
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CIDADE DO ENTRONCAMENTO 
170586 

 

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19 

 ESCOLA BÁSICA ANTÓNIO GEDEÃO 

 

 
A coordenação da Escola Básica António Gedeão, de acordo com as orientações 

para a organização do ano letivo 21/22, tem em conta o Plano de Atuação contra 

Coronavírus SARS-CoV-2 – COVID-19 do Agrupamento de Escolas Cidade do 

Entroncamento e foi elaborado em consonância com o Plano de Contingência da 

Direção Geral da Saúde (DGS) em cumprimento do Despacho n.º 2836-A/2020, de 

02/03/2020, em alinhamento com a orientação n.º 006/26/02/2020 da Direção Geral da 

Saúde (DGS), com o “Referencial Escolas, Controlo de transmissão de COVID-19 e 

contexto escolar”. 

Este plano não é estático e estará em permanente ajustamento com as 

orientações emanadas pela DGS. 

Assim, a Coordenação apresenta a organização para o funcionamento da 

Educação Pré-escolar e 1º CEB. 

 

Entrada e saída dos alunos: 

• Os alunos do JI entram pelo portão pequeno; 

• As crianças do JI devem ser entregues à porta do estabelecimento pelo seu 

encarregado de educação, ou por pessoa por ele designada, e recebidas por uma 

assistente operacional destacada para o efeito que encaminhará para as 

assistentes afetas às salas para proceder à higienização das mãos; 
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• A presença de Pais/Encarregados de Educação dentro do recinto escolar será 

restringida ao indispensável, apenas podendo entrar nos dias de atendimento 

aos encarregados de educação, ou com autorização da coordenadora de 

estabelecimento. Os mesmos devem ser portadores de máscara. 

Intervalos 

• Os alunos do JI terão 4 (quatro) espaços definidos (Coorte’s/bolhas por ano), em 

alternância diária. Caso as condições atmosféricas não permitam, os alunos 

permanecerão na respetiva sala de aula; 

• Os alunos do 1º ciclo terão 4 (quatro) espaços definidos (Coorte’s/bolhas por 

ano) em alternância semanal. Caso as condições atmosféricas não permitam, os 

alunos permanecerão na respetiva sala de aula; 

• Está proibida a utilização dos bebedouros exteriores (alunos, professores, AO…). 

Casas de Banho  

• No JI, os alunos serão sempre acompanhados por uma AO; 

• Os alunos do 1.º CEB entram pelo portão da entrada principal; 

• Os alunos dos 1.º e 2.º anos entram para as salas de aula pela porta lateral à 

esquerda, os alunos do 3.º e 4.º anos entram para as salas de aula pela entrada 

lateral à direita; 

• Os alunos deverão chegar apenas 15 minutos antes do toque de entrada e dirigir-

se à sua zona de fila até ao toque de entrada, respeitando as marcas de 

distanciamento marcadas no chão; 

• Os alunos devem circular pela direita nos corredores e nas escadas, havendo 

marcações no chão; 

• As crianças não devem trazer de casa brinquedos ou outros objetos; 
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• No 1.º CEB, os alunos só utilizarão a casa de banho do seu piso; 

 • Quando estritamente necessário, usarão os WC nos intervalos/período de 

almoço, sempre sob supervisão de uma AO; 

• No decorrer dos intervalos, as assistentes operacionais devem controlar a 

entrada e saída de alunos nas casas de banho, de modo a evitar aglomerações e 

só serão utilizadas em caso de extrema necessidade. 

Sala de aula 

Organização dos alunos no 1.º CEB 

 • Dentro da sala de aula é atribuído a cada aluno um lugar fixo. A atribuição dos 

lugares será definida pelo professor titular; 

 • Deverá haver um distanciamento físico entre as crianças (1 metro, se possível) 

quando estão em mesas, sem comprometer o normal funcionamento das 

atividades pedagógicas;  

• Os alunos não devem partilhar os seus materiais; 

• Os alunos só devem circular pela sala de aula e ir ao wc com a autorização do 

professor; 

• Os alunos devem fazer a higienização das mãos, evitando concentrações, antes 

e depois das refeições, sempre que forem ao wc e regressarem do espaço 

exterior; 

• Cada aluno deverá ter a sua garrafa de água; 

 • As portas e janelas devem estar abertas quando as crianças chegam à sala, 

privilegiando-se desta forma a renovação do ar; 
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• À exceção dos espaços da biblioteca, ginásio e laboratório, os alunos 

permanecem sempre na mesma sala de aula: 

1. 1.º ano – sala 3; 

2. 2.º anos – salas 2 e 4; 

3. 3.º anos – salas 5 e 7; 

4. 4.º anos – salas 6 e 8; 

5. GHR – sala 1; 

6. UAA – sala de professores. 

Refeitório 

• Haverá 3 turnos de almoços, com lugares marcados, de forma a assegurar o 

máximo distanciamento físico possível entre crianças, sendo feita a higienização 

entre cada turno (mesas e cadeiras): 

7. 1º Grupo – Pré-Escolar (das 12h às 12:30h) 

8.  2º Grupo –1º anos e 2º ano (das 12:30h às 12:55h) 

9. 3º Grupo –3ºanos (das 12:30h às 12:55h);  

10. 4º Grupo - 3º/4ºano e 4º anos (das 13h às 13:30h);  ; 

• No JI, os alunos fazem o acesso ao refeitório pelo interior e entram pela porta 

principal. Quando as condições atmosféricas não permitirem, os alunos irão ficar 

nas salas. 

 

• No 1º CEB, o acesso será feito pela porta principal do refeitório e a saída pela 

mesma porta. Quando as condições atmosféricas não permitirem, os alunos irão 

ficar no pátio interior e ginásio. 
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• Os espaços utilizados na hora do almoço serão Biblioteca, hall principal e recreio 

e ginásio; 

 

AEC’s 

• Os grupos das AEC devem respeitar as turmas letivas, funcionando nas respetivas 

salas de aula e nos lugares devidamente marcados pelo professor titular de 

turma, sempre que possível.  

       Sala de isolamento 

• Em caso de necessidade, a sala dos primeiros socorros funcionará como sala de 

isolamento. Esta deverá ter equipamento de proteção e de limpeza (máscaras, 

gel desinfetante, luvas, caixote do lixo, produtos de limpeza) e EPI (Equipamento 

de Proteção Individual). 

       Biblioteca/ Laboratório 

• A lotação máxima da BE será de uma turma em permanência e respeita as 

orientações próprias dos espaços; 

• A lotação do laboratório será feita em rotatividade (turmas repartidas ao meio). 
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• Será reforçada a limpeza e desinfeção dos wc, corrimões, puxadores de portas, 

equipamentos do ginásio e da biblioteca, pelas assistentes operacionais. 

 

 

Escola Básica António Gedeão, 21 de janeiro de 2021 

A coordenadora de estabelecimento 

Dulce Dinis 

 

       Atendimento aos Encarregados de Educação: 

• O atendimento aos Encarregados de Educação será feito de acordo com o 

calendarizado por cada professor titular de turma, sob agendamento na 

caderneta escolar do aluno. 

 

Medidas de higienização do ambiente escolar 


