
 

 

                             AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE EIXO 

  
                         Ano letivo 2020/2021 

 

           

 

Escola do 1º ciclo de Azurva- Plano de Contingência COVID-19 

Procedimentos 

 

1.Na entrada às – 8h30min e às 9h 

▪ A entrada é realizada pelo portão habitual. 

▪ O adulto que entrega o aluno deverá ser portador de máscara e não poderá entrar na 

escola. As regras de distanciamento marcadas no exterior têm que ser cumpridas, não 

podendo haver aglomerado de pessoas junto ao portão. 

▪ O adulto, que acompanha o aluno, não pode passar para além do portão. 

▪  Ao portão, os alunos são recebidos por uma assistente operacional que procede à medição 

da temperatura e à higienização e desinfeção das mãos.  

▪ Entra um aluno de cada vez. 

▪ De seguida os alunos deslocam-se para o “ponto seguro” (local identificado na parede 

frontal da escola, para cada turma). 

▪ Os alunos apenas deixam o “ponto seguro” acompanhados pelo/a professor/a da respetiva 

turma. 

▪ O acesso às salas é feito, para a turma do 3º ano, que funciona no contentor, pelo exterior 

do edifício e para as restantes turmas pela entrada principal. 

▪ Só é permitido trazer para a escola o material escolar indicado pelo/a professor/a. 

 

2.Nos intervalos 

▪ Os alunos lancham na sala de aula, no intervalo que o professor achar adequado. 

▪ Deslocam-se para o recreio, seguindo os respetivos percursos. 

▪ Os alunos têm espaços limitados para brincar durante o intervalo (2 espaços na parte da 

frente da escola, 2 espaços na parte de trás da escola e um espaço na parte lateral da 

escola, do lado do contentor). 

▪ Nenhum aluno pode sair do “ponto seguro” sem a presença de um adulto. 

▪ As entradas e saídas para o intervalo são sempre as mesmas para cada turma(as turmas do 

4º ano utilizam a porta da frente da escola, as turmas do 1º e 2º anos utilizam o portão que 

se situa em frente às casa de banho e a turma do 3º ano sai diretamente para o recreio). 

▪ Cada professor deve, com a sua turma, fazer o reconhecimento dos trajetos. 
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3.Na hora de almoço 

▪ Os alunos saem da sala acompanhados pelo professor, que os conduz ao refeitório pelo 

trajeto previamente estabelecido. Antes da saída da sala, os alunos lavam as mãos nos 

lavatórios que se encontram dentro das salas. A turma do 3º ano sai da sala 5min. mais 

cedo para que os alunos utilizem os lavatórios das casas de banho para lavar as mãos. 

▪ Após o almoço os alunos podem brincar no espaço atribuído à sua turma. 

▪ Na hora da entrada para o período da tarde, aguardam o professor nesse mesmo espaço.  

 

4. Utilização das casas de banho  

▪ A casa de banho apenas poderá ser usada por dois alunos de cada vez, em tempo de aula 

ou de intervalo. Enquanto esperam pela vez, têm que respeitar a distância sinalizada no 

chão. 

▪  

5.Na sala de aula 

▪ Os alunos não podem deixar qualquer objeto fora da sala. 

▪ Não pode haver partilha de material entre alunos. 

▪ Não pode haver partilha de alimentos/lembranças. (aniversários) 

▪ Os alunos têm que usar vestuário adequado às salas arejadas. 

▪ Os alunos saem das salas após as aulas ou AEC, para os espaços do recreio, destinados à 

sua turma.  

▪ Os alunos que frequentam ATL saem para os respetivos pontos seguros 5 min. antes de se 

iniciarem as aulas, no período de manhã.  

 

6.Na saída da escola 

▪ Os alunos sairão das salas após as aulas, AEC ou ATL para o “ponto seguro” da respetiva 

turma e aí aguardarão a chegada do adulto que os irão buscar. 
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▪ Os adultos no exterior da escola, deverão aguardar respeitando o distanciamento de 

segurança. 

 

 

7.Higienização das mãos 

▪ As mãos serão higienizadas com lavagem ou desinfecção com solução alcoólica: 

- na entrada da escola 

- antes dos lanches e almoço 

- sempre que usarem a casa de banho 

- antes da entrada na sala de aula 

 

7. Procedimentos perante caso suspeito COVID-19 

 

▪ O aluno com suspeita de Covid será acompanhado pela assistente operacional designada, à 

área de isolamento, onde desencadeará todos os procedimentos previstos. 

▪ A área de isolamento definida será a casa de banho destinada a pessoas com deficiência e 

estará equipada com todo o material necessário: telefone, cadeira, água e alguns 

alimentos não perecíveis, e acesso a instalação sanitária. Deverá ainda ter um 1 kit de 

proteção composto por: 

·  luvas descartáveis; 

·  máscaras cirúrgicas; 

·  termómetro; 

·  contentor de resíduos de abertura não manual e sacos de lixo com espessura de 50 ou 70 

micra; 

·  solução antisséptica de base alcoólica; 

·  toalhetes de papel; 

· lista de contactos úteis e lista de contactos de EE.  

 

Os pontos focais serão as Assistentes Operacionais: Sónia Coimbra e Sandra Esmerinda. 
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Azurva, 14 de setembro de 2020 

Plano Contingência escola de Azurva – 2020/2021 

http://www.min-edu.pt/

