIO 

 
1. Acompanhamento de cada turma na deslocação para o Refeitório pelo respetivo Professor 

Titular de Turma; 

2. Dispersão da concentração de alunos durante o período de funcionamento do refeitório 

(horários desfasados por ano de escolaridade); 

3. Garantia da limpeza e desinfeção adequadas das superfícies (mesas, cadeiras…) no 

refeitório, entre cada turno de refeição; 

4. A utilização do serviço de refeições, por adultos, deverá ser feita através do regime de 
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Take-Away; 

5. Ventilação e renovação frequente do ar, através da abertura de portas e janelas; 

6. Redução da capacidade máxima do refeitório, por forma a assegurar o distanciamento 

físico recomendado entre os utilizadores, devendo a ocupação dos lugares respeitar a 

sinalética existente; 

7. Sensibilização para a importância da higienização das mãos dos utentes dos espaços, com 

água e sabão ou solução à base de álcool à entrada, saída e sempre que necessário; 

8. Utilização obrigatória de máscara, pelos adultos, exceto no período de consumo da 

refeição, período durante o qual a máscara deverá ser colocada dentro da saqueta dos 

talheres, se possível; 

9. Definição de circuitos de entrada e saída nestes espaços, de modo a evitar a aglomeração 

de utentes. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Castanheira do Ribatejo, 01 de setembro de 2020 

 

A Diretora do Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde 

 

Dr.ª Helena Pereira 


