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JI de MINEIRO 
 

O presente Plano representa uma atualização/especificação ao Plano de Contingência e Ação para 

Prevenção da Transmissão da Doença COVID-19 elaborado em março do presente ano (e disponível no 

site do Agrupamento de Escolas de S. Pedro da Cova), razão pela qual não considerámos necessário manter 

todos os pressupostos teóricos que suportaram a elaboração do primeiro. Este, sendo especificamente para 

o Jardim de Infância de Mineiro será muito mais incisivo e dará a conhecer de forma mais clara a 

operacionalização das diferentes medidas que serão assumidas por este estabelecimento de ensino.  

Este Plano será revisto e atualizado sempre que se verificar necessidade, nomeadamente pela existência 

de novas recomendações ou imposições por parte das autoridades competentes. Este Plano será revisto e 

atualizado sempre que se verificar necessidade, nomeadamente pela existência de novas recomendações 

ou imposições por parte das autoridades competentes. 

 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DO CORONOVÍRUS A ADOTAR NO JI de MINEIRO: 

Um dos princípios pelos quais o presente Plano se rege é o de prevenção da transmissão e, por essa 

razão, um dos principais objetivos será minimizar o contacto entre as crianças das duas salas.  

 

Procedimentos até chegar à escola:  

▪ Todos os elementos da comunidade escolar (crianças, pais, funcionários) devem lavar as mãos, com 

água e sabão, por cerca de 20-30 segundos antes de sair de casa;  

▪ A temperatura corporal deve ser medida à saída de casa. Se a temperatura exceder os 37 graus, as 

crianças devem permanecer em casa. 

 

Procedimentos por parte dos funcionários:  

▪ Todos as Educadoras e Assistentes Operacionais utilizarão máscaras e/ ou viseiras;  

▪ Todas as Educadoras e Assistentes Operacionais utilizarão calçado próprio para o interior do edifício;  

▪ Todas as Educadoras e Assistentes Operacionais reduzirão ao máximo a utilização de acessórios 

pessoais. 

 

Entradas e saídas:  

▪ Os adultos que acompanham os alunos devem respeitar as marcações no exterior do 

estabelecimento de ensino, cumprir a norma de distanciamento social e usar máscara; 

▪ É fundamental que as entradas e saídas ocorram com a maior celeridade possível; 
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▪ Todas as crianças entrarão pela porta principal;  

▪ Todas as crianças e adultos devem passar pelo tapete molhado com desinfetante, limpando os 

sapatos; 

▪ É proibida a entrada dos pais no edifício. As crianças deverão ser entregues à Assistente Operacional 

e acompanhadas pela mesma até ao interior; 

▪ As entradas deverão ser feitas de forma calma e de acordo com as indicações dadas pela Assistente 

Operacional;  

▪ Todas as crianças, à entrada terão de desinfetar as mãos com solução antisséptica de base alcoólica 

(SABA) que estará no hall de entrada; 

▪ É proibido o uso de máscara por parte da criança; 

▪ Os percursos de entrada para as salas e saída das mesmas estão assinalados ao longo do hall de 

entrada com “Pézinhos”; a sala 1 utilizará a cor azul e a sala 2 a cor verde; 

▪ Se algum aluno evidenciar sinais de doença será impedido de entrar; 

▪ Cada criança deverá, (à semelhança das educadoras e auxiliares) ter um calçado próprio para o 

interior do edifício que será higienizado diariamente depois de utilizado e colocado numa caixa de 

plástico devidamente identificada. Não é permitido permanecer na escola com o calçado que leva de 

casa. 

 

Atividades:  

▪ As crianças desenvolverão as atividades letivas dentro da sala de aula (com portas e janelas abertas 

sempre que o tempo o permitir) e no exterior, de acordo com um horário previamente estabelecido 

para cada grupo; 

▪ Durante esta fase, serão selecionados apenas os brinquedos, que, pelas suas caraterísticas, sejam 

facilmente desinfetados/higienizados, todas as vezes que forem utilizados, garantindo a existência 

de material individual necessário para cada atividade; 

▪ Não é permitido as crianças levarem brinquedos (ou similares) para a escola; 

▪ Cada educadora dará a conhecer à criança, as novas regras sociais, e criará uma rotina pedagógica, 

tendo em conta as orientações da DGS, em articulação com os fundamentos e princípios da 

pedagogia para a infância definidas nas OCEPE (Orientações Curriculares para a Educação Pré-

Escolar). 

 

Refeições: 

▪ Antes e depois das refeições as crianças devem lavar as mãos, acompanhadas por um adulto, para 

que o façam de forma correta; 
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▪ Os lanches (manhã e tarde) serão tomados no espaço onde as crianças estiverem: sala de 

atividades, exterior…;  

▪ O lanche deve ser transportado num saco plástico devidamente identificado, que após o consumo 

será colocado no lixo; 

▪ O almoço será servido no refeitório da Associação Vai Avante cumprindo o devido distanciamento 

entre alunos e entre mesas. 

 

Higiene das crianças:  

▪ As crianças farão a lavagem das mãos várias vezes ao dia;  

▪ A bata fica na escola e à sexta-feira é entregue aos pais para ser lavada, por sua vez estes levam 

uma bata limpa e deixam na escola para ser usada na semana seguinte.  As mudas de roupa deverão 

ser entregues á entrada, em saco plástico, identificado. Não é permitido mochilas; 

▪ A roupa suja será colocada num saco plástico fechado e entregue aos pais. 

 

Higienização dos espaços:  

▪ As diferentes salas de atividades serão submetidas a limpezas regulares ao longo do dia; 

▪ Quer o refeitório, quer a casa de banho serão higienizadas após cada utilização. 

 

Comunicação escola-família:  

▪ A comunicação entre as famílias e a educadora deverá ocorrer por email ou telefone minimizando, 

desta forma, o tempo de contacto presencial na entrada do JI;  

▪ Os recados/informações relevantes do JI deverão ser passados às famílias por email. 

 

Outras medidas (caráter geral):  

▪ Existirão dispensadores de solução alcoólica nos espaços comuns bem como em cada sala de 

atividade. As janelas e portas das salas serão abertas sempre que possível, de modo a facilitar o 

arejamento dos espaços;   

▪ As diferentes superfícies comuns serão desinfetadas com regularidade; 

▪ Existe uma sala de isolamento para esta situação especifica; 

▪ Apenas será administrada medicação a alunos com doenças cronicas (asma, alergias, …); 

▪ Sempre que uma criança tenha febre e/ ou tosse e/ou dificuldades respiratórias e/ ou problemas 

gastrointestinais não deverá ir para a escola, sendo que o encarregado de educação deverá 

informar a educadora responsável do motivo da falta;  
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▪ Caso uma criança desenvolva os sintomas referidos no ponto anterior na escola, o encarregado 

de educação será contactado de imediato e a criança deverá ser conduzida para a sala de 

isolamento (localizada no hall de entrada e partilhada com a Associação Vai Avante), onde ficará 

acompanhada pela pessoa responsável. Deve ser contactada a linha SNS24, as autoridades de 

saúde locais e proceder de acordo com as indicações fornecidas. Até à chegada dos pais, a criança 

ficará na sala de isolamento;   

▪ Perante a existência de qualquer caso suspeito e/ ou confirmado todos os encarregados de 

educação serão informados; 

▪  Todas as educadoras e Assistentes Operacionais, em exercício de funções neste jardim de 

infância, terão conhecimento deste Plano de Contingência interno e dos procedimentos perante a 

identificação de um caso suspeito de COVID; 

▪ As recomendações e procedimentos estabelecidos neste Plano de Contingência para a COVID-19 

serão divulgados à comunidade escolar. 

 

 

S. Pedro da Cova, 23 de julho de 2020 

As Educadoras: Dulce Silva, Jesuína Fonseca 
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JI VILA VERDE 
 

Para além das medidas anteriormente elaboradas e que se encontram no Plano de Contingência do 

Agrupamento de Escolas de São Pedro da Cova, disponível para consulta na página do referido 

Agrupamento, há a necessidade de se implementarem outras medidas de acordo com a especificidade do 

Jardim de Vila Verde, no que respeita à sua abertura a 1 de junho. 

Assim serão alterados alguns procedimentos cujo cumprimento terá de ser rigoroso para salvaguarda 

de todos. 

As recomendações e procedimentos estabelecidos neste Plano de Contingência para a COVID-19 

serão divulgados à comunidade escolar através de email.  

Este Plano será revisto e atualizado sempre que se verificar necessidade, nomeadamente pela 

existência de novas recomendações ou imposições por parte das autoridades competentes. 

 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DO CORONOVÍRUS A ADOTAR NO JI DE VILA VERDE: 

Um dos princípios pelos quais o presente Plano se rege é o de prevenção da transmissão e, por essa 

razão, um dos principais objetivos será minimizar o contacto entre as crianças das duas salas. 

 

Procedimentos até chegar à escola: 

▪  Todos os elementos da comunidade escolar (crianças, pais, funcionários) devem lavar as mãos, 

com água e sabão, por cerca de 20-30 segundos antes de sair de casa. 

 

 Procedimentos por parte das Educadoras e Assistentes Operacionais: 

▪ Todas as Educadoras e Assistentes Operacionais utilizarão obrigatoriamente máscaras; 

▪ Todas as Educadoras e Assistentes Operacionais reduzirão ao máximo a utilização de acessórios 

pessoais. 

 

 Entradas e saídas:  

▪ Os adultos que acompanham as crianças, devem respeitar as marcações e cumprir a norma de 

distanciamento social; 

▪ Nenhum adulto pode entrar no estabelecimento de ensino. As crianças são entregues às Assistentes 

Operacionais e acompanhados pelas mesmas até ao interior; 

▪ Se alguma criança evidenciar sinais de doença será impedido de entrar; 
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▪ As crianças não devem levar para o estabelecimento objetos (pulseiras, colares, anéis ou 

brinquedos). Apenas será permitido levar o lanche. O lanche deve ser levado num saco plástico 

devidamente identificado, que após o consumo será colocado no lixo; 

▪ Devem levar também uma garrafa de água identificada e que ficará na escola; 

▪ O calçado, bem como os casacos, serão deixados no espaço coberto na entrada do Jardim de 

Infância; 

▪ Cada criança deverá trazer um calçado próprio, para o interior do edifício, que será higienizado 

diariamente depois de utilizado e colocado num saco plástico, devidamente identificado. Não é 

permitido permanecer na escola com o calçado que se traz da rua; 

▪ As crianças da Turma da Educadora Fátima Oliveira entrarão pela porta principal do JI. As crianças 

da Sala da Educadora Maria José, entrarão pela porta direta à sala, como forma dos mesmos não 

se cruzarem; 

▪ A sala destacada para as crianças que acusem sintomas da Covid - 19, ficarem isoladas, será a “Sala 

do 1º ano” e reunirá todas as condições exigidas pela DGS; 

▪ Todas as crianças, á entrada para as salas, terão de desinfetar as mãos com solução antisséptica 

de base alcoólica. 

 

Atividades: 

▪ As crianças desenvolverão as atividades, preferencialmente, no exterior, em regime rotativo dos 

grupos; 

▪ Durante esta fase, serão selecionados apenas os brinquedos, que, pelas suas caraterísticas, sejam 

facilmente desinfetados/higienizados, todas as vezes que forem utilizados, garantindo a existência 

de material individual necessário para cada atividade; 

▪ Cada educadora dará a conhecer à criança, as novas regras sociais, e criará uma nova rotina 

pedagógica, tendo em conta as orientações da DGS, em articulação com os fundamentos e princípios 

da pedagogia para a infância definidas nas OCEPE (Orientações Curriculares para a Educação Pré-

Escolar). 

 

 Refeições:  

▪ Antes e depois das refeições as crianças devem lavar as mãos, acompanhadas por um adulto, para 

que o façam de forma correta; 

▪ O almoço será servido no refeitório da EB de Vila Verde, assegurando, o máximo de distanciamento 

físico entre as crianças. 
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 Higiene das crianças:  

▪ As crianças farão a lavagem das mãos várias vezes ao dia;  

▪ A bata deve ficar no Jardim de Infância, e vai para casa à sexta feira para ser lavada. 

▪ As mudas de roupa deverão ser entregues á entrada, em saco plástico, identificado. Não são 

permitidas mochilas; 

▪  A roupa suja será colocada num saco plástico fechado e entregue aos pais. 

 

 Higienização dos espaços:  

▪ As diferentes salas de atividades serão submetidas a limpezas regulares ao longo do dia; 

▪ Quer o refeitório, quer a casa de banho serão higienizadas após cada utilização. 

 

 Comunicação escola-família:  

▪ A comunicação entre as famílias e a educadora deverá ocorrer preferencialmente por email 

minimizando, desta forma, o tempo de contacto presencial na entrada do JI. 

 

 Outras medidas (caráter geral):  

▪ Existirão dispensadores de solução alcoólica nos espaços comuns bem como em cada sala de 

atividades; 

▪  As janelas e portas das salas serão abertas sempre que possível, de modo a facilitar o arejamento 

dos espaços;   

▪ As diferentes superfícies comuns serão desinfetadas com regularidade; 

▪ Sempre que uma criança tenha febre e/ ou tosse e/ou dificuldades respiratórias e/ ou problemas 

gastrointestinais não deverá ir para a escola, sendo que o encarregado de educação deverá informar 

a educadora responsável, do motivo da falta;  

▪ Caso uma criança apresente, no jardim de infância, os sintomas referidos no ponto anterior, o 

encarregado de educação será contactado de imediato e criança deverá ser conduzida para a sala 

de isolamento, onde ficará acompanhada pela pessoa responsável.  

▪ Deve ser contactada a linha SNS24, as autoridades de saúde locais e proceder de acordo com as 

indicações fornecidas; 

▪ Todas as educadoras e Assistentes Operacionais, em exercício de funções neste jardim de infância, 

terão conhecimento deste Plano de Contingência Interno e dos procedimentos perante a identificação 

de um caso suspeito de COVID -19. 

 

S. Pedro da Cova, 28 de maio de 2020   

As Educadoras: Fátima Oliveira, Maria José Martins 

A Coordenadora de estabelecimento: Cristina Pinheiro 
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JI CARVALHAL – MÓ 
 

Para além das medidas anteriormente elaboradas e que se encontram no Plano de Contingência do 

Agrupamento de Escolas de São Pedro da Cova, disponível para consulta na página do referido 

Agrupamento, há a necessidade de se implementarem outras medidas de acordo com a especificidade do 

Jardim de Carvalhal - Mó, no que respeita à sua abertura a 1 de junho. 

Assim serão alterados alguns procedimentos cujo cumprimento terá de ser rigoroso para salvaguarda 

de todos. 

As recomendações e procedimentos estabelecidos neste Plano de Contingência para a COVID-19 

serão divulgados à comunidade escolar através de email.  

Este Plano será revisto e atualizado sempre que se verificar necessidade, nomeadamente pela existência 

de novas recomendações ou imposições por parte das autoridades competentes. 

 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DO CORONOVÍRUS A ADOTAR NO JI DE CARVALHAL - 

MÓ: 

Um dos princípios pelos quais o presente Plano se rege é o de prevenção da transmissão e, por essa 

razão, um dos principais objetivos será minimizar o contacto entre as crianças das duas salas. 

 

Procedimentos até chegar à escola: 

▪ Todas as crianças e adultos devem respeitar as marcações que dão acesso à entrada do 

estabelecimento escolar; 

▪ Todas as crianças e adultos devem passar pelo tapete molhado com desinfetante, limpando os 

sapatos; 

▪ Todas as crianças e adultos devem desinfetar as mãos à entrada do estabelecimento; 

▪ O átrio do Centro Escolar está marcado com diferentes conjuntos de cadeiras, correspondentes aos 

diferentes grupos das crianças a designar: cadeiras de madeira grupo dois, educadora Iva Carvalho; 

cadeiras cinzentas-grupo 3 educadora Rosa Rodrigues; cadeiras com pernas azuis – grupo 1, 

educadora Glória Ribeiro; 

▪ Todas as crianças, docentes e assistentes operacionais devem trocar de calçado, para permanecer 

nas instalações.  
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Ao entrar na escola: 

▪ Todas as crianças devem trazer bata. Esta fica na escola e na sexta vai para casa; 

▪ Todas as crianças devem trazer o lanche diário (só para aquele dia) em saco de plástico ou papel. 

Depois de consumido, será colocado no ecoponto; 

▪ Os chapéus a usar no recreio serão os da escola, previamente identificados; 

▪ Para beber água, serão usados os cantis das próprias crianças (que já se encontram no espaço do 

J.I - estes serão entregues no final do período letivo) e copos marcados. 

 

Comunicação Escola – Família: 

▪ Todas as informações que os educadores e encarregados de educação tenham de partilhar, serão 

veiculadas através de email ou telefone, pois as entradas só são permitidas aos alunos, pessoal 

auxiliar e docentes. 

 

Atividades: 

▪ A entrada para a sala de atividades será realizada sempre pelo corredor interior. Para almoçar, 

brincar, ir para o prolongamento de horário e para ir embora, será usada a porta de cada sala, que 

dá acesso ao recreio. A utilização do corredor fica limitada ao uso do W.C. e ao acesso aos cabides. 

 

Outras medidas (caráter geral): 

▪ A área destinada ao isolamento de algum caso suspeito, situa-se no gabinete (vulgo gabinete de 

porteiro) perto do W.C. de adulto masculino, junto à entrada principal, com acesso à saída para o 

exterior, só usada para emergências; 

▪  O lanche da manhã será realizado na sala ou no exterior; 

▪ Todas as deslocações das crianças, durante o período letivo e alargamento de horário, serão 

acompanhadas por um ou mais adultos, inclusive as idas ao W.C., sendo estas individualizadas; 

▪ A temperatura corporal deve ser medida à saída de casa. Se a temperatura exceder os 37 graus, as 

crianças devem permanecer em casa; 

▪ A administração de medicação no Jardim de Infância está suspensa;  

▪ Os materiais lúdicos serão desinfetados após a sua utilização individual; 

▪ Estão proibidos os brinquedos ou outros objetos vindos de casa. 

S. Pedro da Cova 28 de maio 2020 
 

As educadoras: Glória Ribeiro, Iva Carvalho, Rosa Rodrigues 

A coordenadora de Estabelecimento: Ana Paula Santos 
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JI BELO HORIZONTE 
 

Para além das medidas anteriormente elaboradas e que se encontram no Plano de Contingência do 

Agrupamento de Escolas de São Pedro da Cova, disponível para consulta na página do referido 

Agrupamento, há a necessidade de se implementarem outras medidas de acordo com a especificidade do 

Jardim de Belo Horizonte, no que respeita à sua abertura a 1 de junho. Assim serão alterados alguns 

procedimentos cujo cumprimento terá de ser rigoroso para salvaguarda de todos. As recomendações e 

procedimentos estabelecidos neste Plano de Contingência para a COVID19 serão divulgados à comunidade 

escolar através de email. Este Plano será revisto e atualizado sempre que se verificar necessidade, 

nomeadamente pela existência de novas recomendações ou imposições por parte das autoridades 

competentes.  

 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DO CORONOVÍRUS A ADOTAR NO JI DE BELO 

HORIZONTE: 

Um dos princípios pelos quais o presente Plano se rege é o de prevenção da transmissão e, por essa 

razão, um dos principais objetivos será minimizar o contacto entre as crianças das duas salas.  

 

Procedimentos até chegar à escola:  

▪ Todos os elementos da comunidade escolar (crianças, pais, funcionários) devem lavar as mãos, com 

água e sabão, por cerca de 20-30 segundos antes de sair de casa. 

 

Procedimentos por parte das Educadoras e Assistentes Operacionais:  

▪ Todos as Educadoras e Assistentes Operacionais utilizarão máscara ou mascara e viseira;  

▪ Todas as Educadoras e Assistentes Operacionais utilizarão calçado próprio para o interior do edifício;  

▪ Todas as Educadoras e Assistentes Operacionais reduzirão ao máximo a utilização de acessórios 

pessoais.  

     

Entradas e saídas:  

▪ As entradas e saídas dos alunos far-se-ão pelo portão grande da parte de baixo. Os adultos que 

acompanham as crianças, devem respeitar as marcações assinaladas no chão e cumprir as normas 

de distanciamento social; 
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▪ Nenhum adulto pode entrar no estabelecimento de ensino. As crianças são entregues às Assistentes 

Operacionais e acompanhados pelas mesmas até ao interior; 

▪ Se alguma criança evidenciar sinais de doença será impedido de entrar;  

▪ As crianças não devem levar para o estabelecimento objetos (pulseiras, colares anéis, ou 

brinquedos). Apenas será permitido levar o lanche. O lanche deve ser levado num saco plástico 

devidamente identificado, que após o consumo será colocado no lixo;  

▪ Os alunos deverão trazer de casa uma caixa de plástico, identificada, com um calçado para trocar 

(de borracha, tipo croque para ser fácil de ser higienizado). Não é permitido permanecer na escola 

com o calçado que se traz da rua.  

▪ Devem também trazer um banquinho, de plástico para se poder sentar enquanto trocam o calçado e 

para utilização em atividades pedagógicas de exterior, que vão ser preferenciais.  

▪ Devem trazer de casa um chapéu limpo.  

▪ O calçado bem como os casacos e os chapéus, serão deixados no espaço coberto no rés-do-chão 

do Jardim de Infância.  

▪ A sala destacada para as crianças que acusem sintomas da Covid - 19, ficarem isoladas, será “na 

escola do 1º ciclo” e reunirá todas as condições exigidas pela DGS;  

▪ Todas as crianças, à entrada para o Jardim de Infância, terão de desinfetar as mãos com solução 

antisséptica de base alcoólica. 

 

Atividades:  

▪ As crianças desenvolverão as atividades, preferencialmente, no exterior, em regime rotativo dos 

grupos;  

▪ Sempre que as atividades sejam no espaço interior, as crianças devem ficar sentadas cumprindo 

uma distância de segurança (uma criança por mesa);  

▪ Durante esta fase, serão selecionados apenas os materiais didáticos, que, pelas suas caraterísticas, 

sejam facilmente desinfetados/higienizados, todas as vezes que forem utilizados, garantindo a 

existência de material individual necessário para cada atividade; 

▪  Cada educadora dará a conhecer à criança, as novas regras sociais, e criará uma nova rotina 

pedagógica, tendo em conta as orientações da DGS, em articulação com os fundamentos e princípios 

da pedagogia para a infância definidas nas OCEPE (Orientações Curriculares para a Educação Pré-

Escolar). 

▪ As crianças devem permanecer no espaço escolar apenas o tempo estritamente necessário.  

  

Refeições:  

▪ Antes e depois das refeições as crianças devem lavar as mãos, acompanhadas por um adulto, para 

que o façam de forma correta; 
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▪ O almoço será servido no refeitório do JI, assegurando, o máximo de distanciamento físico entre as 

crianças;  

▪ A Eurest, empresa fornecedora das refeições, entregará no J.I, o almoço das crianças em 

embalagem individual descartável. Relativamente ao lanche dos alunos do prolongamento de 

horário, será mantido o mesmo processo utilizado anteriormente, entrega de lanche individualizado.  
 

Higiene das crianças:  

▪ As crianças farão a lavagem das mãos várias vezes ao dia; 

▪ As crianças não devem trazer bata. 

 

Higienização dos espaços:  

▪ As diferentes salas de atividades serão submetidas a limpezas regulares ao longo do dia;  

▪ Quer o refeitório, quer a casa de banho serão higienizadas após cada utilização;  
  

Comunicação escola-família:  

▪ A comunicação entre as famílias e a educadora deverá ocorrer preferencialmente por email 

minimizando, desta forma, o tempo de contacto presencial na entrada do JI. 
    

Outras medidas (caráter geral):  

▪ Existirão dispensadores de solução alcoólica nos espaços comuns bem como em cada sala de 

atividades;  

▪ As janelas e portas das salas serão abertas sempre que possível, de modo a facilitar o arejamento 

dos espaços;  

▪ As diferentes superfícies comuns serão desinfetadas com regularidade;  

▪ Sempre que uma criança tenha febre e/ ou tosse e/ou dificuldades respiratórias e/ ou problemas 

gastrointestinais não deverá ir para a escola, sendo que o encarregado de educação deverá informar 

a educadora responsável, do motivo da falta; 

▪ Caso uma criança apresente, no jardim de infância, os sintomas referidos no ponto anterior, o 

encarregado de educação será contactado de imediato e criança deverá ser conduzida para a sala 

de isolamento, onde ficará acompanhada pela pessoa responsável. Deve ser contactada a linha 

SNS24, e as autoridades de saúde locais, e proceder de acordo com as indicações fornecidas;  

▪ Todas as educadoras e Assistentes Operacionais, em exercício de funções neste jardim de infância, 

terão conhecimento deste Plano de Contingência interno e dos procedimentos perante a identificação 

de um caso suspeito de COVID -19. 

S. Pedro da Cova, 28 de maio de 2020 

As Educadoras: Fátima Castro, Lúcia Curopos 

A Coordenadora de estabelecimento: Jerónima Santos 
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EB CARVALHAL/MÓ 
 

Para além das medidas anteriormente elaboradas e que se encontram no Plano de Contingência do 

Agrupamento de Escolas de São Pedro da Cova, disponível para consulta na página do referido 

Agrupamento, há a necessidade de se implementarem outras medidas de acordo com a especificidade da 

Escola Básica de Carvalhal - Mó, no que respeita à sua abertura a 16 de setembro. 

Assim serão alterados alguns procedimentos cujo cumprimento terá de ser rigoroso para salvaguarda 

de todos. 

As recomendações e procedimentos estabelecidos neste Plano de Contingência para a COVID-19 

serão divulgados à comunidade escolar através de email.  

Este Plano será revisto e atualizado sempre que se verificar necessidade, nomeadamente pela 

existência de novas recomendações ou imposições por parte das autoridades competentes. 

 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DO CORONOVÍRUS A ADOTAR NA EB DE CARVALHAL - 

MÓ: 

Um dos princípios pelos quais o presente Plano se rege é o de prevenção da transmissão e, por essa 

razão, um dos principais objetivos será minimizar o contacto entre as crianças das duas salas. 

 

Procedimentos até chegar à escola: 

▪ A temperatura corporal deve ser medida à saída de casa. Se a temperatura exceder os 37 graus, as 

crianças devem permanecer em casa; 

▪ A administração de medicação no 1º Ciclo está suspensa; 

▪ Todas as crianças e adultos devem respeitar as marcações que dão acesso à entrada do 

estabelecimento escolar; 

▪ Todas as crianças e adultos devem passar pelo tapete molhado com desinfetante, limpando os 

sapatos; 

▪ É fundamental que as entradas e saídas ocorram com a maior celeridade, evitando, sempre que 

possível, a circulação dentro da escola entre professores e alunos. 

 

Entradas e saídas:  

▪ As entradas e saídas dos alunos do 1º Ciclo far-se-ão pela porta lateral que dá acesso ao corredor 

da cantina. Os adultos que acompanham os alunos, devem respeitar as marcações assinaladas no 

chão e cumprir as normas de distanciamento social; 
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▪ Devem ser respeitados os horários, quer nas entradas quer nas saídas, para que as Assistentes 

Operacionais possam cumprir as suas tarefas; 

▪ Nenhum adulto pode entrar no estabelecimento de ensino. Os alunos são entregues às Assistentes 

Operacionais e seguirão respeitando as marcações no pavimento; 

▪ Todas as crianças devem desinfetar as mãos à entrada do estabelecimento, com a solução 

desinfetante antisséptica; 

▪ As crianças do 1º ciclo serão encaminhadas pelo corredor da ala do 1º ciclo e serão conduzidas para 

o recreio pela porta assinalada como saída para o coberto, onde poderão aguardar pelo início das 

aulas no espaço previamente delimitado para cada turma; quando chover ficarão na cantina em fila 

indiana, respeitando as marcações para cada turma; 

▪ Todas as saídas e entradas serão realizadas com as crianças organizadas em fila indiana 

respeitando a distância regulamentar de segurança; 

▪ Todas as crianças devem trazer o lanche diário (só para aquele dia) em saco de plástico ou papel 

que será colocado no ecoponto após consumido o lanche; 

▪ As crianças do 1º ciclo trarão garrafas (cantis) de água identificadas de casa; 

▪ Os casacos /kispos/que as crianças trazem de casa serão pendurados num saco plástico nos 

respetivos cabides. 

 

Procedimentos por parte dos funcionários/educadoras e professores:  

▪ Todas as Assistentes Operacionais e Professores utilizarão máscaras ou máscaras e viseiras;  

▪ Todas as Assistentes Operacionais e Professores reduzirão, ao máximo, a utilização de acessórios 

pessoais. 

 

Comunicação Escola – Família: 

▪ Todas as informações que os Professores e Encarregados de Educação tenham de partilhar, serão 

veiculadas através de email ou telefone, pois as entradas só são permitidas aos alunos, pessoal 

auxiliar e docentes; 

 

Atividades: 

▪ Os alunos desenvolverão as atividades letivas dentro da sala de aula (com portas e janelas abertas 

sempre que o tempo o permitir), e no exterior, em regime rotativo dos grupos/turma; 

▪ Os intervalos terão de ser por isso alterados: os alunos do 1º e 2º ano farão o seu intervalo das 10h 

às 10h 30m e os alunos do 3º e 4º ano das 10h 30m às 11h, em espaços distintos; 

▪ Sempre que for possível, os alunos devem ficar sentados cumprindo uma distância de segurança; 



 

 

Plano de Contingência e Ação – JI/EB1: AESPC 

18 

 

 

▪ Durante esta fase, serão selecionados apenas os materiais didáticos, que, pelas suas caraterísticas, 

sejam facilmente desinfetados/higienizados, todas as vezes que forem utilizados, garantindo a 

existência de material individual necessário para cada atividade; 

▪ Cada professor dará a conhecer aos alunos, as novas regras sociais, e criará uma rotina pedagógica, 

tendo em conta as orientações da DGS, e as Orientações Curriculares para o Ensino Básico; 

▪ Os alunos devem permanecer no espaço escolar apenas o tempo estritamente necessário.  

         

Refeições: 

▪ Antes e depois das refeições os alunos devem lavar as mãos, supervisionados por um adulto, para 

que o façam de forma correta; 

▪ O lanche da manhã e da tarde serão realizados na sala ou no exterior; 

▪ O 1º ano almoçará na cantina, das 12h30 m às 13h15m e as restantes turmas almoçarão das 13h20m 

às 14h.  Entre cada turno de almoço serão desinfetadas mesas e cadeiras. 

 

Higiene das crianças:  

▪ Os alunos farão a lavagem das mãos várias vezes ao dia;  

▪ As idas à casa de banho far-se-ão respeitando as marcações no pavimento; 

▪ Os alunos devem permanecer o mínimo tempo possível nas casas de banho; 

▪ Apenas irá funcionar uma casa de banho. Na casa de banho haverá um cubículo destinado a cada 

turma devidamente identificado. Em caso excecionais, será também utilizada a casa de banho para 

alunos com deficiência. 

 

Higienização dos espaços: 

▪ A higienização dos espaços será efetuada, ao fim do dia, nas diferentes salas de atividades do 1º 

ciclo, sendo que na sala da educação física e salas especificas, como a biblioteca, a higienização 

será feita após cada utilização; 

▪ O refeitório e a casa de banho serão higienizados após cada utilização; 

▪ Os materiais lúdicos serão desinfetados após a sua utilização individual; 

▪ Estão proibidos os brinquedos ou outros objetos vindos de casa. 

Todas as Educadoras, Professores e Assistentes Operacionais, em exercício de funções neste 

estabelecimento, terão conhecimento deste Plano de Contingência Interno e dos procedimentos perante a 

identificação de um caso suspeito de COVID -19. 
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Outras medidas (caráter geral): 

▪ Existirão dispensadores de solução alcoólica nos espaços comuns bem como em cada sala de aula; 

▪  As janelas e portas das salas serão abertas sempre que possível, de modo a facilitar o arejamento 

dos espaços;   

▪ As diferentes superfícies comuns serão desinfetadas com regularidade; 

▪ Sempre que uma criança tenha febre e/ ou tosse e/ou dificuldades respiratórias e/ ou problemas 

gastrointestinais não deverá ir para a escola. O Encarregado de Educação deverá informar a 

Educadora/Professora responsável, do motivo da falta;  

▪ Caso uma criança apresente, os sintomas referidos no ponto anterior, o Encarregado de Educação 

será contactado de imediato e a criança deverá ser conduzida para a sala de isolamento, onde ficará 

acompanhada por uma funcionária; 

▪ Deve ser contactada a linha SNS24, as autoridades de saúde locais e proceder de acordo com as 

indicações fornecidas; 

▪ A área destinada ao isolamento de algum caso suspeito, situa-se no gabinete (vulgo gabinete de 

porteiro) perto do W.C. de adulto masculino, junto à entrada principal, com acesso à saída para o 

exterior; 

▪ Todas os professores e Assistentes Operacionais, em exercício de funções neste jardim de infância, 

terão conhecimento deste Plano de Contingência interno e dos procedimentos perante a identificação 

de um caso suspeito de COVID -19. 

 

 

S. Pedro da Cova 15 de setembro 2020 

Os professores: Ana Paula Santos, Cantília Ferreira, 

Carla Cruz, Clara Correia, Joana Pedrosa, Manuel 

Soares, Maria Antónia Silva, Maria Manuel Parente, 

Natividade Rodrigues, Salete Rocha e Sónia Miranda 

A coordenadora de Estabelecimento: Ana Paula Santos 
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EB DE VILA VERDE 
 

Para além das medidas anteriormente elaboradas e que se encontram no Plano de Contingência do 

Agrupamento de Escolas de São Pedro da Cova, disponível para consulta na página do referido 

Agrupamento, há a necessidade de se implementarem outras medidas de acordo com a especificidade da 

EB de Vila Verde. 

Assim serão alterados alguns procedimentos cujo cumprimento terá de ser rigoroso para salvaguarda 

de todos. 

As recomendações e procedimentos estabelecidos neste Plano de Contingência para a COVID-19 

serão divulgados à comunidade escolar através de email.  

Este Plano será revisto e atualizado sempre que se verificar necessidade, nomeadamente pela 

existência de novas recomendações ou imposições por parte das autoridades competentes. 

 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DO CORONOVÍRUS A ADOTAR NA EB DE VILA VERDE: 

Um dos princípios pelos quais o presente Plano se rege é o de prevenção da transmissão e, por essa 

razão, um dos principais objetivos será minimizar o contacto entre os grupos/turma. 

 

Procedimentos até chegar à escola: 

▪ Todos os elementos da comunidade escolar (alunos, pais, funcionários) devem lavar as mãos, com 

água e sabão, por cerca de 20-30 segundos antes de sair de casa. 

 

Procedimentos por parte dos Professores e Assistentes Operacionais:  

▪ Todos os Professores e Assistentes Operacionais utilizarão máscara;  

▪ Todas os Professores e Assistentes Operacionais reduzirão ao máximo a utilização de acessórios 

pessoais. 

 

Entradas e saídas: 

▪ As entradas e saídas dos alunos far-se-ão pelo portão principal. Os adultos que acompanham os 

alunos, devem respeitar as marcações assinaladas no chão e cumprir as normas de distanciamento 

social; 

▪ Devem ser respeitados os horários, quer nas entradas quer nas saídas, para que as Assistentes 

Operacionais possam cumprir as suas tarefas; 
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▪ Nenhum adulto pode entrar no estabelecimento de ensino. Os alunos são entregues às Assistentes 

Operacionais e seguirão respeitando as marcações no pavimento; 

▪ Para cada ano de escolaridade haverá uma marcação diferenciada. A turma do 2º ano entrará 

diretamente na sala através da porta de emergência seguindo o percurso amarelo; a turma do 3º 

/4ºanos entrará também pela porta de emergência seguindo o percurso verde; a turma do 1º/4º ano 

segue o percurso azul até à entrada no átrio, do 2º/3º anos segue o percurso vermelho até ao átrio 

da escola e a do 2º/3ºe 4º anos seguem pelo percurso laranja, entram pelo átrio principal e seguem 

até à sala de aula. Deste modo, tentaremos o mínimo de contacto entre os diversos grupos; 

▪ Se algum aluno evidenciar sinais de doença será impedido de entrar; 

▪ Os alunos devem levar para o estabelecimento apenas o estritamente necessário. Não serão 

permitidos objetos/brinquedos pessoais. Apenas será permitido levar o lanche. O lanche deve ser 

levado num saco plástico, que após o consumo será colocado no lixo; 

▪ A sala destacada para os alunos que acusem sintomas da Covid - 19, ficarem isoladas, situa-se na 

escola do 1º ciclo e reunirá todas as condições exigidas pela DGS; 

▪ Todos os alunos, à entrada para a escola, terão de desinfetar as mãos com solução antisséptica de 

base alcoólica. 

 

Atividades: 

▪ Os alunos desenvolverão as atividades letivas dentro da sala de aula (com portas e janelas abertas 

sempre que o tempo o permitir), e no exterior, em regime rotativo dos grupos/turma; 

▪ Os intervalos terão de ser por isso alterados: os alunos do Pré-escolar e o 1º farão o seu intervalo 

das 10h ás 10h 30m e os alunos do 3º e 4º anos das 10h 30m às 11h, em espaços distintos; 

▪ Sempre que for possível, os alunos devem ficar sentados cumprindo uma distância de segurança; 

▪ Durante esta fase, serão selecionados apenas os materiais didáticos, que, pelas suas caraterísticas, 

sejam facilmente desinfetados/higienizados, todas as vezes que forem utilizados, garantindo a 

existência de material individual necessário para cada atividade; 

▪ Cada professor dará a conhecer aos alunos, as novas regras sociais, e criará uma nova rotina 

pedagógica, tendo em conta as orientações da DGS, e as Orientações Curriculares para o Ensino 

Básico; 

▪ Os alunos devem permanecer no espaço escolar apenas o tempo estritamente necessário.  

 

Refeições:  

▪ Antes e depois das refeições os alunos devem lavar as mãos, supervisionados por um adulto, para 

que o façam de forma correta; 

 



 

 

Plano de Contingência e Ação – JI/EB1: AESPC 

22 

 

 

▪ O almoço será servido no refeitório da EB, em diferentes turnos de forma a evitar o contacto entre 

turmas; 

▪ Entre cada turno serão desinfetadas as mesas e as cadeiras. 

 

Higiene das crianças:  

▪ Os alunos farão a lavagem das mãos várias vezes ao dia;  

▪ As idas à casa de banho far-se-ão respeitando as marcações no pavimento; 

▪ Os alunos devem permanecer o mínimo tempo possível nas casas de banho. 

 

Higienização dos espaços:  

▪ As diferentes salas de atividades serão submetidas a limpezas regulares ao longo do dia; 

▪ Quer o refeitório, quer a casa de banho serão higienizadas após cada utilização; 

 

Comunicação escola-família:  

▪ A comunicação entre as famílias e a escola deverá ocorrer preferencialmente por email ou telefone.  

 

Outras medidas (caráter geral):  

▪ Existirão dispensadores de solução alcoólica nos espaços comuns bem como em cada sala de aula; 

▪ As janelas e portas das salas serão abertas sempre que possível, de modo a facilitar o arejamento 

dos espaços;   

▪ As diferentes superfícies comuns serão desinfetadas com regularidade; 

▪ Sempre que um aluno tenha febre e/ ou tosse e/ou dificuldades respiratórias e/ ou problemas 

gastrointestinais não deverá ir para a escola, e o encarregado de educação deverá informar o 

professor, do motivo da falta;  

▪ Caso um aluno apresente, os sintomas referidos no ponto anterior, o encarregado de educação será 

contactado de imediato e o aluno deverá ser conduzido para a sala de isolamento, onde ficará 

acompanhado pela pessoa responsável. Deve ser contactada a linha SNS24, e as autoridades de 

saúde locais, e proceder de acordo com as indicações fornecidas; 

▪ Todos os professores e Assistentes Operacionais, em exercício de funções neste Estabelecimento 

de Ensino terão conhecimento deste Plano de Contingência interno e dos procedimentos perante a 

identificação de um caso suspeito de COVID -19. 

 

S. Pedro da Cova, 20 de julho de 2020 

A Coordenadora de estabelecimento: Cristina Pinheiro 
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EB DE SILVEIRINHOS 
 

Para além das medidas anteriormente elaboradas e que se encontram no Plano de Contingência do 

Agrupamento de Escolas de São Pedro da Cova, disponível para consulta na página do referido 

Agrupamento, há a necessidade de se implementarem outras medidas de acordo com a especificidade da 

EB  de Silveirinhos. 

Assim, e tendo em conta as orientações da DGEST/DGS serão alterados alguns procedimentos cujo 

cumprimento terá de ser rigoroso para salvaguarda de todos. 

As recomendações e procedimentos estabelecidos neste Plano de Contingência para a COVID-19 

serão divulgados à comunidade escolar através de email.  

Este Plano será revisto e atualizado sempre que se verificar necessidade, nomeadamente pela 

existência de novas recomendações ou imposições por parte das autoridades competentes. 

 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DO CORONOVÍRUS A ADOTAR NA ESCOLA BÁSICA DE 

SILVEIRINHOS: 

Um dos princípios pelos quais o presente Plano se rege é o de prevenção da transmissão e, por essa razão, 

um dos principais objetivos será minimizar o contacto entre os grupos/turma. 

 

Procedimentos até chegar à escola: 

▪ Todos os elementos da comunidade escolar (alunos, pais, funcionários) devem lavar as mãos, com 

água e sabão, por cerca de 20-30 segundos antes de sair de casa. 

 

Procedimentos por parte dos Professores e Assistentes Operacionais:  

▪ Todos os Professores e Assistentes Operacionais utilizarão máscara;  

▪ Todos os Professores e Assistentes Operacionais reduzirão ao máximo a utilização de acessórios 

pessoais. 

 

Entradas e saídas: 

▪ As entradas e saídas dos alunos far-se-ão pelo portão principal. Os adultos que acompanham os 

alunos, devem respeitar as marcações assinaladas no chão e cumprir as normas de distanciamento 

social; 

▪ Devem ser respeitados os horários, quer nas entradas quer nas saídas, para que as Assistentes 

Operacionais possam cumprir as suas tarefas; 
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▪ Nenhum adulto pode entrar no estabelecimento de ensino. Os alunos são entregues às Assistentes 

Operacionais e seguirão respeitando as marcações no pavimento; 

▪ Para cada ano de escolaridade haverá uma marcação diferenciada, por cores. A turma do 1º ano 

segue pelo recreio pelo percurso azul, a turma do 2º ano segue pelo percurso amarelo, a turma do 

3º ano pelo percurso vermelho e a turma do 4º ano pelo percurso verde e dirigem-se ao coberto 

(traseiras da escola) onde cada grupo/turma ocupará o corredor correspondente e respeitando o 

distanciamento entre cada um. Entram no edifício, uma turma de cada vez e dirigem-se à sala de 

aula. Nos espaços interiores todos devem circular seguindo a orientação das setas (a circulação é 

sempre pela direita). 

▪ Se algum aluno evidenciar sinais de doença será impedido de entrar; 

▪ Os alunos devem levar para o estabelecimento apenas o estritamente necessário. Não serão 

permitidos objetos/brinquedos pessoais. Apenas será permitido levar o lanche. O lanche deve ser 

levado num saco de papel ou de plástico, que após o consumo será colocado no lixo; 

▪ A sala destacada para os alunos que acusem sintomas da Covid - 19, ficarem isolados, situa-se no 

1º andar do edifício principal da escola, e reunirá todas as condições exigidas pela DGS; 

▪ Todos os alunos, à entrada para a escola, terão de desinfetar as mãos com solução antisséptica de 

base alcoólica; 

▪ As entradas e saídas dos alunos far-se-ão pelo portão principal. Os adultos que acompanham os 

alunos, devem respeitar as marcações assinaladas no chão e cumprir as normas de distanciamento 

social; 

▪ Devem ser respeitados os horários, quer nas entradas quer nas saídas, para que as Assistentes 

Operacionais possam cumprir as suas tarefas; 

▪ Nenhum adulto pode entrar no estabelecimento de ensino. Os alunos são entregues às Assistentes 

Operacionais e seguirão respeitando as marcações no pavimento; 

▪ Para cada ano de escolaridade haverá uma marcação diferenciada, por cores. A turma do 1º ano 

segue pelo recreio pelo percurso azul e entram pela porta das traseiras (coberto) dirigindo-se à sala 

de aula. A turma do 2º ano segue pelo recreio pelo percurso amarelo e entram pela porta das traseiras 

(coberto) dirigindo-se à sala de aula. A turma do 3º ano segue pelo recreio pelo percurso vermelho e 

entram pela porta principal (frente do edifício). Sobem as escadas pelo lado direito respeitando o 

distanciamento até à sala de aula. A turma do 4º ano segue pelo recreio pelo percurso verde e entram 

pela porta principal (frente do edifício). Sobem as escadas pelo lado direito respeitando o 

distanciamento até à sala de aula. Deste modo não haverá contacto entre os diversos grupos; 

▪ Se algum aluno evidenciar sinais de doença será impedido de entrar; 

▪ Os alunos devem levar para o estabelecimento apenas o estritamente necessário. Não serão 

permitidos objetos/brinquedos pessoais. Apenas será permitido levar o lanche. O lanche deve ser 

levado num saco plástico, que após o consumo será colocado no lixo; 
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▪ A sala destacada para os alunos que acusem sintomas da Covid - 19, ficarem isoladas, situa-se no 

edifício principal da escola, e reunirá todas as condições exigidas pela DGS; 

▪ Todos os alunos, à entrada para a escola, terão de desinfetar as mãos com solução antisséptica de 

base alcoólica. 

 

Atividades: 

▪ Os alunos desenvolverão as atividades letivas dentro da sala de aula (com portas e janelas abertas 

sempre que o tempo o permitir), e no exterior, em regime rotativo dos grupos/turma; 

▪ Os intervalos terão de ser por isso alterados: os alunos do 1º e 2º ano farão o seu intervalo das 

10:00h às 10h 30m e os alunos do 3º e 4º ano das 10h 30m às 11:00h, em espaços distintos; 

▪ Durante esta fase, serão selecionados apenas os materiais didáticos, que, pelas suas caraterísticas, 

sejam facilmente desinfetados/higienizados, todas as vezes que forem utilizados, garantindo a 

existência de material individual necessário para cada atividade; 

▪ Cada professor dará a conhecer aos alunos, as novas regras sociais, e criará uma nova rotina 

pedagógica, tendo em conta as orientações da DGS, e as Orientações Curriculares para o Ensino 

Básico. 

▪ Os alunos devem permanecer no espaço escolar apenas o tempo estritamente necessário.  

 

Refeições:  

▪ Antes e depois das refeições os alunos devem lavar as mãos, supervisionados por um adulto, para 

que o façam de forma correta; 

▪ O almoço será servido no refeitório, em diferentes turnos de forma a evitar o contacto entre turmas; 

▪ Entre cada turno serão desinfetadas as mesas e as cadeiras. 

 

Turnos/turmas (almoço) 

1º turno: alunos do 1º e 2º ano, das 12:30h / 13:00h 

Higienização das mesas e cadeiras, das 13:00h / 13:15h 

2º turno: alunos do 3º e 4º ano, das 13:15h / 13:45h 

 

Regras de higiene:  

▪ Os alunos farão a lavagem das mãos várias vezes ao dia;  

▪ As idas à casa de banho far-se-ão respeitando as marcações no pavimento; 

▪ Os alunos devem permanecer o mínimo tempo possível nas casas de banho. 
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Higienização dos espaços:  

▪ As diferentes salas de atividades serão submetidas a limpezas regulares ao longo do dia; 

▪ Quer o refeitório, quer a casa de banho serão higienizadas após cada utilização. 

 

Identificação da equipa de manutenção dos dispositivos de limpeza e de higienização dos 

espaços: 

 

Coordenação: Emília Silva 

Responsável dos Auxiliares de Ação Educativa: Elsa Mendes 

Equipa de manutenção: Auxiliares de Ação Educativa 

 

Comunicação escola-família:  

▪ A comunicação entre as famílias e a escola deverá ocorrer preferencialmente por email ou telefone.  

 

  Outras medidas (caráter geral):  

▪ Existirão dispensadores de solução alcoólica nos espaços comuns bem como em cada sala de aula; 

▪ As janelas e portas das salas serão abertas sempre que possível, de modo a facilitar o arejamento 

dos espaços;   

▪ As diferentes superfícies comuns serão desinfetadas com regularidade; 

▪ Sempre que um aluno tenha febre e/ ou tosse e/ou dificuldades respiratórias e/ ou problemas 

gastrointestinais não deverá ir para a escola, e o encarregado de educação deverá informar o 

professor, do motivo da falta;  

▪ Caso um aluno apresente, os sintomas referidos no ponto anterior, o encarregado de educação será 

contactado de imediato e o aluno deverá ser conduzido para a sala de isolamento, onde ficará 

acompanhado pela pessoa responsável. Deve ser contactada a linha SNS24, e as autoridades de 

saúde locais, e proceder de acordo com as indicações fornecidas; 

▪ Todas os professores e Assistentes Operacionais, em exercício de funções nesta escola, terão 

conhecimento deste Plano de Contingência interno e dos procedimentos perante a identificação de 

um caso suspeito de COVID -19. 

 

S. Pedro da Cova, 17 de julho de 2020 

A Coordenadora de estabelecimento: Emília Silva 
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EB DO PASSAL 
 

Para além das medidas anteriormente elaboradas e que se encontram no Plano de Contingência do 

Agrupamento de Escolas de São Pedro da Cova, disponível para consulta na página do referido 

Agrupamento, há a necessidade de se implementarem outras medidas de acordo com a especificidade da 

EB  do Passal. 

Assim serão alterados alguns procedimentos cujo cumprimento terá de ser rigoroso para salvaguarda 

de todos. 

As recomendações e procedimentos estabelecidos neste Plano de Contingência para a COVID-19 

serão divulgados à comunidade escolar através de email.  

Este Plano será revisto e atualizado sempre que se verificar necessidade, nomeadamente pela 

existência de novas recomendações ou imposições por parte das autoridades competentes. 

 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DO CORONOVÍRUS A ADOTAR NA EB DO PASSAL: 

Um dos princípios pelos quais o presente Plano se rege é o de prevenção da transmissão e, por essa razão, 

um dos principais objetivos será minimizar o contacto entre os grupos/turma. 

 

Procedimentos até chegar à escola: 

▪ Todos os elementos da comunidade escolar (alunos, pais, funcionários) devem lavar as mãos, com 

água e sabão, por cerca de 20-30 segundos antes de sair de casa. 

 

Procedimentos por parte dos Professores e Assistentes Operacionais:  

▪ Todos os Professores e Assistentes Operacionais utilizarão máscara;  

▪ Todos os Professores e Assistentes Operacionais reduzirão ao máximo a utilização de acessórios 

pessoais. 

 

Entradas e saídas: 

▪ As entradas e saídas dos alunos far-se-ão pelo portão principal. Os adultos que acompanham os 

alunos, devem respeitar as marcações assinaladas no chão e cumprir as normas de distanciamento 

social. Os alunos do 1º e 2º ano, após a entrada no portão principal, deverão seguir o percurso 

assinalado a verde até à respetiva sala de aula; os alunos do 3º e 4º ano manterão os mesmos 

procedimentos seguindo o percurso da cor vermelha. 
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▪ Devem ser respeitados os horários, quer nas entradas quer nas saídas, para que as Assistentes 

Operacionais possam cumprir as suas tarefas. 

▪ Nenhum adulto pode entrar no estabelecimento de ensino. Os alunos são entregues às Assistentes 

Operacionais e seguirão respeitando as marcações no pavimento; 

▪ Para cada ano de escolaridade haverá uma marcação diferenciada. A turma do 1º e 2º ano entrará 

diretamente pela porta frontal de entrada sinalizada a verde seguindo diretamente para a sala verde; 

a turma do 3ºe 4º ano entrará diretamente pela porta frontal de entrada sinalizada com a cor 

vermelha, seguindo diretamente para a sala vermelha. Deste modo não haverá contacto entre os 

diversos grupos; 

▪ Se algum aluno evidenciar sinais de doença será impedido de entrar na escola; 

▪ Os alunos devem levar para o estabelecimento apenas o estritamente necessário. Não serão 

permitidos objetos/brinquedos pessoais. Apenas será permitido levar o lanche. O lanche deve ser 

levado num saco plástico, que após o consumo será colocado no lixo; 

▪ A sala destacada para os alunos que acusem sintomas da Covid – 19 (sala designada como sala 

amarela), fica isolada de todas as salas, fora do edifício escolar, num anexo situado na parte de trás 

do recreio, com todas as condições exigidas pela DGS; 

▪ Todos os alunos, à entrada para a escola, terão de desinfetar as mãos com solução antisséptica de 

base alcoólica. 

 

Atividades: 

▪ Os alunos desenvolverão as atividades letivas dentro da sala de aula (com portas e janelas abertas 

sempre que o tempo o permitir), e no exterior, em espaços diferentes dos grupos/turma; 1º e 2 º ano 

farão os recreios no espaço sinalizado a verde e o 3º e 4º ano farão os recreios sinalizado a vermelho; 

▪ Os intervalos manter-se-ão nos mesmos horários; 

▪ Sempre que for possível, os alunos devem ficar sentados cumprindo uma distância de segurança; 

▪ Durante esta fase, serão selecionados apenas os materiais didáticos, que, pelas suas caraterísticas, 

sejam facilmente desinfetados/higienizados, todas as vezes que forem utilizados, garantindo a 

existência de material individual necessário para cada atividade; 

▪ Cada professor dará a conhecer aos alunos, as novas regras sociais, e criará uma nova rotina 

pedagógica, tendo em conta as orientações da DGS, e as Orientações Curriculares para o Ensino 

Básico; 

▪ Os alunos devem permanecer no espaço escolar apenas o tempo estritamente necessário.  
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Refeições:  

▪ Antes e depois das refeições os alunos devem lavar as mãos, supervisionados por um adulto, para 

que o façam de forma correta; 

▪ O almoço será servido no refeitório da EB sinalizado com a cor vermelha para a turma do 3º e 4º ano 

e na sala vaga no piso inferior assinalada com a cor verde para os alunos de 1º e 2º ano. 

▪ Após a refeição proceder-se-á à desinfeção das mesas e das cadeiras dos dois espaços. 

 

Higiene das crianças:  

▪ Os alunos farão a lavagem das mãos várias vezes ao dia;  

▪ As idas à casa de banho far-se-ão respeitando as marcações no pavimento; 

▪ Os alunos devem permanecer o mínimo tempo possível nas casas de banho. 

 

Higienização dos espaços:  

▪ As diferentes salas de atividades serão submetidas a limpezas regulares ao longo do dia; 

▪ Quer o refeitório, quer a casa de banho serão higienizadas após cada utilização. 

 

Comunicação escola-família:  

▪ A comunicação entre as famílias e a escola deverá ocorrer preferencialmente por email ou telefone.  

 

 Outras medidas (caráter geral):  

▪ Existirão dispensadores de solução alcoólica nos espaços comuns bem como em cada sala de aula; 

▪  As janelas e portas das salas serão abertas sempre que possível, de modo a facilitar o arejamento 

dos espaços;   

▪ As diferentes superfícies comuns serão desinfetadas com regularidade; 

▪ Sempre que um aluno tenha febre e/ ou tosse e/ou dificuldades respiratórias e/ ou problemas 

gastrointestinais não deverá ir para a escola, e o encarregado de educação deverá informar o 

professor, do motivo da falta;  

▪ Caso um aluno apresente, os sintomas referidos no ponto anterior, o encarregado de educação será 

contactado de imediato e o aluno deverá ser conduzido para a sala de isolamento, onde ficará 

acompanhado pela pessoa responsável. Deve ser contactada a linha SNS24, e as autoridades de 

saúde locais, e proceder de acordo com as indicações fornecidas. 

 

S. Pedro da Cova, 16 de julho de 2020 

A Coordenadora de estabelecimento: Patrícia Gomes 
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EB BELO HORIZONTE 
 

Para além das medidas anteriormente elaboradas e que se encontram no Plano de Contingência do 

Agrupamento de Escolas de São Pedro da Cova, disponível para consulta na página do referido 

Agrupamento, há a necessidade de se implementarem outras medidas de acordo com a especificidade da 

EB  de Belo Horizonte. 

Assim serão alterados alguns procedimentos cujo cumprimento terá de ser rigoroso para salvaguarda 

de todos. 

As recomendações e procedimentos estabelecidos neste Plano de Contingência para a COVID-19 

serão divulgados à comunidade escolar através de email.  

Este Plano será revisto e atualizado sempre que se verificar necessidade, nomeadamente pela 

existência de novas recomendações ou imposições por parte das autoridades competentes. 

 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DO CORONOVÍRUS A ADOTAR NA EB DE BELO 

HORIZONTE: 

Um dos princípios pelos quais o presente Plano se rege é o de prevenção da transmissão e, por essa razão, 

um dos principais objetivos será minimizar o contacto entre os grupos/turma. 

 

Procedimentos até chegar à escola: 

▪ Todos os elementos da comunidade escolar (alunos, pais, funcionários) devem lavar as mãos, com 

água e sabão, por cerca de 20-30 segundos antes de sair de casa. 

 

  Procedimentos por parte dos Professores e Assistentes Operacionais:  

▪ Todos os Professores e Assistentes Operacionais utilizarão máscara;  

▪ Todas os Professores e Assistentes Operacionais reduzirão ao máximo a utilização de acessórios 

pessoais. 

 

Entradas e saídas: 

▪ As entradas e saídas dos alunos far-se-ão pelo portão principal. Os adultos que acompanham os 

alunos, devem respeitar as marcações assinaladas no chão e cumprir as normas de distanciamento 

social; 

▪ Devem ser respeitados os horários, quer nas entradas quer nas saídas, para que as Assistentes 

Operacionais possam cumprir as suas tarefas. 
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▪ Nenhum adulto pode entrar no estabelecimento de ensino. Os alunos são entregues às Assistentes 

Operacionais e seguirão respeitando as marcações no pavimento; 

▪ Para cada ano de escolaridade haverá uma marcação diferenciada. A turma do 1º ano entrará 

diretamente na sala através da porta de emergência seguindo o percurso azul; a turma do 2º ano 

entrará também pela porta de emergência, seguindo o percurso amarelo; a turma do terceiro ano 

entra pelo átrio principal e segue até à sala de aula, pelo percurso vermelho; a turma do 4º ano 

contorna o edifício e entra pelas traseiras, pelo percurso laranja. Deste modo não haverá contacto 

entre os diversos grupos; 

▪ Se algum aluno evidenciar sinais de doença será impedido de entrar; 

▪ Os alunos  devem levar para o estabelecimento apenas o estritamente necessário. Não serão 

permitidos objetos/brinquedos pessoais. Apenas será permitido levar o lanche. O lanche deve ser 

levado num saco plástico, que após o consumo será colocado no lixo; 

▪ A sala destacada para os alunos que acusem sintomas da Covid - 19, ficarem isoladas, situa-se na 

escola do 1º ciclo e reunirá todas as condições exigidas pela DGS; 

▪ Todos os alunos, à entrada para a escola, terão de desinfetar as mãos com solução antisséptica de 

base alcoólica. 

 

Atividades: 

▪ Os alunos desenvolverão as atividades letivas dentro da sala de aula (com portas e janelas abertas 

sempre que o tempo o permitir), e no exterior, em regime rotativo dos grupos/turma; 

▪ Os intervalos terão de ser por isso alterados: os alunos do 1º e 2º ano farão o seu intervalo das 10h 

ás 10h 30m e os alunos do 3º e 4º ano das 10h 30m às 11h, em espaços distintos. 

▪ Sempre que for possível, os alunos devem ficar sentadas cumprindo uma distância de segurança 

▪ Durante esta fase, serão selecionados apenas os materiais didáticos, que, pelas suas caraterísticas, 

sejam facilmente desinfetados/higienizados, todas as vezes que forem utilizados, garantindo a 

existência de material individual necessário para cada atividade; 

▪ Cada professor dará a conhecer aos alunos, as novas regras sociais, e criará  uma nova rotina 

pedagógica, tendo em conta as orientações da DGS, e as Orientações Curriculares para o Ensino 

Básico. 

▪ Os alunos devem permanecer no espaço escolar apenas o tempo estritamente necessário.  

 

Refeições:  

▪ Antes e depois das refeições os alunos devem lavar as mãos, supervisionados por um adulto, para 

que o façam de forma correta; 
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▪ De modo a poder cumprir-se a regra de distanciamento social, os almoços serão servidos da seguinte 

forma:  

 

Das 12h 30m às 13h os alunos do 1ºano almoçam no refeitório e os do 2º ano na sala de aula. 

 

Das 13h às 13h 15m serão desinfetadas as mesas e as cadeiras.  

 

Das 13h 15m às 13h 45m os alunos do 3º ano almoçam no refeitório e os do 4º ano na sala 

de aula. Desta forma não haverá comunicação entre os grupos. 

 

Higiene das crianças:  

▪ Os alunos farão a lavagem das mãos várias vezes ao dia;  

▪ As idas à casa de banho far-se-ão respeitando as marcações no pavimento; 

▪ Os alunos devem permanecer o mínimo tempo possível nas casas de banho. 

 

Higienização dos espaços:  

▪ As diferentes salas de atividades serão submetidas a limpezas regulares ao longo do dia; 

▪ Quer o refeitório, quer a casa de banho serão higienizadas após cada utilização; 

▪ A equipa de manutenção dos dispositivos de limpeza e higiene do espaço escolar, é a seguinte: 

Coordenação – Jerónima Santos – 961 911 534 

Responsável – AO Rosália Bastos 

Equipa de manutenção – Assistentes Operacionais 

 

Comunicação escola-família:  

▪ A comunicação entre as famílias e a escola deverá ocorrer preferencialmente por email ou telefone.  

 

Outras medidas (caráter geral):  

▪ Existirão dispensadores de solução alcoólica nos espaços comuns bem como em cada sala de aula; 

▪ As janelas e portas das salas serão abertas sempre que possível, de modo a facilitar o arejamento 

dos espaços;   

▪ As diferentes superfícies comuns serão desinfetadas com regularidade; 
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▪ Sempre que um aluno tenha febre e/ ou tosse e/ou dificuldades respiratórias e/ ou problemas 

gastrointestinais não deverá ir para a escola, e o encarregado de educação deverá informar o 

professor, do motivo da falta;  

▪ Caso um aluno apresente, os sintomas referidos no ponto anterior, o encarregado de educação será 

contactado de imediato e o aluno deverá ser conduzido para a sala de isolamento, onde ficará 

acompanhado pela pessoa responsável. Deve ser contactada a linha SNS24, e as autoridades de 

saúde locais, e proceder de acordo com as indicações fornecidas; 

▪ Todas os professores e Assistentes Operacionais, em exercício de funções nesta escola, terão 

conhecimento deste Plano de Contingência interno e dos procedimentos perante a identificação de 

um caso suspeito de COVID -19. 

 

S. Pedro da Cova, 16 de julho de 2020 

A Coordenadora de estabelecimento: Jerónima Santos 
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Medidas para acesso ao recinto escolar e permanência no JI de Mineiro 

 

Escola/grupo Acesso ao recinto escolar 
Acesso às salas de 

aula 
Salas de aula Casas de banho Espaço almoço 

Cor 
percurso 

Sala 1 
(Ed. Gina) 

Portão principal – respeitando 
as marcações 

Hall de entrada com 
percurso sinalizado 
com “Pézinhos” 

Entrada e saída pelo 
hall seguindo as cores 
do percurso 

Casas de banho  
(3 crianças de 
dada vez) 

Refeitório da 
Associação Vai Avante 
(1º turno – sala 1;  
2º turno – sala 2) 
 

Azul 

Sala 2 
(Ed. Dulce) 

Portão principal – respeitando 
as marcações 

Hall de entrada com 
percurso sinalizado 
com “Pézinhos” 

Entrada e saída pelo 
hall seguindo as cores 
do percurso 

Casas de banho 
 (3 crianças de 
dada vez) 

Refeitório da 
Associação Vai Avante 
(1º turno –sala 1;  
2º turno – sala 2) 
 

Verde 
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Medidas para acesso ao recinto escolar e permanência no JI/EB do Centro Escolar: 

 

Escola/grupo 
Acesso ao recinto 

escolar 
Acesso às salas de 

aula 
Salas de aula Casas de banho Espaço almoço Cor percurso 

Sala 1 
Portão principal – 
respeitando as 
marcações 

Corredor da ala do 
Jardim 

Entrada pelo corredor, 
saída pelas portas de 
cada sala que dão 
acesso ao recreio 

Casas de banho 
da ala do Jardim 

Cantina Verde 

Sala 2 
Portão principal – 
respeitando as 
marcações 

Corredor da ala do 
Jardim 

Entrada pelo corredor, 
saída pelas portas de 
cada sala que dão 
acesso ao recreio 

Casas de banho 
da ala do Jardim 

Cantina Amarelo 

Sala 3 
Portão principal – 
respeitando as 
marcações 

Corredor da ala do 
Jardim 

Entrada pelo corredor, 
saída pelas portas de 
cada sala que dão 
acesso ao recreio 

Casas de banho 
da ala do Jardim 

Cantina Azul escuro 

1º ano 
Portão lateral – corredor 
cantina 

Corredor ala do 1º 
Ciclo 

Corredor ala do 1º 
Ciclo 

Feminina / 
masculina 

Cantina verde 

2º ano 
Portão lateral – corredor 
cantina 

Corredor ala do 1º 
Ciclo 

Corredor ala do 1º 
Ciclo 

Feminina / 
masculina 

Sala de aula azul 

3º ano A 
Portão lateral – corredor 
cantina 

Corredor ala do 1º 
Ciclo 

Corredor ala do 1º 
Ciclo 

Feminina / 
masculina 

Sala de aula amarelo 

3º ano B 
Portão lateral – corredor 
cantina 

Corredor ala do 1º 
Ciclo 

Corredor ala do 1º 
Ciclo 

Feminina / 
masculina 

Sala de aula cinzento 

3º e 4º anos 
Portão lateral – corredor 
cantina 

Corredor ala do 1º 
Ciclo 

Corredor ala do 1º 
Ciclo 

Feminina / 
masculina 

Sala de aula vermelho 

 

 



 

 

Plano de Contingência e Ação – JI/EB1: AESPC 

37 

 

 

Medidas para acesso ao recinto escolar e permanência no JI/EB Belo Horizonte: 

 

Escola/grupo 
Acesso ao recinto 

escolar 
Acesso às salas de 

aula 
Salas de aula Casas de banho Espaço almoço Cor percurso 

Turma 1 
 

Turma 2 

Rua José Coelho da 
Silveira 

Pelo recreio 
(portão de baixo) 

Pela sala do 
prolongamento 

2 crianças de 
cada vez 

Cantina (dois 
turnos): 
1º - 12h 
2º - 12.30 h 

Não se aplica 

1º ano 
Rua José Coelho da 
Silveira 

Pelo recreio seguindo 
as marcações 

Sala de aula- entrada 
pela porta de 
emergência 

Feminina / 
masculina 

Refeitório  azul 

2º ano 
Rua José Coelho da 
Silveira 

Pelo recreio seguindo 
as marcações 

Sala de aula – entrada 
pala porta de 
emergência 

Feminina / 
masculina 

sala de aula amarelo 

3º ano 
Rua José Coelho da 
Silveira 

Pelo recreio seguindo 
as marcações 

Salas de aula -entrada 
pelo átrio 

Feminina / 
masculina 

Refeitório  vermelho 

4º ano 
Rua José Coelho da 
Silveira 

Pelo recreio seguindo 
as marcações 

Salas de aula – entrada 
pelas traseiras do 
edifício 

Feminina / 
masculina 

sala de aula laranja 
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Medidas para acesso ao recinto escolar e permanência no JI/EB Vila Verde: 

 

Escola/grupo 
Acesso ao recinto 

escolar 
Acesso às salas de 

aula 
Salas de aula Casas de banho Espaço almoço Cor percurso 

Turma1 
 
Pelo portão 

Pelo recreio seguindo 
as marcações 

Sala de aula – entrada 
pela porta de 
emergência da sala 

Feminina / 
masculina Refeitório Branco 

Turma2 
 
Pelo portão 

Pelo recreio seguindo 
as marcações 

Sala de aula – entrada 
pela porta de 
emergência da sala 

Feminina / 
masculina Refeitório Azul claro 

1º ano 
 
Pelo portão 

Pelo recreio seguindo 
as marcações 

Sala de aula- entrada 
pelo átrio e subindo as 
escadas 

Feminina / 
masculina 

Refeitório  Azul 

2º ano 
 
Pelo portão 

Pelo recreio seguindo 
as marcações 

Sala de aula – entrada 
pela porta de 
emergência da sala 

Feminina / 
masculina 

Refeitório Amarelo 

3º ano 
 
Pelo portão 

Pelo recreio seguindo 
as marcações 

Salas de aula -entrada 
pelo átrio e subindo as 
escadas 

Feminina / 
masculina 

Refeitório  Vermelho 

4º ano 
 
Pelo portão 

Pelo recreio seguindo 
as marcações 

Sala de aula – entrada 
pela porta de 
emergência da sala 

Feminina / 
masculina 

Refeitório Laranja 

4º ano 
 
Pelo portão 

Pelo recreio seguindo 
as marcações 

Sala de aula -entrada 
pelo átrio e subindo as 
escadas 

Feminina / 
masculina 

Refeitório Verde 
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Medidas para acesso ao recinto escolar e permanência no EB Passal: 

 

Escola/grupo 
Acesso ao recinto 

escolar 
Acesso às salas de 

aula 
Salas de aula Casas de banho Espaço almoço Cor percurso 

1º Ano 
 

2º Ano 
 

3º Ano 
 

4º Ano 

Portão principal da 
entrada 

Percurso verde - 1º e 
2º ano 
 
Percurso vermelho - 
3º e 4º ano 

Percurso verde - 1º e 2º 
ano 
 
Percurso vermelho - 3º 
e 4º ano 

Percurso verde - 
1º e 2º ano 
 
Percurso 
vermelho -  
3º e 4º ano 

Percurso verde 1º e 
2º ano 
(sala aula vaga) 
 
Percurso vermelho - 
3º e 4º ano  
(refeitório) 

Percurso verde - 1º 
e 2º ano 
 
Percurso vermelho - 
3º e 4º ano 
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Medidas para acesso ao recinto escolar e permanência no EB Silveirinhos: 

 

Escola/grupo 
Acesso ao recinto 

escolar 
Acesso às salas de 

aula 
Salas de aula Casas de banho 

Espaço 
almoço 

Cor percurso 

1º/2ºano 
Portão principal. Rua 
da Escola de 
Silveirinhos 

Pelo recreio seguindo as 
marcações. 

Entram pela porta das 
traseiras (coberto) 

Feminina/ 
Masculina. 
 

Refeitório Azul 

2º ano 
Portão principal. Rua 
da Escola de 
Silveirinhos 

Pelo recreio seguindo as 
marcações 

Entram pela porta das 
traseiras (coberto) 

Feminina/ 
Masculina. 
 

Refeitório Amarelo 

3ºano 
Portão principal. Rua 
da Escola de 
Silveirinhos 

Pelo recreio seguindo as 
marcações 

Entram pela porta principal, 
na frente do edifício e sobem 
as escadas seguindo o 
percurso assinalado. 

Feminina/ 
Masculina. 
 

Refeitório Vermelho 

4ºano 
Portão principal. Rua 
da Escola de 
Silveirinhos 

Pelo recreio seguindo as 
marcações 

Entram pela porta principal, 
na frente do edifício e sobem 
as escadas seguindo o 
percurso assinalado. 

Feminina/ 
Masculina. 
 

Refeitório Verde 

 

 

  


