
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANO LETIVO 2020/2021 

 

 

SEGURANÇA – COVID-19 
 

 

PLANO DE CONTINGÊNCIA  

 

CÓDIGO DE CONDUTA 

 

CIRCUITOS  

 

 

 

 

Atualização: janeiro/2021 

 

 



Plano de Contingência do Agrupamento de Escolas de Odemira                                                                                                            Página 2 de 44 

 

ÍNDICE 

I PLANO DE CONTINGÊNCIA  

1.  Enquadramento 3 

1.1. Explicação do que é o Corona Vírus – Covid-19 3 

1.2. Principais sintomas 4 

1.3. Tempo de incubação e formas de manifestação 4 

2. Plano de Contingência 4 

2.1. 
Identificação dos efeitos que a infeção de Trabalhador(es)/Alunos(s) pode causar no 

serviço ou entidade 
4 

2.1.1. 
Quais os efeitos que a infeção de alunos, docentes, trabalhadores não docentes e 

visitantes pode causar na escola? 
4 

2.1.2. O que se deve preparar para fazer face a um possível caso de infeção? 5 

2.1.3. 
O que fazer numa situação em que existe um aluno, docente, trabalhador não docente 

ou visitante suspeitos de infeção? 
5 

2.2. 
Preparação para fazer face a um possível caso de infeção por Covid-19 de 

Trabalhador(es)/Aluno(s) 
5 

3. Procedimentos num caso suspeito 8 

4. Procedimentos perante um caso suspeito validado 10 

5. Procedimentos de vigilância de contactos próximos 
11 
 

6.  

 

Modalidades previstas, para além do regime presencial: regime misto e regime não 

presencial 

13 

 

II 

 

CÓDIGO DE CONDUTA 
 
13 

III CIRCUITOS 18 

IV ANEXOS 22 

 Procedimentos e regras de utilização  

 Anexo 1- Laboratórios de Física e Química  

 Anexo 2- Laboratórios de Ciências Naturais e Biologia e Geologia   

 Anexo 3- Salas de Artes Visuais  

 

Anexo 4- Espaços Desportivos 

Anexo 5- Biblioteca Escolar 

Anexo 6- Salas de Informática 

 

 Anexo 7- Circuitos  

 
Anexo 8- Cartazes 

Anexo 9- Sintomatologia COVID–19 vs Constipação e Gripe 
 

 

 

 



Plano de Contingência do Agrupamento de Escolas de Odemira                                                                                                            Página 3 de 44 

 

 

I - PLANO DE CONTINGÊNCIA 

1. Enquadramento 

 

O presente Plano de Contingência descreve os principais procedimentos a estabelecer no âmbito 

da infeção pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2, agente causal da COVID-19, assim como os 

procedimentos a adotar perante um Trabalhador/Aluno com sintomas desta infeção. Este Plano 

pode ser atualizado a qualquer momento, tendo em conta a evolução do quadro epidemiológico 

da COVID-19 e as orientações da Direção Geral de Saúde. 

Os procedimentos indicados neste documento seguem as orientações da Direção-Geral da 

Educação, da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e da Direção-Geral da Saúde 

(DGS), bem o “Referencial Escolas - Controlo da transmissão de COVID-19 em contexto escolar”  

e não dispensa a sua consulta.  

 

 

1.1. Explicação do que é o Corona Vírus – Covid-19 

 

Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções, do qual faz parte o COVID-

19. Normalmente, estas infeções estão associadas ao sistema respiratório, podendo ser 

semelhantes a uma gripe comum ou evoluir para uma doença mais grave, como pneumonia. O 

Corona Vírus – Covid-19 é uma infeção respiratória aguda (febre ou tosse ou dificuldade 

respiratória) requerendo ou não hospitalização. 

Critérios epidemiológicos 

 

 

 

 

 

 

História de viagem para áreas com transmissão comunitária ativanos 14 dias antes do início 

de sintomas 

OU 

Contacto com caso confirmado ou provável de infeção por SARS-CoV-2/COVID-19, nos 14 

dias antes do início dos sintomas 

 

OU 
 

Profissional de saúde ou pessoa que tenha estado numa instituição de saúde onde são 
tratados doentes com COVID-19 

 
 

Obs.: Informação disponível, à data, no Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doença Transmissíveis (ECDC), e deve ser 
adotada pelas estabelecimento de ensinos. 
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1.2. Principais sintomas 

 

Os sintomas são semelhantes a uma gripe, como por exemplo: 

● febre 

● tosse seca 

● falta de ar (dificuldade respiratória) 

● cansaço 

 

 

1.3. Tempo de incubação e formas de manifestação 

 

O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) situa-se entre 2 a 12 dias, segundo 

as últimas informações publicadas pelas Autoridades de Saúde. Como medida de precaução, a 

vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14 dias desde a data da última exposição 

a caso confirmado. 

As medidas preventivas no âmbito do COVID-19 têm em conta as vias de transmissão direta (via 

aérea e por contacto) e as vias de transmissão indireta (superfícies/objetos contaminados). 

 

2. Plano de Contingência 

 

2.1. Identificação dos efeitos que a infeção de Trabalhador(es)/Alunos(s) pode causar no 

serviço ou entidade 

2.1.1 Quais os efeitos que a infeção de alunos, docentes, trabalhadores não 

docentes e visitantes pode causar na escola?  

 

As orientações são responsabilidade da Direção-Geral de Saúde. 

 

 

 

 

 

https://www.sns24.gov.pt/tema/sintomas/febre/
https://www.sns24.gov.pt/avaliar-sintomas/


Plano de Contingência do Agrupamento de Escolas de Odemira                                                                                                            Página 5 de 44 

 

2.1.2 O que se deve preparar para fazer face a um possível caso de infeção?  

 

Equipar uma sala de isolamento ventilada, com máscara(s) cirúrgica(s), luvas 

descartáveis, telefone, álcool etílico, cadeiras, Kit com água e alguns alimentos não 

perecíveis, contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico); solução 

antisséptica de base alcoólica - SABA (disponível no interior e à entrada desta área); 

toalhetes de papel e termómetro. 

Existência de uma instalação sanitária devidamente equipada, nomeadamente com 

doseador de sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva do 

Trabalhador/Aluno/Visitante com Sintomas/Caso Suspeito. 

 

Destacar um responsável para acompanhar o elemento suspeito de infeção.  

 

2.1.3 O que fazer numa situação em que existe um aluno, docente, trabalhador não 

docente ou visitante suspeitos de infeção?  

 

Dirigir o suspeito de infeção para a sala de isolamento e seguir os procedimentos do 

plano de contingência. 

 

 

2.2. Preparação para fazer face a um possível caso de infeção por Covid-19 de 

Trabalhador(es)/Aluno(s) 

 

● Procedimentos e diligências descritos no ponto 3.  

 

● Identificação de profissionais de saúde e contactos: 

 

    - Centro de Saúde de Odemira: 283 320 130 

    - SNS 24: 808 24 24 24 

    - INEM: 112 

 

● Aquisição e disponibilização de equipamentos e produtos: 

- Máscara(s) cirúrgica(s), luvas descartáveis, telefone, álcool etílico, cadeiras, Kit  com 

água e alguns alimentos não perecíveis, contentor de resíduos (com abertura não 

manual e saco de plástico - com espessura de 50 ou 70 mícron); solução antisséptica de 
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base alcoólica - SABA (disponível no interior e à entrada desta área); toalhetes de papel 

e termómetro. 

Existência de uma instalação sanitária devidamente equipada, nomeadamente com 

doseador de sabão e toalhetes de papel. 

 

● Informação e formação dos trabalhadores:  

 

 - Informação publicada no portal do Agrupamento de Escolas de Odemira e afixada nos locais 

de estilo. Sessão de esclarecimento ministrada pelos Serviços do Centro de Saúde de Odemira 

aos elementos da Direção que irão replicar a informação aos responsáveis pelo 

acompanhamento dos suspeitos de infeção. 

Escola Secundária Dr. Manuel Candeias Gonçalves 

● Sala de isolamento: A7 (Bloco A) 

● Responsável encarregado de acompanhar o suspeito de infeção: Assistente Operacional – Maria 

Manuela Dias – e em sua substituição a Assistente Operacional - Susana Lopes.  

● Professor(a) responsável: Carla Pedro 

 

Escola Básica 2.º e 3.º Ciclos Damião de Odemira 

 

● Sala de isolamento: Posto médico 

 

●Responsável encarregado de acompanhar o suspeito de infeção: Assistente Operacional – 

Isabel Gonçalves – e em sua substituição a Assistente Operacional – Maria do Carmo Alves. 

● Professor(a) responsável: Sónia Encarnação 

 

Escola Básica 1.º Ciclo de Odemira 

 

● Sala de isolamento: Gabinete 

 

Responsável encarregado de acompanhar o suspeito de infeção: Assistente Operacional – Carla 

Ramos (Pré-Escolar) e Catarina Quintas (1.º Ciclo)– e em sua substituição a Assistente 

Operacional – Teresa Cândido  

● Professor(a) responsável: Teresa Nunes 
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Centro Escolar da Boavista dos Pinheiros 

● Sala de isolamento: Sala de receção 

 

● Responsável encarregado de acompanhar o suspeito de infeção: Assistente Operacional - 

Dinora Silva (Pré-Escolar) e Fernanda Duarte (1.º Ciclo) e em sua substituição a Assistente 

Operacional – Graça Delfino 

● Professor(a) responsável: Paula Domingos 

 

Escola Básica da Longueira 

 

● Sala de isolamento: Sala de apoio (antigo Pré-Escolar) 

 

●Responsável encarregado de acompanhar o suspeito de infeção: Assistente Operacional – Ana 

Cristina e em sua substituição a Assistente Operacional – Célia Pacheco 

● Professor(a) responsável: Clara Sanches 

 

Jardim de Infância do Almograve 

 

● Sala de isolamento: Escritório 

 

●Responsável encarregado de acompanhar o suspeito de infeção: Assistente Operacional – 

Maria Manuela Pacheco 

● Professor(a) responsável: Isabel Coelho 

 

Delegada de Segurança do Agrupamento de Escolas de Odemira - Professora: Carla Pedro 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plano de Contingência do Agrupamento de Escolas de Odemira                                                                                                            Página 8 de 44 

 

3. Procedimentos num caso suspeito  

 

Qualquer Trabalhador/Aluno/visitante com sinais e sintomas de COVID-19 e ligação 

epidemiológica, ou que identifique um Trabalhador/Aluno/visitante no estabelecimento de ensino 

com critérios compatíveis com a definição de caso suspeito, dirige-se para a área de 

“isolamento”, acompanhado pelo Assistente Operacional responsável, que está definido no Plano 

de Contingência da respetiva escola. 

O Assistente Operacional destacado para esta função deve seguir o protocolo estabelecido neste 

Plano. Nas situações necessárias (ex. dificuldade de locomoção do suspeito de infeção), o 

Assistente Operacional assegura que seja prestada a assistência adequada ao suspeito de 

infeção até à área de “isolamento”. Sempre que possível, deve-se assegurar a distância de 

segurança (superior a 1 metro) do doente. 

O Assistente Operacional destacado, que acompanha/presta assistência ao suspeito de infeção 

com sintomas, deve colocar, momentos antes de se iniciar esta assistência, uma máscara 

cirúrgica e luvas descartáveis, para além do cumprimento das precauções básicas de controlo 

de infeção (PBCI) quanto à higiene das mãos, após contacto com o Trabalhador/Aluno/Visitante 

doente. Deve sempre proceder ao registo da ocorrência em documento próprio, disponível na 

Sala de Isolamento. 

O Trabalhador/Visitante doente (caso suspeito de COVID-19), já na área de “isolamento”, 

contacta o SNS 24 (808 24 24 24). No caso de ser um Aluno doente, o respetivo Encarregado 

de Educação é contactado pela escola do seu educando e tem 30 minutos, salvaguardando-se 

o tempo necessário para deslocação, de modo a apresentar-se junto do mesmo, a fim de que 

seja o próprio a contactar o SNS. 

Este doente deve continuar a  usar uma máscara, se a sua condição clínica o permitir. No caso 

das crianças do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo, a máscara deverá ser, preferencialmente, colocada 

pelo próprio. Deve ser verificado se a máscara se encontra bem ajustada (ou seja: ajustamento 

da máscara à face, de modo a permitir a oclusão completa do nariz, boca e áreas laterais da 

face.  

Caso o Encarregado de Educação não compareça, o contacto para o SNS 24 será feito pelo 

responsável da respetiva Sala de Isolamento. 

O profissional de saúde do SNS 24 questiona o Trabalhador/Visitante doente ou o Encarregado 

de Educação do Aluno doente quanto a sinais e sintomas e ligação epidemiológica compatíveis 

com um caso suspeito de COVID-19. Após avaliação, o SNS 24 informa o doente/responsável 
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por este: 

− Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19: define os procedimentos adequados à 

situação clínica do doente; 

− Se se tratar de caso suspeito de COVID-19: o SNS 24 contacta a Linha de Apoio ao Médico 

(LAM), da Direção-Geral da Saúde, para validação da suspeição. Desta validação o resultado 

poderá ser: 

● Caso Suspeito Não Validado, este fica encerrado para COVID-19. O SNS 24 define os 

procedimentos habituais e adequados à situação clínica do trabalhador. O trabalhador informa o 

empregador da não validação, e este último deverá informar o médico do trabalho responsável. 

● Caso Suspeito Validado, a DGS ativa o INEM, o INSA e Autoridade de Saúde Regional, 

iniciando-se a investigação epidemiológica e a gestão de contactos. A chefia direta do doente 

informa o empregador da existência de um caso suspeito validado no estabelecimento de ensino. 

Na situação de Caso suspeito validado, os procedimentos são os seguintes: 

− O doente deverá permanecer na área de “isolamento” (com máscara cirúrgica, desde que a 

sua condição clínica o permita), até à chegada da equipa do Instituto Nacional de Emergência 

Médica (INEM), ativada pela DGS, que assegura o transporte para o Hospital de referência, onde 

serão colhidas as amostras biológicas para testes laboratoriais; 

− O acesso dos outros trabalhadores/alunos à área de “isolamento” fica interditado (exceto aos 

trabalhadores designados para prestar assistência); 

− O empregador colabora com a Autoridade de Saúde Local na identificação dos contactos 

próximos do doente (Caso suspeito validado); 

− O empregador informa o médico do trabalho responsável pela vigilância da saúde do 

trabalhador; 

− O empregador informa a chefia direta da existência de Caso suspeito validado, a aguardar 

resultados de testes laboratoriais, mediante os procedimentos de comunicação estabelecidos no 

Plano de Contingência; 

− Após ter sido desencadeado o processo de encaminhamento para a Sala de Isolamento e 

indicação do SNS para se dirigir aos Serviços de Saúde, o Aluno/Encarregado de Educação 

deverá apresentar uma declaração médica em como está apto a regressar ao estabelecimento 

de ensino via email para o educador/professor titular de turma/diretor de turma (proposta sujeita 

a confirmação por parte do Centro de Saúde). 

− O educador/professor titular de turma/diretor de turma, assim que receber a declaração supra 

referida deverá encaminhá-la de imediato para o email da direção (ae1odemira@gmail.com). 
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O Caso suspeito validado deve permanecer na área de “isolamento” até à chegada da equipa do 

INEM ativada pela DGS, de forma a restringir, ao mínimo indispensável, o contacto deste doente 

com outro(s) trabalhador(es). Devem-se evitar deslocações adicionais do Caso suspeito validado 

nas instalações da estabelecimento de ensino. 

 

4. Procedimentos perante um caso suspeito validado 

 

A DGS informa a Autoridade de Saúde Regional dos resultados laboratoriais que, por sua vez, 

informa a Autoridade de Saúde Local. 

A Autoridade de Saúde Local informa o empregador dos resultados dos testes laboratoriais e: 

− Se o Caso for infirmado, este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados os 

procedimentos habituais do estabelecimento de ensino, incluindo de limpeza e desinfeção. Nesta 

situação, são desativadas as medidas do Plano de Contingência do estabelecimento de ensino; 

− Se o Caso for confirmado, a área de “isolamento” deve ficar interditada até à validação da 

descontaminação (limpeza e desinfeção) pela Autoridade de Saúde Local. Esta interdição só 

poderá ser levantada pela Autoridade de Saúde. 

Na situação de Caso confirmado: 

− O empregador deve: 

− Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de “isolamento”; 

− Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente manuseadas 

e mais utilizadas pelo doente confirmado, com maior probabilidade de estarem contaminadas. 

Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do posto de trabalho do doente confirmado 

(incluindo materiais e equipamentos utilizados por este); 

− Armazenar os resíduos do Caso Confirmado em saco de plástico (com espessura de 50 ou 

70 mícron) que, após ser fechado (ex. com abraçadeira), deve ser segregado e enviado para 

operador licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com risco biológico. 

− A Autoridade de Saúde Local, em estreita articulação com o médico do trabalho, comunica à 

DGS informações sobre as medidas implementadas no estabelecimento de ensino, e sobre o 

estado de saúde dos contactos próximos do doente. 
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5. Procedimentos de vigilância de contactos próximos 

 

Considera-se “contacto próximo” um Trabalhador/Aluno/Visitante que não apresenta sintomas 

no momento, mas que teve ou pode ter tido contacto com um caso confirmado de COVID-19. O 

tipo de exposição do contacto próximo determinará o tipo de vigilância. O contacto próximo com 

caso confirmado de COVID-19 pode ser de: 

− “Alto risco de exposição”, é definido como: 

 ● Trabalhador/Aluno do mesmo posto de trabalho/turma (gabinete, sala, secção, 

zona até 2 metros) do Caso; 

 ● Trabalhador/Aluno que esteve face-a-face com o Caso Confirmado ou que esteve 

com este em espaço fechado; 

 ● Trabalhador/Aluno que partilhou com o Caso Confirmado loiça (pratos, copos, 

talheres), toalhas ou outros objetos ou equipamentos que possam estar contaminados com 

expectoração, sangue, gotículas respiratórias. 

− “Baixo risco de exposição” (casual), é definido como: 

 ● Trabalhador/Aluno que teve contacto esporádico (momentâneo) com o Caso 

Confirmado (ex. em movimento/circulação durante o qual houve exposição a gotículas/secreções 

respiratórias através de conversa face-a-face superior a 15 minutos, tosse ou espirro). 

 ● Trabalhador(es) que prestou(aram) assistência ao Caso Confirmado, desde que 

tenha(m) seguido as medidas de prevenção (ex. utilização adequada da máscara e luvas; 

etiqueta respiratória; higiene das mãos). 

Perante um Caso Confirmado por COVID-19, além do referido anteriormente, deverão ser 

ativados os procedimentos de vigilância ativa dos contactos próximos, relativamente ao inicio de 

sintomatologia. Para efeitos de gestão dos contactos, a Autoridade de Saúde Local, em estreita 

articulação com o empregador e o médico do trabalho, deve: 

− Identificar, listar e classificar os contactos próximos (incluindo os casuais); 

− Proceder ao necessário acompanhamento dos contactos (telefonar diariamente, informar, 

aconselhar e referenciar, se necessário). 

O período de incubação estimado da COVID-19 é de 2 a 12 dias. Como medida de precaução, 

a vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14 dias desde a data da última 

exposição a caso confirmado. 
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A vigilância de contactos próximos deve ser a seguidamente apresentada: 

Vigilância de contactos 

próximos 

“alto risco de exposição” “baixo risco de exposição” 

− Monitorização ativa pela Autoridade de 

Saúde Local durante 14 dias desde a 

última exposição; 

− Auto monitorização diária dos sintomas 

da COVID-19, incluindo febre, tosse ou 

dificuldade em respirar; 

− Restringir o contacto social ao 

indispensável; 

− Evitar viajar; 

− Estar contactável para monitorização 

ativa durante 

os 14 dias desde a data da última 

exposição. 

− Auto monitorização diária dos 

sintomas da COVID-19, incluindo 

febre, tosse ou dificuldade em 

respirar; 

− Acompanhamento da situação 

pelo médico do trabalho. 

 

De referir que: 

− A automonitorização diária dos sintomas, feita pelo próprio ou pelo seu responsável (no caso 

de ser um aluno), visa a avaliação da febre (medir a temperatura corporal duas vezes por diae 

registar o valor e a hora de medição) e a verificação de tosse ou dificuldade em respirar; 

− As crianças, os alunos, bem como o pessoal docente e não docente, com sinais ou sintomas 

sugestivos de COVID-19 não se devem apresentar nos estabelecimentos de ensino. Quem tiver 

sintomas deve contactar a Linha SNS24 (808 242424) ou outras linhas telefónicas criadas 

especificamente para o efeito e proceder de acordo com as indicações fornecidas pelos 

profissionais de saúde. 

 

- Se se verificarem sintomas da COVID-19 e o doente estiver no estabelecimento de ensino, 

devem-se iniciar os “Procedimentos num Caso Suspeito”, estabelecidos no ponto 3; 

 

− Se nenhum sintoma surgir nos 14 dias decorrentes da última exposição, a situação fica 

encerrada para COVID-19. 
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6. Modalidades previstas, para além do regime presencial: regime misto e  

regime não presencial 

6.1 No regime misto, as turmas são divididas em 2 turnos (Turno A e Turno B), 

obedecendo a 1 esquema específico, alternando-se a frequência presencial e à 

distância. 

6.2 No regime não presencial,os professores marcam as sessões síncronas e 

assíncronas na mancha horária da respetiva turma. As aulas síncronas correspondem 

a 1/3 da carga horária total de cada disciplina, aproximadamente. As assíncronas 

ocuparão o restante tempo da mancha horária da disciplina. 

 

II – CÓDIGO DE CONDUTA 

1. MEDIDAS DE PREVENÇÃO DIÁRIA 

1.1 GERAIS 

- Cumprir as normas de conduta a obedecer, no atual contexto, e que visam a 

prevenção e o controlo da transmissão da COVID-19 (correta higienização das mãos, 

etiqueta respiratória e colocação de máscara certificada, – Anexo 8, bem como 

distanciamento entre pessoas e automonitorização de sintomas); 

- À entrada da escola, colocar a máscara e usá-la obrigatoriamente dentro de todo 

o recinto escolar (espaços exteriores e interiores), exceto as crianças do Pré-Escolar 

e os alunos do 1.º Ciclo; qualquier elemento da comunidade educativa que não seja 

portador de máscara fica impedido de entrar no recinto escolar; 

- Recomenda-se o aporte de uma segunda máscara, para uma eventual 

substituição; 

- Em nenhuma circunstância, os alunos retiram a máscara exceto nos casos em 

que ingiram alimentos/água ou para troca de máscara; 

- À entrada e à saída da escola, desinfetar as mãos e os sapatos com uma solução 

antisséptica de base alcoólica (SABA);  
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- Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, e reforçar a sua lavagem antes 

e após as aulas, antes e após o uso da casa de banho, antes e após as refeições, e 

sempre que estejam sujas, seguindo as normas emanadas pela DGS; 

- Manter o distanciamento físico e a etiqueta respiratória (tossir ou espirrar para o 

braço, com o cotovelo fletido, e não para as mãos; evitar tocar nos olhos, no nariz e 

na boca, com as mãos sujas ou contaminadas com secreções respiratórias), no 

interior e exterior dos estabelecimentos escolares;  

- Usar lenços de papel (de utilização única), para se assoar; deitar os lenços usados 

num caixote de lixo e higienizar as mãos de seguida; 

- Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, 

interruptores, persianas, etc. Caso toque em bens e superfícies comuns, deverá, de 

imediato, higienizar as mãos; 

- Não é permitido a troca e partilha de material escolar e pessoal; 

- Sempre que possível, e que tal não comprometa a segurança das crianças e dos 

alunos, devem manter-se as janelas e/ou portas abertas, de modo a permitir uma 

melhor circulação do ar e evitar toques desnecessários em superfícies, assegurando-

se, ainda, a limpeza e desinfeção dos espaços escolares (higiene ambiental); 

- Higienização da responsabilização da pessoa que utiliza espaços tais como 

secretária da sala de aula, sala de trabalho de docentes, sala de professores e espaço 

de refeitório anexo, gabinetes disciplinares e outros espaços escolares afins; 

- As Bibliotecas Escolares têm a sua lotação máxima reduzida a um terço e não 

pode ser alterada a distribuição dos equipamentos/mobiliário por parte dos utentes. 

Antes e após a utilização de equipamentos/livros é obrigatória a desinfeção das mãos; 

 

- Nas Salas de Informática não pode ser alterada a distribuição dos 

equipamentos/mobiliário por parte dos utentes (estas salas possuem Plano de 

Contingência específico –  anexo 6);  

 

- Relativamente ao equipamento informático e de impressão, é obrigatório 

desinfetar as mãos, antes e após a utilização dos mesmos. 
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- As crianças e os alunos, bem como o pessoal docente e não docente com 

sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19 não devem apresentar-se no 

estabelecimento de educação pré-escolar ou na escola. Devem contactar o 

SNS24 (808 242424) ou outras linhas telefónicas criadas especificamente para o 

efeito, e proceder de acordo com as indicações fornecidas, pelos profissionais de 

saúde. 

 

1.2 ATENDIMENTO AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO E AO PÚBLICO 

 

- A via digital é a privilegiada para todos os procedimentos administrativos, 

sempre que possível; 

 

- O contacto com os Encarregados de Educação deve ser feito, preferencialmente, 

por via digital ou telefónica (dentro do horário de atendimento) e a entrada dos 

mesmos no espaço escolar deve ser previamente agendada com os Serviços 

Administrativos ou com os respetivos educadores/professores titulares/diretores de 

turma; 

 

- O atendimento far-se-á, por defeito, através de meios digitais ou telefónico, a 

concertar entre os Diretores de Turma e os Encarregados de Educação; 

 

- Em situações excecionais, e devidamente agendadas, o atendimento poderá 

ser presencial; 

 

- Pessoas externas ao processo educativo só devem entrar no recinto escolar 

quando tal for imprescindível e, sempre, de forma segura, utilizando máscara 

cirúrgica descartável e evitando contacto com as crianças, alunos e pessoal docente 

e não docente. 
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1.3 PROCEDIMENTOS NA UTILIZAÇÃO DE REFEITÓRIOS E BUFETES 

- PROCEDIMENTOS NA UTILIZAÇÃO DOS REFEITÓRIOS (EB 2, 3 Damião de 

Odemira e Escola Secundária Dr. Manuel Candeias Gonçalves): 

. A lavagem/desinfeção das mãos antes e após o consumo de qualquer refeição 

por parte de qualquer utente do refeitório, bem como a utilização obrigatória de 

máscara por parte dos assistentes operacionais; 

. A máscara do utente só deve ser retirada imediatamente antes de começar a 

sua refeição e deverá ser colocada imediatamente após o final da mesma; 

. A preparação do tabuleiro e entrega a cada aluno é feita por um funcionário à 

entrada da linha do refeitório; 

. Os talheres e os guardanapos devem ser fornecidos dentro de embalagem; 

. Fruta, sobremesa e salada deverão estar devidamente protegidas e serão 

servidas por um assistente operacional; 

. A lavagem de toda a loiça em máquina, incluindo os tabuleiros, após cada 

utilização dos mesmos; 

. A lavagem obrigatória de toda a loiça em máquina, após cada utilização; 

. As mesas deverão ser higienizadas após cada utilização; 

. Dever-se-á assegurar a boa ventilação e renovação do ar; 

. A sua capacidade estará limitada ao número afixado. 

 

- PROCEDIMENTOS NA UTILIZAÇÃO DOS REFEITÓRIOS nos Jardins de Infância 

e nas Escolas Básicas do 1.º Ciclosão da responsabilidade do Jardim de Infância 

Nossa Senhora da Piedade (EB1 Odemira e Centro Escolar da Boavista dos 

Pinheiros) e da Creche “Os Calculinhos” (JI Almograve e EB1 da Longueira). 

 

- PROCEDIMENTOS NA UTILIZAÇÃO DOS BUFETES (EB 2, 3 Damião de Odemira 

e Escola Secundária Dr. Manuel Candeias Gonçalves): 
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. A lavagem/desinfeção das mãos antes e após o consumo de qualquer refeição 

por parte de qualquer utente do bufete, bem como a utilização obrigatória de máscara 

por parte dos assistentes operacionais; 

. A máscara do utente só deve ser retirada imediatamente antes de começar a 

sua refeição e deverá ser colocada imediatamente após o final da mesma; 

. Os talheres e os guardanapos devem ser fornecidos dentro de embalagem; 

. Os produtos disponíveis deverão estar devidamente protegidas e serão 

servidos por um assistente operacional; 

. A lavagem obrigatória de toda a loiça em máquina, após cada utilização; 

. As mesas deverão ser higienizadas após cada utilização; 

. Dever-se-á assegurar a boa ventilação e renovação do ar; 

. A sua capacidade estará limitada ao número afixado. 
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III – CIRCUITOS - sinalética nos espaços 

Escola Secundária Dr. Manuel Candeias Gonçalves  

- A entrada faz-se pelo portão principal; 
- Em todos os blocos e espaço escolar, circula-se pela direita; 
- O acesso às casas de banho pelos alunos deve ser feito no Bloco onde têm 
aulas; 
- O acesso aoprimeiro andar faz-se pelas escadas do lado direito de cada Bloco 
(junto à porta da frente) e a saída para o rés-do-chão pelas escadas do lado 
esquerdo do Bloco (junto à porta traseira); 
- O Polivalente servirá para espaço anexo ao refeitório; 
- O acesso ao palco estará vedado, não podendo em situação alguma utilizar-se os 
matraquilhos, a mesa de ping-pong e a mesa de música; 
- A entrada para o Refeitório faz-se pelo Polivalente cumprindo o corredor de 
acesso e o distanciamento físico e a saída faz-se pela porta exterior do refeitório ou 
do pavilhão; 
- O acesso à Secretaria é feito preferencialmente por via digital (email: 
secretariaae1odemira@gmail.com) ou por marcação telefónica prévia (283 327 
634); 
- O caso suspeito de COVID-19 deve ser encaminhado para a Sala de 
Isolamento (SI), que é a sala 7 do Bloco A. 

 

Escola Básica 2.º e 3.º Ciclos Damião de Odemira 

- A entrada faz-se pelo portão principal, dirigindo-se as turmas para as respetivas 

portas laterais de acesso ao Bloco onde têm aulas; 

- A saída para o exterior será sempre feita pela porta central;  

-  Em todos os Blocos, circula-se pela direita, exceto no Bloco sul em que a 

circulação será feita pela esquerda; 

- O acesso às casas de banho pelos alunos deve ser feito no Bloco onde têm 

aulas; 

- O acesso ao primeiro andar no Bloco Norte faz-se pelas escadas do lado direito 

(zona da Biblioteca) e a saída pelas escadas do lado esquerdo (zona das salas de 

EV e ET); 

- O acesso ao primeiro andar no Bloco Sul faz-se pelas escadas do lado esquerdo  

(zona dos laboratórios) e a saída pelas escadas do lado direito (zona das salas de 

EV, ET e EM); 

-    O caso suspeito de COVID-19 deve ser encaminhado para a Sala de 

Isolamento (SI), que é o Posto Médico.  

 

 

mailto:secretariaae1odemira@gmail.com
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Escola Básica 1.º Ciclo de Odemira 

- A entrada e a saída fazem-se pelo portão principal (junto ao Jardim do Largo 

Sousa Prado), circulando-se pela direita; 

- As turmas com aulas na ala nascente, entram no edifício pela porta nascente, 

circulando-se pela direita; 

- As turmas com aulas na ala poente, entram no edifício pela porta poente, 

circulando-se pela direita; 

- As turmas que têm aulas na ala nascente fazem o trajeto para a sala de aula entre 

o campo de jogos e o recreio, circulando-se pela direita; 

- As turmas que têm aulas na ala poente fazem o trajeto entre os dois espaços de 

recreio, circulando-se pela direita; 

- As turmas com aulas no 1.º andar devem subir e descer as escadas, circulando-

se pela direita; 

- Os espaços de recreio encontram-se divididos e serão de utilização rotativa; 

- As turmas com aulas na ala nascente deslocam-se para o exterior pelo trajeto entre 

o campo de jogos e o espaço de recreio, circulando-se pela direita; 

- As turmas com aulas na ala poente deslocam-se para o exterior pelo trajeto entre 

os dois espaços de recreio, circulando-se pela direita; 

- O trajeto para o espaço de refeição das turmas da ala nascente é feito pelo ginásio, 

respeitando a sinalética existente; 

- O trajeto para o espaço de refeição das turmas da ala poente é feito diretamente 

para o refeitório, respeitando a sinalética; 

-  O caso suspeito de COVID-19, deve ser encaminhado para a Sala de 

Isolamento (SI), que é no Gabinete. 

 

 

Centro Escolar da Boavista dos Pinheiros 

- A entrada e a saída fazem-se pela porta principal (Rua da Planície), circulando-

se pela direita até à respetiva sala de aula; 

- Os espaços de recreio encontram-se divididos e serão de utilização rotativa; 

- As turmas deslocam-se para o espaço de recreio, circulando pela direita; 

- O trajeto para o espaço de refeição faz-se pela direita; 

- O caso suspeito de COVID-19 deve ser encaminhado para a Sala de 

Isolamento (SI), que é na Receção, circulando-se pela direita. 
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Escola Básica 1.º Ciclo da Longueira 

- A entrada e a saída da turma que frequenta o edifício da Escola Básica (Rua da 

Escola) e da turma que frequenta o edifício da Associação Cultural Recreativa e 

Desportiva da Longueira (Urbanização da Longueira Nova) fazem-se pelos 

respetivos portões, circulando-se pela direita até à respetiva sala de aula; 

- O trajeto para o espaço de refeição é feito pelo exterior dos edifícios, acautelando-

se as regras de Segurança Rodoviária; 

- O caso suspeito de COVID-19 deve ser encaminhado para a Sala de 

Isolamento (SI), que é a Sala de Apoio, do edifício do antido Pré-Escolar, 

circulando-se pela direita ou acautelando-se as regras de Segurança 

Rodoviária. 

 

 

 

Jardim de Infância de Odemira 

- A entrada e a saída fazem-se pelo portão principal (junto ao Jardim do Largo 

Sousa Prado); 

- A deslocação para a sala de aula faz-se pelo trajeto  entre o campo de jogos e o 

recreio, circulando pela direita; 

- O espaço de recreio é o que se encontra do lado direito à sala do grupo (relvado, 

junto ao portão traseiro); 

- O trajeto para o espaço de refeição é feito pelo ginásio, respeitando a sinalética 

existente; 

-  O caso suspeito de COVID-19, deve ser encaminhado para a Sala de 

Isolamento (SI), que é no Gabinete. 
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Jardim de Infância do Almograve 

- A entrada e a saída fazem-se pela única porta existente (Travessa da Escola). 

- O caso suspeito de COVID-19 deve ser encaminhado para a Sala de 

Isolamento (SI), circulando-se pela direita. 

 

 

Odemira, 29 de janeiro de 2021 
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IV – ANEXOS  - Procedimentos e regras de utilização 

ANEXO 1 – Laboratórios de Física e Química 

O trabalho experimental é essencial para a aprendizagem de Física e Química 
e o laboratório um local de aprendizagens específicas e de aquisição de múltiplas 
competências transversais.  
 

Nas condições atuais de Pandemia por COVID-19 é importante que as 
atividades de cariz laboratorial sejam realizadas tendo por base um conjunto de 
procedimentos que minimizem as possibilidades de eventuais contágios. Apresentam-
se, de seguida, diversas medidas relativas à utilização dos laboratórios: 

 

• Desinfeção obrigatória das mãos com solução à base de álcool na entrada da 
sala. 

• Colocação de um dispensador de álcool gel por bancada/mesa (sempre que os 
alunos manipulem material). 

• Colocação de barreiras de acrílico em cruz em cada bancada do laboratório de 
Química, a todo o seu comprimento e largura 

• As aulas de trabalho laboratorial decorrerão nas aulas com coadjuvação de 
forma a que um dos docentes acompanhe a atividade laboratorial e o outro 
acompanhe a atividade prática em sala de aula. 

• Optar, sempre que possível por: 
➢ Vídeos demonstrativos em alternativa à manipulação do material; 
➢ Simulações digitais; 
➢ Realização de atividades demonstrativas pelo docente ou por um aluno, de 

forma rotativa pela turma; 
➢ Criação de kits individuais de atividades realizadas nas mesas individuais de 

cada aluno. 
 

 O recurso a estas estratégias deverá garantir o desenvolvimento das competências 

associadas ao trabalho investigativo, (através da utilização de diferentes recursos 

como por exemplo mapas concetuais, exercícios de inquérito, relatórios orientados, 

...) 

• Na Escola Secundária, as atividades de laboratório decorrerão em aulas de 
turno  

• Durante a realização da aula de laboratório, os alunos devem estar equipados 
com bata de proteção individual e de uso exclusivo pela qual ficam 
responsáveis, devendo levar consigo para lavagem em casa, após cada aula. 
Não podem ser utilizadas batas de outras pessoas nem podem ser deixadas 
nos cabides de uma aula para outra. 

• Durante o manuseamento do material os alunos usarão luvas de proteção 
descartáveis fornecidas pelo Agrupamento de Escolas e máscara de proteção. 

• Ordeiramente, e seguindo as instruções do professor, os alunos devem dirigir-
se em grupo(s) de 3 ou 4 pessoas para o laboratório de Química ou laboratório 
de Física. 

• No laboratório de Química podem trabalhar, em simultâneo, 4. 
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• No laboratório de Física funcionará apenas um grupo de trabalho 
supervisionado pelo professor em regime de demonstração, onde apenas o 
professor manuseará os materiais, ficando os restantes alunos a trabalhar na 
sala de aula. Os alunos que estão no laboratório de Física estarão à distância 
de segurança regulamentar em função de marcas a colocar no chão do mesmo. 

• Os laboratórios devem, sempre que as condições climatéricas o permitirem, 
manter-se com as janelas abertas, e sempre que possível com as portas 
também abertas, garantindo a circulação do ar. 

• Os armários devem manter-se abertos de modo a evitar o contacto com 
maçanetas e chaves. 

• Afixar junto aos lavatórios de cartaz demonstrativo da técnica de higienização 
das mãos. 

• Sempre que se proceda à manipulação de material em grupos de trabalho: 

i. apenas um aluno estará encarregue dessa manipulação (devendo esta 
função ser rotativa entre todos os elementos do grupo nas aulas 
seguintes). 

ii. Os grupos, que deverão ser de 3 ou 4 elementos, terão obrigatoriamente 
de incluir os alunos que se sentam lado a lado nas outras aulas, de modo 
a minimizar os contactos. 

iii. No final da aula, o aluno que manipulou o material assegurará a sua 
higienização. 

 

ANEXO 2 – Laboratórios de Ciências Naturais e Biologia e Geologia 

Os laboratórios de Ciências Naturais, Biologia e Geologia incluem materiais que as 

Aprendizagens Essenciais (AE) exigem que os alunos manipulem, de forma a 

desenvolverem competências práticas e experimentais. Para além do trabalho 

laboratorial (exemplo: observação ao microscópio, realização de reações químicas), 

as AE exigem ainda outras tarefas práticas como a análise de amostras de rochas e 

solos ou a observação à lupa de partes de plantas ou animais. Acresce ainda que 

algumas AE remetem especificamente para estratégias de trabalho cooperativo. 

Estas especificidades exigem que os laboratórios tenham regras próprias e 

equipamentos de proteção e prevenção específicos. 

1) Regras de funcionamento propostas 

a. Os laboratórios são as salas A5 e A6 na Escola Secundária de Odemira e os 

Laboratórios 3 e 4 na Escola Damião de Odemira. 

b. Os laboratórios serão equipados com um dispensador de gel desinfetante à 

entrada, sabão azul e branco em todos os lavatórios e toalhetes desinfetantes em 

todas as bancadas.  

c. Os docentes devem controlar a entrada dos alunos nos laboratórios para assegurar 

a correta desinfeção das mãos. 

d. A disposição das mesas será adaptada de forma a garantir o máximo 

distanciamento possível entre alunos, evitando a posição frente-a-frente. 
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e. Os alunos ocupam lugares fixos nos laboratórios, tanto quanto possível 

semelhantes aos que ocupam na sua sala de aula no que respeita aos colegas 

mais próximos. 

f. Os armários devem manter-se abertos de modo a evitar o contacto com maçanetas 

e chaves. 

g. Os laboratórios da escola secundária disporão de toalhetes desinfetantes que os 

alunos usarão para desinfetar todo o material não lavável que utilizem (exemplos: 

microscópio, balança, computadores portáteis ou amostras de rochas). 

h. O material lavável (tubos de ensaio, caixas de Petri, pinças, etc.) é lavado pelos 

alunos do ensino secundário com detergente e deixados a secar nos escorredores, 

sendo posteriormente arrumados pelos professores. No ensino básico, a 

higienização dos materiais é feita pelos assistentes operacionais, aquando da 

higienização da sala. 

i. Material de uso individual como batas e computadores não deverão ser partilhados 

entre os alunos. 

j. Contudo, ressalvando situações de desigualdade de oportunidades, a escola 

secundária emprestará batas aos alunos que não as possam comprar, pelo período 

de um ano, para uso individual. 

k. Ainda para assegurar igualdade de oportunidades, na escola secundária 

continuarão a ser disponibilizados computadores portáteis aos alunos durante o 

período de aula, sempre que necessário, sendo esse equipamento desinfetado 

pelos alunos sob supervisão do professor, após cada utilização. 

l. Optar, quando adequado, por vídeos demonstrativos ou realização da atividade 

experimental pelo professor, de forma especial no ensino básico onde a realização 

de aulas experimentais tem maiores condicionantes. Assim, pelo menos em boa 

parte das atividades práticas exigidas pelas AE, os alunos não necessitam de 

manipular materiais.  

m. Pequenas saídas de campo nas imediações da escola são atividades práticas de 

baixo risco de contágio, pelo que se consideram possíveis, desde que não 

emanadas indicações em contrário pelas autoridades de saúde. 

n. Sempre que possível as portas e janelas dos laboratórios devem ficar abertas, 

assegurando arejamento do espaço. 

o. Após cada aula laboratorial, as maçanetas das portas, os puxadores dos armários 

e as bancadas serão desinfetadas por um assistente operacional. 
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ANEXO 3 - Salas de Artes Visuais 

Procedimentos e Regras de Segurança 

- Todas as salas estão equipadas com solução desinfetante e pano de limpeza, que 
deve ser utilizado no reforço da limpeza e higienização de pontos de grande contacto: 
teclados, ferramentas, maçanetas das portas, torneiras, bancadas; 

- As mesas estão dispostas em linhas paralelas a, pelo menos, 1 metro de distância 
entre cada e com 1 aluno por cada mesa, estirador ou bancada; 

- Os lugares são marcados e cada aluno senta-se sempre no mesmo lugar, não se 
levantando deste, senão com a autorização do professor; 

- Os alunos só poderão usar o utilizar o seu póprio material para a realização das 
atividades, não podendo emprestar ou pedir emprestado aos colegas;  

- Os alunos devem transportar a sua própria capa (formato A4), não a deixando na 
sala de aula e guardando-a, se possível, no seu cacifo individual; 

- Os alunos limpam o seu local individual de trabalho, no final da aula.  

 

ANEXO 4 – Espaços Desportivos  

Em anexo a este documento, seguem  o Plano de Contingência do Pavilhão 

Desportivo Municipal e o Plano de Contingência do Estádio Municipal, integrados no 

Complexo Desportivo Municipal “Dr. Justino Santos”, da responsabilidade da Câmara 

Municipal de Odemira. 

 

ANEXO 5 - Biblioteca Escolar 

As Bibliotecas Escolares são muito mais do que um conjunto de recursos 

físicos, documentais e humanos. São um polo onde diversos saberes e literacias se 

entrecruzam e os abraços mesmo virtuais continuam a ser de graça. Em tempos de 

pandemia é essencial adaptar os serviços prestados a uma nova realidade. Este 

documento surge na sequência desta necessidade. 

Artigo 1º 

Horário de Funcionamento 

1- As bibliotecas do Agrupamento estarão abertas todos os dias úteis, de 

segunda a sexta feira, exceção feita às bibliotecas da EB1 de Odemira e do 

Centro Escolar da Boavista dos Pinheiros por não terem assistentes 

operacionais atribuídas e por serem espaços mais pequenos. O acesso ao 

acervo documental destas bibliotecas estará acessível aos docentes destes 

http://portal.ae1odemira.edu.pt/images/noticias/2020_2021/contingencia/pavilhao_desportivo_municipal_plano_contingencia_covid_19.pdf
http://portal.ae1odemira.edu.pt/images/noticias/2020_2021/contingencia/pavilhao_desportivo_municipal_plano_contingencia_covid_19.pdf
http://portal.ae1odemira.edu.pt/images/noticias/2020_2021/contingencia/estadio_municipal_de_odemira_plano_contingencia_covid_19.pdf


Plano de Contingência do Agrupamento de Escolas de Odemira                                                                                                            Página 26 de 44 

 

estabelecimentos. Os docentes serão coadjuvados pela professora 

bibliotecária e obedecerão a todos os protocolos de higienização em tempo 

COVID. 

2 - O horário encontra-se afixado à entrada das Bibliotecas prevendo períodos de                       

encerramento para higienização e arejamento. 

- Escola Secundária Dr. Manuel Candeias Gonçalves – 9.00 -17.30 (Intervalos 

para higienização das 11.00 às 11.30 e das 14.30 às 15.00) 

- Escola EB2 3 Damião de Odemira – 8.45 – 15.00 (Intervalo para higienização 

das 11.00 às 11.30). 

       

Artigo 2º 

Funcionamento 

1- As malas/mochilas dos utilizadores não poderão entrar na biblioteca ficando no 

espaço preparado para o efeito. Os alunos devem apenas levar o material 

necessário ao trabalho que pretendem desenvolver. 

2- A utilização de máscara é obrigatória. Se tal não acontecer o aluno pode ser 

impedido de entrar no espaço. 

3- Os utilizadores deverão higienizar as mãos à entrada da biblioteca no espaço 

apetrechado para o efeito com uma solução de álcool gel. 

4- A ficha de registo diário de presença na biblioteca deverá ser preenchida pelo 

aluno em formulário próprio, onde o aluno deve identificar-se, bem como 

registar o número da mesa e a hora em que esteve na biblioteca. 

5- Os utilizadores não podem fazer deslocar mobiliário para outros locais nem 

mudar de lugar.  

6- As mesas de trabalho individual (tampo quadrado) só podem ser usadas por 

um utilizador. 

7- As mesas duplas só podem ser usadas por um utilizador. 

8- A mesas redondas de grupo só podem ser usadas por 2 utilizadores. 

9- Os computadores disponíveis só podem ser usados por 1 utilizador, mantendo 

assim a distância entre eles. 

10- O mobiliário constituído por mesas, cadeiras e sofás está redistribuído e existe 

um menor número de lugares sentados. Existe igualmente interdição ao uso de 

algumas mesas e sofás. 

11-  Na entrada da biblioteca estará sinalética com indicação do estado de 

ocupação do espaço, verde para espaço livre; amarelo para metade da 

ocupação e vermelho com ocupação máxima.  

Lotação da biblioteca da Escola Secundária – 32 lugares sentados. 

Lotação da biblioteca da EB2 3 Damião de Odemira – 23 lugares sentados. 

12- Sempre que a lotação do espaço for atingida a Direção será informada. 
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Artigo 3º 

Utilização da coleção e outros materiais 

1- Os utilizadores não podem retirar qualquer documento das estantes, devendo 

sempre solicitar o que pretendem junto do balcão de atendimento, nunca 

ultrapassando a linha marcada no chão. 

2- O fornecimento dos documentos pretendidos será sempre efetuado pela 

assistente operacional ou pela professora bibliotecária. 

3- A devolução de documentos será feita à entrada da biblioteca. Existirão 

caixotes devidamente identificados com o dia da semana. Os alunos devem lá 

deixar os documentos com a respetiva requisição para os materiais poderem 

fazer uma quarentena de 72 horas. Os livros só serão manuseados após este 

período de tempo. 

4- Neste momento não é possível ter acesso às revistas e jornais diários. 

5- Todos os materiais de desgaste rápido usados pelos alunos serão colocados 

numa caixa devidamente identificada para o efeito e serão higienizados no final 

do dia. 

6- Só é permitido um utilizador junto ao balcão de atendimento. Os restantes (dois 

no máximo) deverão aguardar em fila cumprindo o necessário distanciamento 

social). 

7- Terão prioridade de acesso à biblioteca os utilizadores que: 

- queiram participar numa atividade dinamizada na biblioteca; 

- pretendam realizar trabalhos, pesquisar ou fazer recolha de informação; 

- os que pretendam estudar; 

- os que pretendam realizar os TPC; 

- os que pretendam passar tempo livre. 

 

Artigo 4º 

Acesso a Turmas 

1- Os docentes que pretendam usar a biblioteca em contexto de aula, terão de a 

requisitar junto da professora bibliotecária/assistente operacional que, em 

conjunto com o/a docente titular de turma, organizará a forma mais segura de 

utilização do espaço. A requisição deverá ser feita pelo menos com 24h de 

antecedência em documento criado para o efeito. A lotação do espaço não 

pode ser ultrapassada. 

2- A/O docente titular de turma é a/o responsável pelo cumprimento do 

regulamento por parte dos seus alunos. 

3- Os docentes que pretendam enviar grupos de alunos para a biblioteca com 

tarefas previamente atribuídas, deverão sempre ter em linha de conta a lotação 

do espaço. Deverão previamente informar-se da possibilidade de enviar os 

alunos para este espaço. 
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Artigo 5º 

Empréstimos para a sala de aula 

1- Todos os empréstimos para a sala de aula deverão ser solicitados pelos 

docentes titulares, que os deverão manter enquanto necessitarem. 

2- A devolução dos empréstimos para a sala de aula obedece aos mesmos 

procedimentos que se encontram definidos no ponto 3 do artº 3º 

 

Artigo 6º 

Higienização do espaço e materiais 

1- O espaço deverá ser higienizado (mesas, cadeiras, sofás, computadores) 

sempre que um grupo de alunos abandone o local. 

2- Os teclados dos computadores deverão estar cobertos com película aderente 

para ser mais fácil a sua higienização após cada utilização. 

3- Sempre que possível as janelas deverão estar abertas para circulação de ar. 

4- A biblioteca terá um horário adaptado às exigências de higienização tal como 

está estipulado no ponto 2 do artº 1. 

 

Artigo 7º 

Disposições Finais 

1-  O anterior Regulamento da Biblioteca Escolar continua em vigor, pelo que os 

casos omissos deste documento, seguem as orientações do documento 

anterior. 

2- O incumprimento/desrespeito pelas normas enunciadas neste regulamento por 

parte dos utilizadores, poderá levar à interdição da sua permanência no espaço 

da biblioteca escolar. 

 

ANEXO 6 – Salas de Informática 

Medidas preventivas: 

 

● Os teclados e ratos dos computadores são protegidos por película aderente, 

que deverá ser substituída sempre que se apresentar danificada ou rasurada. 

● Os teclados, ratos e monitores são limpos com desinfetante a cada mudança 

de turma (necessário material de desinfeção na própria sala). 

● A maçaneta da porta deve ser desinfetada regularmente. 

● Evitar o uso e circulação na sala de aula de dispositivos de armazenamento de 

ficheiros e outros dispositivos pessoais (incentivar o uso da cloud). 
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● Evitar o uso de headphones pessoais e outros dispositivos idênticos, ligados 

aos computadores de uso coletivo. 

● Os professores e alunos devem usar toalhetes/gel desinfetante sempre que 

procedem ao manuseamento de materiais. 

● Manter o equipamento tecnológico ligado durante o dia, no sentido de evitar 

muitos utilizadores a tocar no botão de ligar/desligar. 

● Procedimento de limpeza adequado de equipamentos tecnológicos, em 

qualquer situação: 

○ A higienização deve ser feita com álcool (o álcool gel não é indicado, por 

ser gorduroso)  

○ Usar panos que não soltem fiapos; 

○ Não usar produtos de limpeza corrosivos; 

○ Não pulverizar diretamente ou entornar água em cima dos equipamentos 

tecnológicos; 

○ Outras indicações do fabricante. 

● As mesmas medidas, nomeadamente, a aplicação de película aderente e a 

higienização após cada utilização, podem ser aplicadas aos equipamentos 

tecnológicos que se encontram para uso comum no Agrupamento, por 

exemplo, computadores, teclados, ratos, caixa de botões das impressoras, 

fotocopiadoras e comandos dos videoprojectores e quadros interativos. 



ANEXO 7 – Circuitos   
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ESCOLA BÁSICA 2,3 DAMIÃO DE ODEMIRA 

 

 

 

 

 

 

 

ACESSO ENSINO ARTICULADO 
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ANEXO 8 – Cartazes 
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ANEXO 9 – Sintomatologia de Covid-19 vs Constipação e Gripe 


