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PLANO DE CONTINGÊNCIA: COVID – 19 

 

Plano para o ano letivo 2021/2022 

De acordo com as orientações da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e da Direção 

Geral de Saúde, são definidas as regras excecionais de funcionamento das Escolas do 

Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde, a vigorar no ano letivo 2021/2022, num contexto 

de continuidade de propagação do vírus SARS-COV 2, tendo por base o documento Referencial 

Escolas – Controlo da transmissão de COVID-19 em contexto escolar e por objetivo a 

proteção e a segurança de todos os utilizadores do(s) espaço(s). 

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

ATAÍDE PARA O ANO LETIVO 2021/2022 

- EB/JI VALA DO CARREGADO - 

I – REGRAS GERAIS 

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

exteriores das Escolas do Agrupamento, por alunos do 5.º ao 9.ºanos e do CEF, 

pessoal docente, pessoal não docente e elementos exteriores (como 

Encarregados de Educação, fornecedores, técnicos da Autarquia, etc.). 

De acordo com o Referencial Escolas – Controlo da transmissão de COVID-19 em 

contexto escolar, as regras de utilização das máscaras são, assim, sintetizadas: 

• Qualquer pessoa com 10 ou mais anos de idade, e, no caso dos alunos, a partir do 2.º 

ciclo do ensino básico, independentemente da idade, devem utilizar máscara comunitária 

certificada ou máscara cirúrgica;  

•  Para as crianças que frequentam o 1.º ciclo do ensino básico, independentemente da 

idade, a utilização de máscara comunitária certificada ou máscara cirúrgica é fortemente 

recomendada, quando cumpridas as indicações da Direção Geral da Saúde constantes do 

Referencial;  

• A utilização de máscara deve ser sempre adaptada à situação clínica, nomeadamente nas 

situações de perturbação do desenvolvimento ou do comportamento, insuficiência 

respiratória, imunossupressão, ou outras patologias, mediante avaliação caso-a-caso pelo 

médico assistente. 

(…) 

• Nas crianças com idade inferior a 5 anos a utilização de máscara não está recomendada. 
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2. A entrada dos alunos de Pré-Escolar e 1.º Ciclo será permitida a partir das 9:20h; 

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); 

5. Higienização frequente dos sanitários, corrimãos e puxadores, ao longo do dia; 

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

circulação/utilização comum; 

7. O material escolar individual a permanecer na Escola deverá ser acondicionado 

em local a definir pelo Professor Titular de Turma; 

8. Os Docentes poderão utilizar o espaço do átrio principal ou as salas de aula, para 

momentos de descanso, em alternativa à sala de professores; 

9. A utilização da Sala de Professores e da Sala de Refeições deverá ser feita, 

sempre que possível, de forma alternada; 

10. Os alunos do Pré-escolar entrarão pelo portão frontal do lado direito e os 

alunos do 1.º Ciclo pelo portão frontal do lado esquerdo; 

11. A circulação nos corredores e espaços comuns deverá cumprir as 

orientações assinaladas (circulação preferencial pela direita); 

12. Os intervalos e horário de almoço serão desfasados entre as duas turmas; 

13. 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; 

14. A comunicação e o atendimento aos Encarregados de Educação pelo 

Professor Titular de Turma deverá privilegiar o contacto por email, via telefónica 

ou plataforma Teams, respeitando o horário indicado para o efeito. 

São, ainda, destacadas como Medidas de Prevenção do risco de infeção por SARS-COV 2 no 

Referencial Escolas – Controlo da transmissão de COVID-19 em contexto escolar: 

- o respeito pelas regras gerais de segurança e de distanciamento físico entre o pessoal 

docente e não docente e os alunos; 
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- nas salas de aula, sempre que possível, um distanciamento físico entre os alunos e 

alunos/docentes de, pelo menos, 1 metro, com a maximização do espaço entre pessoas, sem 

comprometer o normal funcionamento das atividades letivas;  

- a separação de mesas; 

(…) 

- Cancelar atividades realizadas em espaço fechado que não sejam fundamentais e 

privilegiar, sempre que possível, atividades ao ar livre. 

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; 

3. De acordo com orientações da DGEstE, no refeitório: 

- os tabuleiros são colocados no início da linha de self, uns em cima dos outros mas de forma 

desencontrada (um na horizontal, outro na vertical e assim sucessivamente), já com o toalhete e 

o talher embalado, de modo a minimizar que os “clientes” não mexam em vários ao mesmo 

tempo, tanto no que diz respeito aos tabuleiros, como aos toalhetes, como às saquetas de 

talheres; 

- após o consumo da refeição, o tabuleiro deverá ser colocado pelo “cliente” nos carros de 

recolha de tabuleiros ou entregue na zona de lavagem de loiça, ficando a cargo do pessoal da 

cozinha toda a recolha da loiça suja e a retirada de qualquer elemento do tabuleiro. 

4. Garantia da limpeza e desinfeção adequadas das superfícies (mesas, cadeiras…) 

no refeitório, entre cada turno de refeição; 

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

6. Redução da capacidade máxima do refeitório e horários desfasados por turma, por 

forma a assegurar o distanciamento físico recomendado entre os utilizadores, 

devendo a ocupação dos lugares respeitar a sinalética existente; 
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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, 14 de setembro de 2021 

 

A Diretora do Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde 
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