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CONSIDERAÇÕES GERAIS

1. A CONSTRUÇÃO DO MODELO DE ORGANIZAÇÃO DOS DIFERENTES ESPAÇOS

Nomeadamente no que respeita ao desenvolvimento das atividades letivas em 2020/2021, no âmbito da pandemia 

Covid 19, assenta nos seguintes princípios: 

a) Privilegiar a interação direta entre alunos e professores e, por isso, o regime presencial no funcionamento das 

atividades letivas. Assim, a introdução do regime misto ou do regime não presencial será sempre excecional e 

implementado de acordo com as orientações das Autoridades de Saúde Local. No entanto, são suspensas todas as 

atividades extracurriculares e eventos.

b) Continuar a garantir o desenvolvimento do ensino aprendizagem assente nos documentos curriculares estruturantes 

nacionais e internos – Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória, Aprendizagens Essenciais para cada 

disciplina/ano/curso, Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e Projeto Educativo do Externato. 

c) Assegurar o cumprimento de todas as normas de segurança em todos os espaços. 

 

2. O PLANO DE CONTINGÊNCIA COMPREENDE:

Parte I - Transição entre regimes presencial, misto e não presencial 

Parte II - Normas de conduta de prevenção de contágio

Parte III - Medidas adicionais de forma a reduzir o risco de transmissão

Parte IV - Normas específicas de Educação Física

Parte V - Aprender à distância

Parte VI - Plano de limpeza

Parte VII - Como atuar num caso Covid 19
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PARTE I - TRANSIÇÃO ENTRE REGIMES PRESENCIAL, MISTO E NÃO PRESENCIAL

SECÇÃO I

REGIME PRESENCIAL

1. É o regime a privilegiar em todas as atividades educativas. Ocorre num contexto em que alunos e docentes 

estão em contacto direto, fisicamente no mesmo local, mesmo que em alguns casos e espaços, nomeadamente 

no desenvolvimento das aulas de educação física, nos laboratórios e na utilização do bar e espaço de cantina, haja 

restrições em relação à forma como habitualmente funcionavam.

2. As áreas disciplinares de Física e Química e Biologia e Geologia adaptaram o ensino experimental nas suas disciplinas 

à nova realidade. Assim, a disciplina de Biologia e Geologia não realiza experiências em contexto laboratorial e a área 

disciplinar de Física e Química restringiu a atividade laboratorial às experiências fundamentais.

3. A disciplina de Educação Física procedeu às adequações necessárias nas planificações para o desenvolvimento 

das atividades letivas, tendo em conta o quadro da pandemia que se está a viver, e elaborou protocolo específico de 

utilização de equipamentos e objetos desportivos, de modo a garantir as normas de segurança necessárias (Parte IV - 

Normas Específicas de Educação Física)

4. A áreas de Educação Visual, Música e TIC procederam igualmente às adaptações necessárias nas planificações, 

restringindo o uso de materiais e objetos.

5. Os apoios, mesmo no regime presencial, funcionarão por regra sempre à distância.

SECÇÃO II

REGIME MISTO E NÃO PRESENCIAL

1. A mudança de regime presencial para o regime misto ou para o regime não presencial ocorre quando, face à 

situação específica de surto Covid-19, as autoridades de saúde e a DGEstE assim o decidam ou recomendem.

2. Na mudança do regime presencial para o regime misto ou para o regime não presencial o horário de cada turma 

manter-se-á, variando apenas o modo como se desenvolvem as atividades (presencial, sessão síncrona, sessão assíncrona 

ou trabalho autónomo). 

3. No regime misto o processo de ensino e aprendizagem desenvolve-se através de uma combinação entre atividades 

presenciais, sessões síncronas e trabalho autónomo. A Sessão Síncrona é desenvolvida em tempo real. Permite aos alunos 

interagirem online com os seus docentes e com os seus pares para participarem nas atividades letivas, esclarecerem 

as suas dúvidas ou questões e apresentarem trabalhos. A Sessão Assíncrona é desenvolvida em tempo não real. Os 

alunos trabalham autonomamente, acedendo a recursos educativos e formativos e a outros materiais disponibilizados 

na plataforma de aprendizagem online, bem como a ferramentas de comunicação. O Trabalho Autónomo é definido 

pelo docente e realizado pelo aluno sem a presença ou intervenção daquele. 
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4. No regime misto, estabelece-se que as aulas presenciais, cumprindo o horário na integra, obedecem à seguinte 

prioridade: 1ª - Turmas dos 2.º e 3.º ciclos; 2ª - Turmas do secundário no dia da realização de testes e na aula anterior 

à realização do mesmo. 

5. No regime não presencial o processo de ensino aprendizagem segue o modelo utilizado no final do ano letivo 

2019/2020 devidamente atualizado (Parte V - Aprender à distância).

6. Os critérios de avaliação são reajustados em função da forma como cada turma ou aluno desenvolve o seu processo 

de aprendizagem.

PARTE II - NORMAS DE CONDUTA DE PREVENÇÃO DE CONTÁGIO

SECÇÃO I

NORMAS A CUMPRIR POR TODA A COMUNIDADE EDUCATIVA/ELEMENTOS EXTERNOS

O Plano de Contingência promove e salvaguarda as boas práticas de higienização das mãos e etiqueta respiratória 

e, ainda, o distanciamento físico. Neste sentido, reforçam-se as medidas de prevenção diária que deverão ser 

implementadas por toda a comunidade educativa, fornecedores e outros elementos externos, dentro e fora do recinto 

escolar.

1. Utilizar máscaras no interior da escola (dentro e fora da sala de aula, exceto nas situações em que a especificidade da 

função não o permita) e no percurso casa-escola-casa (especialmente nos transportes públicos),

2. Evitar tocar na parte da frente da máscara.

3. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução antissética de base alcoólica (SABA).

4. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos.

5. Reforçar a lavagem das mãos antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de banho e sempre que estejam sujas.

6. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de utilizados e lavar as 

mãos, com água e sabão, de seguida.

7. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos.

8. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca.

9. Manter o distanciamento físico, dentro e fora do espaço escolar. 

10. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies tais como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc.

11. Não partilhar objetos pessoais nem alimentos nem utilizar os mesmos recipientes.

12. Os alunos, bem como o pessoal docente e não docente com sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19 não devem 

apresentar-se 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.
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SECÇÃO II

NORMAS ESPECÍFICAS A CUMPRIR PELOS DOCENTES

1. Utilizar indiferentemente a porta lateral ou principal.

2. Na sala de aula utilizar, preferencialmente, o espaço junto da secretária.

3. Utilizar, preferencialmente, a metade do quadro que fica por detrás da secretária do professor.

4. Por regra devem evitar chamar alunos ao quadro.

5. Mandar sentar os alunos de acordo com a planta, mantendo sempre esse lugar. O diretor de turma elabora uma 

planta da sala que mantém atualizada, e afixa-a na sala, dando conhecimento à direção da mesma.

6. Respeitar os intervalos desfasados.

7. Nos intervalos mandar sair os alunos e fechar as salas.

8. Não há toques, devendo os professores ser absolutamente rigorosos quer na entrada, quer na saída das salas de aula. 

No início de cada aula o professor desinfeta a cadeira, a secretária e a película do teclado do computador (que não 

pode ser removida), utilizando para o efeito os materiais de higienização e desinfeção disponibilizados.

9. Na última aula de cada turno/dia devem ordenar a saída dos alunos, lembrando a necessidade de manter a distância 

social aconselhada. 

10. Os professores com salas/espaços específicos divulgam as regras específicas desses espaços e elaboram uma planta 

com os lugares ocupados por cada uma das turmas nesse espaço.

11. Pontualidade

 a) No primeiro tempo da manhã, após a tolerância de dez minutos, devem marcar falta aos alunos que não se  

 encontram presentes. 

 b) Nos tempos seguintes se o aluno não se apresentar à hora do início da aula será, igualmente, marcada falta.

 c) Nos casos referidos nas alíneas anteriores o aluno pode assistir à aula, mas a falta não é retirada. Para todos  

 os efeitos legais a falta é injustificada.

12. Atuação perante a ausência de um aluno devido a quarentena

 a) O diretor de turma ao tomar conhecimento que um aluno está doente ou de quarentena comunica o facto  

 aos professores da turma.

 b) Os diretores de turma deverão certificar-se que todos os alunos já têm a password e conseguem aceder ao  

 Teams. 

 c) No início da aula o professor estabelece ligação com o aluno através de videoconferência (Zoom ou na  

 videoconferência do Teams) de modo a que o aluno tenha, em tempo real, acesso às matérias que estão a ser  

 lecionadas. Para o efeito, será colocada no computador do professor uma câmara.

 d) Se o professor estiver a projetar um trabalho deve fazê-lo, simultaneamente, para o aluno através da  

 plataforma de videoconferência. Outros materiais de interesse devem, igualmente, ser enviados para o Teams  

 do aluno, bem como o sumário e as tarefas.

 e) As aulas para estes alunos obedecem às regras estabelecidas para o ensino à distância (síncrono/assíncrono). 
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13. Atuação do professor devido a quarentena do próprio

 a) O professor em quarentena comunica à direção e ao DT a situação. 

 b) O professor que se encontre a aguardar os resultados e estiver em condições de o fazer, dá as aulas  

 síncronas/assíncronas, através do Zoom/Teams, as quais serão projetadas na sala com a presença, sempre que  

 possível, de um professor.

 c) Sempre que, por motivos de saúde, o professor não puder lecionar a aula por videoconferência o horário  

 da turma será reajustado pela direção, mobilizando os outros docentes da turma, sendo as aulas da disciplina  

 repostas logo que a saúde do docente o permita. 

SECÇÃO III

NORMAS ESPECÍFICAS A CUMPRIR PELOS ALUNOS

1. O uso de máscara é obrigatório, pelo que os alunos não podem circular ou estar sem máscara em todo o recinto do 

Externato e, ainda, junto à entrada principal. 

2. Excetua-se do ponto anterior o tempo estritamente destinado ao almoço ou lanche.

3. O espaço destinado ao lanche ou almoço é a cantina/bar.

4. Podem, ainda, ser utilizados os espaços exteriores junto à cantina para lanchar, desde que seja mantido o 

distanciamento físico.

5. Quando um aluno está a lanchar, logo sem máscara, não pode circular pelos diferentes espaços do Externato.

6. O desfasamento dos horários implica a não existência de toques e, por isso, uma maior exigência no cumprimento 

dos horários. Assim: 

 a) No primeiro tempo da manhã, após a tolerância de dez minutos, devem marcar falta aos alunos que não  

 se encontram presentes. Nos tempos seguintes se o aluno não se apresentar à hora do início da aula será,  

 igualmente, marcada falta.

 b) Nos casos referidos nas alínea anterior o aluno pode assistir à aula, mas a falta não é retirada. Para todos  

 os efeitos legais a falta é injustificada.

7. Os alunos não devem trazer para a escola bolas nem outros objetos não essenciais.

8. Atuação perante a ausência do aluno devido a quarentena

 a) Os alunos impossibilitados de frequentar as aulas presenciais acompanham as mesmas através do Zoom/ 

 Teams de acordo com o horário da sua turma, sempre que as suas condições de saúde o permitam, cumprindo  

 com as suas obrigações de estudo e atividades curriculares à distância, utilizando para o efeito as novas  

 tecnologias.

 b) Caso os alunos referidos no ponto anterior estejam impossibilitados de acompanhar as aulas de modo  

 síncrono ou realizar qualquer tarefa, por motivo de doença, tal deverá ser comunicado ao ditretor de turma  

 pelo encarregado de educação/aluno maior. 
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PARTE III - MEDIDAS ADICIONAIS PARA A REDUÇÃO DO RISCO DE TRANSMISSÃO

Para além das normas de conduta de prevenção de contágio, enunciadas na Parte II, são implementadas medidas 

adicionais de forma a reduzir o risco de transmissão, nomeadamente:

a) Organização de horários e salas de aula.

b) Utilização de outros espaços.

c) Reuniões e procedimentos administrativos.

SECÇÃO I

HORÁRIOS E SALAS DE AULA

1.As atividades letivas funcionam, de manhã, de segunda a sexta para todas as turmas do ensino secundário.

2. As turmas do 10º e 11º anos têm, ainda, aulas de tarde duas vezes por semana.

3. As turmas do ensino básico têm aulas de manhã e de tarde de segunda a sexta.

4. As aulas de apoio funcionam em regime não presencial.

5. Os alunos foram organizados em grupos/turmas, devendo manter-se esta organização ao longo de todo o período 

de permanência na escola.

6. Foram criados intervalos desfasados e de curta duração garantindo um reduzido número de turmas com intervalo à 

mesma hora, o mesmo sucedendo com a hora do almoço, evitando, assim, o mais possível, a concentração dos alunos 

nos diferentes espaços:

a) No turno da manhã todas as turmas têm dois intervalos, desfasados de dez minutos, no seu horário.

b) Durante os intervalos referidos na alínea anterior as salas estão encerradas, não podendo os alunos permanecer nas 

mesmas.

7. A cada turma corresponde uma sala fixa e a cada aluno um lugar, igualmente fixo (em mesa individual), de acordo 

com a planta elaborada pelo diretor de turma.

8. As mesas estão dispostas de forma a evitar ter alunos virados de frente uns para os outros e a garantir o distanciamento 

físico entre os alunos e docentes /alunos.

9. De forma a arejar a sala os docentes devem manter as portas abertas durante a aula e, sempre que possível, as janelas 

abertas.
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SECÇÃO II

UTILIZAÇÃO DE OUTROS ESPAÇOS

1. Circuitos

 a) Foram criados circuitos e procedimentos que visam promover o distanciamento físico entre os alunos,  

 nomeadamente no percurso desde a entrada do Externato até à sala de aula, e nos acessos aos locais de  

 atendimento tais como bar/cantina, reprografia e casas de banho. Estes circuitos, preferencialmente pela  

 direita, estão devidamente assinalados e bem visíveis.

 b) É obrigatória a desinfeção das mãos e o uso de máscara à entrada do Externato.

 c) É restringida, ao mínimo possível, a circulação no Externato por elementos que não sejam os alunos, nos  

 turnos em que tenham atividades letivas, assim como, por professores, funcionários, fornecedores e técnicos  

 externos.

2. Regras e medidas comuns a todos os espaços

 a) Foram colocados postos desinfetantes em diversos locais da escola.

 b) Foram instaladas barreiras e divisórias acrílicas em todos os locais de atendimento e postos de trabalho.

 c) As mesas foram dispostas de forma a evitar a concentração de pessoas, e a impedir que fiquem de frente  

 umas para as outras e a garantir o distanciamento físico.

 d) Em locais de atendimento o mesmo é feito através da formação de fila única respeitando as marcações no  

 piso e o distanciamento físico.

 e) Deve ser assegurada uma boa ventilação e renovação do ar mantendo, sempre que possível, janelas e portas  

 abertas. Caso não seja possível garantir o distanciamento físico, a ventilação ou ainda as condições de  

 higienização, os espaços não devem ser utilizados.

 f) Deve proceder-se á higienização/desinfeção de balcões de atendimento, das mesas e cadeiras após cada  

 utilização.

 g) Devem ser retirados artigos decorativos e outros objetos das mesas.

3. Bar/Cantina 

 a) O bar e a cantina estão adaptados à situação, nomeadamente quanto às normas de higienização e lotação.  

 Em consequência os intervalos das turmas estão desfasados, assim como a hora do almoço.

 b) O tempo de permanência deverá cingir-se ao estritamente necessário.

 c) O atendimento é feito através da formação de fila única nas devidas marcações e respeitando distanciamento  

 físico e o pedido feito junto ás divisórias de acrílico.

 d) É obrigatória a lavagem/desinfeção das mãos antes e após o consumo da refeição.

 e) É obrigatória a utilização de máscara, exceto no período da refeição.

 f) De modo a reduzir o tempo de permanência e a concentração de pessoas no bar os produtos devem ser  

 pré-preparados e ao almoço deverá estar disponível o serviço de takeaway para quem o pretenda.
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 g) Os tabuleiros devem ser entregues com a refeição completa com os talheres e guardanapos fornecidos  

 dentro de embalagem.

 h) As mesas estão devidamente sinalizadas quanto aos lugares disponíveis de forma a garantir que os utentes  

 não fiquem de frente uns para os outros.

4. Elevadores

 a) O número máximo de utilizadores em simultâneo nos elevadores foi reduzido.

 b) É recomendado que os mesmos sejam apenas utilizados por pessoas com limitações físicas que impeçam  

 o uso de escadas.

5. Pavilhão

 a) As atividades desportivas, bem com outras atividades que impliquem maior contacto físico, devem ser  

 planificadas e adequadas às orientações das autoridades de saúde em vigor. 

 b) Para o efeito, consultar a Parte IV.

SECÇÃO III

REUNIÕES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

1. Privilegiar a via digital para todos os procedimentos administrativos, sempre que possível.

2. As reuniões (conselho pedagógico, conselhos de turma, etc.) devem, preferencialmente, realizar-se por 

videoconferência.

3. Privilegiar a via digital, telefónica ou videoconferência no contacto com os encarregados de educação. Nos casos em 

que seja necessário reunir presencialmente, estas reuniões deverão ser, preferencialmente, individuais ou em pequenos 

grupos, mantendo as medidas de higiene e distanciamento. 

PARTE IV - NORMAS ESPECÍFICAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA

SECÇÃO I 

CONSIDERAÇÕES GERAIS

O desenvolvimento curricular da disciplina de Educação Física em regime presencial, implica a necessidade de serem 

adotadas um conjunto de medidas preventivas, designadamente:

1. Privilegiar os espaços exteriores para as práticas letivas em Educação Física (Recursos Espaciais);

2. Promover a lavagem e/ou desinfeção das mãos dos alunos, professores, assistentes operacionais, ou outros à entrada 

e à saída das instalações desportivas, com recurso a água e sabão ou, em alternativa, desinfetar as mãos com solução 

à base de álcool;



11

3. Promover a adoção de estratégias e metodologias de ensino que privilegiem o respeito pelo distanciamento físico 

de, pelo menos, três metros entre alunos, de acordo com a Orientação n.º 030/2020, da DGS, para a prática de 

exercício físico, diligenciando no sentido da adequação e adaptação das tarefas propostas em contexto de aula;

4. Evitar a partilha de material (Recursos Materiais), sem que seja higienizado entre utilizações.

SECÇÃO II

RECURSOS ESPACIAIS

Na organização dos recursos espaciais afetos à disciplina de Educação Física foram implementadas medidas adicionais 

de forma a reduzir o risco de transmissão, nomeadamente:

1. Garantir a existência de circuitos no acesso às instalações desportivas minimizando o cruzamento entre pessoas;

2. Promover a utilização de calçado exclusivo no acesso às instalações desportivas.

3. Promover a delimitação de áreas de prática, de modo a orientar o posicionamento dos alunos (marcações no chão 

e linhas delimitadoras);

4. Dar orientações aos alunos sobre como circular em segurança;

5. Assegurar nos intervalos e, sempre que possível, uma boa ventilação natural, através da abertura do portão grande 

e das portas do piso superior;

6. Assegurar a limpeza e higienização dos espaços e equipamentos utilizados, entre aulas.

SECÇÃO III

RECURSOS MATERIAIS

Todos os materiais e equipamentos utilizados devem ser submetidos a limpeza e desinfeção, especialmente materiais 

que possam ser partilhados. Por isso, são implementadas medidas rotineiras de higiene das superfícies, dos materiais e 

dos objetos, de forma a reduzir o risco de contágio:

1. Aumentar a frequência da limpeza e desinfeção.

2. Limpar e desinfetar os equipamentos de uso comum (tais como bolas, raquetas, volantes, objetos gímnicos portáteis, 

etc.), no início do dia, antes e depois de cada utilização.

SECÇÃO IV

PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Aplicando-se o Princípio da Precaução em Saúde Pública, é recomendado o uso de máscara por todos os elementos 

que utilizem espaços fechados ou abertos afetos à lecionação da disciplina de Educação Física, como medida de 

proteção adicional ao distanciamento físico recomendado, à higiene das mãos e à etiqueta respiratória.
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1. Alunos: obrigatório o uso de máscara, na entrada e saída das instalações. Dispensa da obrigatoriedade do uso de 

máscara durante a realização de exercício físico.

2. Professores de Educação Física: dispensa da obrigatoriedade do uso de máscara apenas durante a lecionação de 

períodos de sessões de exercício que impliquem realização de exercício físico.

3. Assistentes Operacionais: uso obrigatório de máscara.

PARTE V - APRENDER Á DISTÂNCIA

No ano letivo 2020-2021, como consequência da pandemia Covid-19, poderão ocorrer situações de aulas não 

presenciais, a saber:

a) Alunos de quarentena em casa;

b) Turmas de quarentena em casa;

c) Professores de quarentena em casa;

d) Ensino à distância para todas as turmas do Externato.

SECÇÃO I

CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS

1. A plataforma de aprendizagem à distância Microsoft Teams será, a usada pelo Externato, sendo compatível para 

computadores portáteis, smartphones e tablets, pelo que poderá ser usado qualquer um destes dispositivos.

2. O aluno acede à plataforma de aprendizagem Microsoft Teams utilizando a sua credencial institucional de acesso a 

qual será comunicada pelo Diretor de Turma assim como a explicação de funcionamento da plataforma.

3. As aulas não presenciais têm lugar no mesmo horário semanal das aulas presenciais em vigor.

4. Para assistir às aulas, o aluno deve aceder ao Teams através da conta institucional (indicada pelo Diretor e Turma) e 

ligar a câmara a qual deverá ficar ligada durante todo o tempo letivo.

5. Os alunos nas aulas não presenciais devem manter os seus microfones desligados, só os ativando para a realização 

pontual de perguntas. 

6. Na modalidade de ensino não presencial a comunicação aluno-professor deverá, preferencialmente, ser realizada 

através do Teams. 

SECÇÃO II

CONSIDERAÇÕES PEDAGÓGICAS

1. Os alunos devem ser pontuais.

2. Ter a consciência que estão em tempo de aula, pelo que devem assumir um comportamento adequado a esse 

contexto.
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3. As regras de conduta em sala de aula constantes do regulamento interno permanecem em vigor, adaptadas às aulas 

não presenciais.

4. Aprender em regime não presencial exige mais autodisciplina e capacidade de gestão do tempo. Alguns conselhos 

aos alunos para otimizar o processo de aprendizagem:

a) Dar às aulas online a mesma importância que as aulas presenciais.

b) Nas aulas online, naturalmente há uma maior flexibilidade para a realização das tarefas. Por isso, não as 

adies. Adiar a realização das tarefas é um erro fatal.

c) É preciso ter disciplina, dedicação, trabalhar a sério e com regularidade, como se estivesses a ter aulas 

presenciais.

d) Não te esqueças que tens de “aparecer”, “participar”, ser pontual e trabalhar para conseguir aprender e 

obteres os resultados desejados.

e) Trata as aulas online da mesma maneira que farias numa aula presencial.

f) Estabelece metas/objetivos e verifica se as/os estás a cumprir semanalmente. 

g) Tens de ser responsável e iniciar as tarefas que sabes que tens de fazer com a devida antecedência, para 

garantir que estão concluídas antes da data de entrega. 

h) Se fores organizado aproveitas ao máximo as aulas online.

i) Uma das grandes vantagens do ensino não presencial é teres uma maior flexibilidade na gestão do tempo. 

Mas essa liberdade também pode ser prejudicial, se não tiveres uma boa capacidade para o gerires. 

j) Sem um bom planeamento, podes facilmente chegar a uma situação em que tens tudo em atraso. Não 

conseguirás estudar o suficiente e não conseguirás entregar os trabalhos nas datas fixadas.

5. A forma de gerires o teu tempo irá depender do teu estilo de aprendizagem e personalidade. Contudo, aqui ficam 

algumas dicas gerais:

a) Vê sistematicamente a calendarização de cada disciplina e anota as principais tarefas que vais ter de 

realizar. Marca-as num calendário que deves verificar regularmente, de forma a perceberes qual a carga de 

trabalho que vais ter.

b) Cria uma programação semanal a seguir, designando determinadas horas por semana para ler, assistir a 

aulas, concluir tarefas, trabalhar em grupo, estudar e participar em fóruns.

c) Cria lembretes para concluir as tarefas de cada disciplina; 

d) Periodicamente, verifica como estás a gastar o teu tempo.

e) Cria um ambiente de aprendizagem dedicado para estudar. É importante determinar que tipo de ambiente 

é melhor para ti. Experimenta e tenta descobrir que tipo de configuração aumenta tua produtividade.

f) A criação de um espaço de trabalho regular ajudar-te-á a manter a tua organização.

g) Ao preparar o teu espaço de estudo, verifica se tens uma boa ligação à internet, se tens os livros, materiais 

e software necessários para a disciplina. Preferencialmente deves usar auscultadores para ouvir aulas ou 

discussões importantes, sobretudo se estiveres a partilhar espaços.
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h) Das redes sociais aos jogos, há muitas distrações potenciais que podem facilmente prejudicar os teus 

estudos. No regime de ensino não presencial é essencial saber eliminar essas distrações e saber concentrar-te.

i) Se estiveres com dificuldades, não esperes pela data limite da tarefa. Faz perguntas e relata os teus 

problemas. Envia um e.mail para o teu professor a pedir ajuda.

6. Em cada tempo letivo o professor regista o sumário e verifica as presenças dos alunos presenciais e não presenciais 

e acompanha o trabalho dos alunos, incluindo os que estão na modalidade ensino à distância.

7. Durante cada aula é ainda proposta a realização de atividades, tendo por base materiais e recursos fornecidos e/ou 

outros a pesquisar pelo aluno e a entregar via Teams.

PARTE VI - PLANO DE LIMPEZA

(Limpeza e desinfeção de superfícies em ambiente escolar no contexto da pandemia Covid 19)

SECÇÃO I

PLANO DE LIMPEZA, FREQUÊNCIA E REGISTO

1. O plano garante:

a) A afixação de informação útil em local visível e acessível aos funcionários.

b) Formação sobre a utilização correta dos produtos de limpeza (detergentes e desinfetantes), de acordo 

com as fichas de dados de segurança do produto.

c) Formação sobre as regras de utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e de lavagem correta 

das mãos.

d) A disponibilidade de materiais de limpeza e desinfeção adequados. 

2. Frequência de limpeza 

A desinfeção dos espaços e superfícies é efetuada, no mínimo, com frequência diária e sempre que se mostrar 

necessário, de acordo com a técnica abaixo descrita. 

a) Casas de banho: pelo menos uma vez de manhã e uma vez à tarde.

b) Zonas e objetos de uso comum - os corrimãos, maçanetas das portas, interruptores e outras zonas de 

contacto frequente: pelo menos uma vez de manhã e uma vez à tarde.

c) Salas de aula: sempre que haja mudança de turma.

d) Corredores: duas vezes ao dia.

e) Sala de professores: de manhã e à tarde. 

3. Registo de limpeza

Os funcionários de limpeza rubricam e colocam a hora de limpeza na folha de “Registo de Limpeza das Instalações” 

afixada em cada uma das divisões/corredores (arquivar mensalmente).
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SECÇÃO II

PROCEDIMENTOS A IMPLEMENTAR QUANDO SE VAI DESINFETAR UMA ÁREA 

1. Equipamentos de Proteção Individual (EPI)

Deve ser usado equipamento que proteja o profissional (EPI), quer dos produtos utilizados, quer de eventual 

contaminação existente na área onde irá operar, e que evite, ainda, que este traga agentes contaminadores do exterior 

para a área da desinfeção. 

2. Entrada na “área suja”

a) O profissional deve entrar nos locais a limpar já totalmente equipado com o EPI envergado e com o 

material de limpeza, levando também consigo sacos prontos para a recolha dos resíduos;

b) Ao entrar na “área suja”, deve abrir janelas e arejar a área, sempre que possível. 

3. Operação dentro da área suja

a) A limpeza deve começar de alto para baixo, das mais distantes da porta de entrada para a porta de 

entrada/saída;

b) Ter um cuidado especial na limpeza de objetos mais tocados (ex: interruptores; maçanetas das portas; 

torneiras; corrimãos; mesas; cadeiras; teclados de computadores; telefones e outros) e áreas mais 

frequentadas;

c) Depositar os materiais descartáveis em sacos apropriados (de cor diferente dos habituais, ou devidamente 

identificados), tendo o cuidado de não contaminar o exterior do saco.

4. Saída da “área suja”

a) No final da limpeza, esperar para ter o espaço totalmente arejado e só depois fechar as janelas; 

b) Limpar os frascos e produtos de limpeza antes de sair; 

c) Limpar as luvas e calçado por fora sem os retirar; 

c) Colocar o saco sujo dentro de outro limpo e fechar o saco; Sair da área e fechar a porta, sempre que 

possível; 

d) Terminadas as limpezas, colocar os EPI reutilizáveis, em embalagem própria hermeticamente fechada, para 

os transportar até à zona de desinfeção/lavagem do material e os EPI descartáveis nos sacos de resíduos.

5. Resíduos

a) Os sacos de resíduos devem ser colocados no contentor (“caixote do lixo”) dos resíduos indiferenciados. 

Estes resíduos não devem, em caso algum, ser colocados no contentor de recolha seletiva, nem depositados 

no ecoponto;

b) Nunca deixar os sacos de resíduos em espaços públicos, ou zonas onde possam ser mexidos.
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SECÇÃO III

PRODUTOS E TÉCNICAS DE DESINFEÇÃO DE ESPAÇOS ESCOLARES 

1. Agentes de desinfeção e Método de aplicação

a) Solução de hipoclorito de sódio pronta a usar (já diluída) com a concentração de 0,05% e/ou detergente 

com base desinfetante.

b) A limpeza deve ser húmida com: balde e esfregona para o chão; panos de limpeza descartáveis e/ou panos 

reutilizáveis (laváveis) de microfibras, se houver condições para serem lavados e desinfetados pelo calor.

c) Sempre que possível, deixar as superfícies humedecidas, até que sequem, ao ar, para que o desinfetante 

possa atuar eficazmente.

2. Ordem de limpeza dos espaços fechados (salas de aula, salas de professores, etc)

a) A limpeza deve começar de alto para baixo, 

b) das zonas mais limpas para as mais sujas, 

c) das mais distantes da porta de entrada para a porta de entrada/saída,

d) o chão deverá ser o último a ser limpo.

Nota: Ter especial atenção ao referido no ponto 4.1.

3. Procedimentos gerais

a) Lavar primeiro as superfícies com água e detergente e, em seguida, espalhar uniformemente a solução de 

hipoclorito de sódio nas superfícies;

b) Deixar atuar o desinfetante nas superfícies durante, pelo menos, 10 minutos, sempre que possível;

c) Enxaguar as superfícies só com água;

d) Deixar secar ao ar, sempre que possível. 

4. Procedimentos específicos

4.1 Superfícies e equipamentos que devem ser alvo de especial atenção: 

a) manípulos de autoclismos; torneiras; 

b) maçanetas das portas; 

c) interruptores de luz; botões de elevadores;

d) corrimãos; 

e) mesas, bancadas e cadeiras; 

f) telefones, teclados, ratos e écrans de computadores; 

g) equipamentos eletrónicos ou outros que sejam de manuseamento frequente.

h) áreas mais frequentadas.

4.2 Chão (último a limpar):

Deve ser lavado com água e detergente comum, seguido da desinfeção com solução de hipoclorito de sódio pronta 

a usar.
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4.3 Instalações sanitárias

4.3.1 Produtos e material de limpeza

a) As instalações sanitárias devem ser lavadas, preferencialmente, com produto que contenha na composição 

detergente e desinfetante (2 em 1) porque é de mais fácil e rápida aplicação e desinfeção;

b) O balde e a esfregona utilizados nas casas de banho não devem ser usados noutros espaços, estando 

devidamente identificados;

c) Deve-se utilizar panos diferentes para os lavatórios e áreas à volta destes e para o exterior das sanitas. 

4.3.2 Sequência de limpeza

A - Lavatórios 

 - Iniciar a limpeza pelos lavatórios (primeiro as torneiras e só depois o lavatório) e superfícies à volta destes.

B - Sanitários

- De seguida, passar para a limpeza dos sanitários: 

Parte interior: 

- Aplicar o produto detergente com base desinfetante, deixando atuar durante, pelo menos, 5 minutos; 

- Esfregar bem por dentro com o piaçaba;

- Puxar o autoclismo com o piaçaba ainda dentro da sanita para que este também fique limpo; 

- Voltar a puxar a água. 

Parte exterior: 

- Espalhar o detergente/desinfetante na parte superior da sanita e sobre a tampa;

- Esfregar com o pano: primeiro a tampa e só depois a parte exterior da sanita (parte superior e os lados); 

- Passar o pano só com água; 

- Deixar secar ao ar; limpar e desinfetar bem o botão do autoclismo no final. 

- No final da limpeza, deve voltar a passar um pano humedecido em desinfetante em todas as torneiras.

C – Chão 

O chão deve ser lavado como descrito anteriormente. 

4.4 Bar/Cantina

a) Respeitar os planos específicos de limpeza de refeitório garantindo a utilização de agentes de limpeza e desinfeção 

aprovados pela legislação em vigor para o setor alimentar. 

b) Os profissionais da área de preparação e confeção dos alimentos devem: 

- Usar sempre máscara, durante as fases de preparação, confeção e distribuição dos alimentos; 

- Lavar as mãos com água e sabão imediatamente antes e após a manipulação de alimentos crus ou antes e 

após a utilização da casa de banho;

- Higienizar frequentemente as mãos com água e sabão ou com solução antisséptica de base alcoólica (SABA); 

- Cumprir a etiqueta respiratória. 
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PARTE VII - COMO ATUAR NUM CASO COVID 19

SECÇÃO I

QUAIS AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO?

1. Para minimizar o risco de infeção por SARS-CoV-2, é fundamental adotar medidas de prevenção e controlo da 

transmissão da COVID-19.

2. A definição destas medidas, deve considerar que o vírus se transmite de pessoa para pessoa, essencialmente através 

de gotículas que podem ser inaladas ou depositar-se em superfícies ou objetos em que tocamos, e, eventualmente, 

através de aerossóis potencialmente infetados em espaços fechados. Neste sentido, destacam-se as medidas de: 

Distanciamento entre pessoas; Higiene pessoal, nomeadamente a lavagem das mãos e etiqueta respiratória.; Utilização 

de equipamentos de proteção individual (por exemplo máscaras); Higiene ambiental, como a limpeza, desinfeção 

e ventilação adequada dos espaços; Auto monitorização de sintomas, não se deslocando para a escola pessoas com 

sintomas sugestivos de COVID-19.

3. Não havendo ainda uma vacina ou tratamento específico para esta doença, as medidas preventivas assumem um 

papel crucial no combate à COVID-19.

SECÇÃO II 

GESTÃO DE CASO

1. Atuação do estabelecimento de ensino perante um caso suspeito de Covid-19

Perante a identificação de um caso suspeito, devem ser tomados os seguintes passos:

Figura 1. Fluxograma de atuação perante um caso suspeito de COVID-19 em contexto escolar.
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1) Perante a deteção de um caso suspeito de COVID-19 de uma pessoa presente no estabelecimento de 

ensino, são imediatamente ativados todos os procedimentos constantes no seu Plano de Contingência e é 

contactado o ponto focal designado previamente pela Direção do estabelecimento de ensino.

2) O caso suspeito de COVID-19 quando se trate de um menor, é acompanhado por um adulto, para a 

área de isolamento, através de circuitos próprios, definidos previamente no Plano de Contingência, que 

deverão estar visualmente assinalados. Sempre que se trate de um adulto, dirige-se sozinho para a área de 

isolamento. Na área de isolamento deve constar o fluxo de atuação perante um caso suspeito de COVID-19 

em contexto escolar.

3) Caso se trate de um menor de idade, é contactado de imediato o encarregado de educação, de modo a 

informá-lo sobre o estado de saúde do menor. O encarregado de educação deve dirigir-se ao estabelecimento 

de educação ou ensino, preferencialmente em veículo próprio.

4) Na área de isolamento, o encarregado de educação, ou o próprio se for um adulto, contacta o SNS 24 ou 

outras linhas criadas para o efeito e segue as indicações que lhe forem dadas. O diretor ou o ponto focal 

do estabelecimento de educação ou ensino pode realizar o contacto telefónico se tiver autorização prévia do 

encarregado de educação.

Na sequência da triagem telefónica:

- Se o caso NÃO FOR considerado suspeito de COVID-19 pela triagem telefónica (SNS 24 ou 

outras linhas), a pessoa segue o procedimento normal da escola, de acordo com o quadro clínico 

apresentado. Terminam os procedimentos constantes no Plano de Contingência para COVID-19 

e não se aplica o restante “Fluxograma de atuação perante um caso suspeito de COVID-19 em 

contexto escolar”.

- Se o caso FOR considerado suspeito de COVID-19 pela triagem telefónica (SNS 24 ou outras 

linhas) será encaminhado de uma das seguintes formas:

- Autocuidado: isolamento em casa;

- Avaliação Clínica nas Áreas Dedicadas COVID-19 nos Cuidados de Saúde Primários; 

- Avaliação Clínica em Serviço de Urgência.

Devem ser prosseguidos os procedimentos do ponto 5, “Fluxograma de atuação perante um caso 

suspeito de COVID-19 em contexto escolar”.

Nota: Se o encarregado de educação não contactar o SNS 24 ou outras linhas criadas para o 

efeito, a Autoridade de Saúde Local deve ser informada da situação pelo diretor ou ponto focal do 

estabelecimento de ensino. 

5) Caso exista um caso suspeito de COVID-19 triado pela SNS 24 ou outras linhas de triagem telefónica, é 

contactada de imediato a Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública Local, cujos contactos 

telefónicos devem constar num documento visível na área de isolamento, e estar gravados no telemóvel do 

ponto focal e do diretor do estabelecimento de ensino.
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6) A Autoridade de Saúde Local:

- prescreve o teste para SARS-CoV-2 e encaminha para a sua realização;

- esclarece o caso suspeito, se for um adulto ou o encarregado de educação, caso se trate de 

um menor sobre os cuidados a adotar enquanto aguarda confirmação laboratorial e sobre os 

procedimentos seguintes (no que for aplicável da Orientação n.º10/2020 da DGS).

A deslocação para casa, para os serviços de saúde ou para o local de realização de teste deve ser feita em 

viatura própria, ou em viatura própria dos encarregados de educação, caso seja menor de idade. Se tal não 

for possível, deve ser utilizada uma viatura de transporte individual, não devendo recorrer-se a transporte 

público coletivo. Durante todo o percurso o caso suspeito e o(s) respetivo(s) acompanhante(s) devem manter 

a máscara devidamente colocada.

7) A Autoridade de Saúde Local, no primeiro contacto com o estabelecimento de educação ou ensino, 

procede a uma rápida avaliação da situação/risco, para decidir a celeridade e amplitude das medidas a 

adotar. Caso considere necessário, pode implementar medidas de proteção enquanto aguarda confirmação 

laboratorial, nomeadamente:

- Isolamento dos contactos que estiveram sentados em proximidade na sala de aula ou no refeitório 

ou outros contactos próximos identificados;

Após confirmação laboratorial do caso, a Autoridade de Saúde Local deve prosseguir com a investigação 

epidemiológica (in loco, se necessário):

- Inquérito epidemiológico;

- Rastreio de contactos;

- Avaliação ambiental.

8) A Autoridade de Saúde informa o caso, os contactos de alto e baixo risco e o estabelecimento de ensino 

sobre as medidas individuais e coletivas a implementar, de acordo com a avaliação da situação/risco 

efetuada, nomeadamente:

- Isolamento de casos e contactos, encerramento da turma, de áreas ou, no limite, de todo o 

estabelecimento de ensino;

- Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços mais utilizados pelo caso suspeito, 

bem como da área de isolamento (Orientação n.º 014/2020 da DGS);

- Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso suspeito em dois sacos de plástico, 

resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho e colocação dos 

mesmos em contentores de resíduos coletivos após 24 horas da sua produção (nunca em ecopontos).

Para implementação de medidas e gestão de casos, a Autoridade de Saúde Local, pode ,mobilizar e liderar 

uma Equipa de Saúde Pública. 
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2. Atuação do estabelecimento de ensino perante um caso confirmado de Covid-19 fora do estabelecimento

Se o caso confirmado tiver sido identificado fora do estabelecimento de ensino, devem ser seguidos os seguintes 

passos:

Figura 2. Fluxograma de atuação perante um caso confirmado de COVID-19 em contexto escolar

1) Perante a comunicação ao estabelecimento de educação ou ensino, de um caso confirmado de COVID-19 

de uma pessoa que tenha frequentado o estabelecimento, devem ser imediatamente ativados todos os 

procedimentos constantes no Plano de Contingência e ser contactado o ponto focal designado previamente 

pela Direção do estabelecimento de ensino .

2) A Direção do estabelecimento ensino ou o ponto focal contacta de imediato a Autoridade de Saúde Local/

Unidade de Saúde Pública Local, a informar da situação.

3) A Autoridade de Saúde Local, apoiada pela Unidade de Saúde Pública Local, assegura a investigação 

epidemiológica (in loco, se necessário):

- Inquérito epidemiológico;

- Rastreio de contactos;

- Avaliação ambiental.

4) De acordo com a avaliação de risco efetuada, a Autoridade de Saúde Local informa os contactos de alto e 

de baixo risco e o estabelecimento de ensino, sobre quais as medidas individuais e coletivas a implementar, 

nomeadamente:

- Isolamento de contactos, encerramento da turma, de áreas ou, no limite, de todo o estabelecimento 

de ensino;

- Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços utilizados pelo caso suspeito, bem 

como da área de isolamento (Orientação n.º 014/2020 da DGS);

- Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso suspeito em dois sacos de plástico, 

resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho e colocação dos 

mesmos em contentores de resíduos coletivos após 24 horas da sua produção (nunca em ecopontos).
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3. Medidas a adotar pelo caso confirmado

Perante um caso com teste laboratorial (rRT-PCR) positivo para COVID-19, o mesmo deve permanecer em isolamento 

até cumprir com os critérios de cura documentada (Norma nº. 004/2020 da DGS).

A definição do local de isolamento dependerá da gravidade do quadro clínico e das condições de habitabilidade de 

cada pessoa.

As pessoas com COVID-19, são consideradas curadas quando:

- Apresentam ausência completa da febre (sem recurso a medicação) e melhoria significativa dos sintomas 

durante 3 dias consecutivos, e

- Apresentam teste laboratorial (rRT-PCR) negativo, realizado, no mínimo, 14 dias após o início dos sintomas 

(nos doentes sem internamento hospitalar por COVID-19) ou dois testes laboratoriais (rRT-PCR) negativos, 

com pelo menos 24 horas de diferença, realizados, no mínimo, 14 dias após o início dos sintomas (nos 

doentes com internamentohospitalar por COVID-19).

Após determinação de cura e indicação da Autoridade de Saúde Local, a pessoa pode regressar ao estabelecimento 

de educação ou ensino.

4. Rastreio de contactos

O rastreio de contactos é uma medida de saúde pública cujo objetivo é a rápida identificação de pessoas que estiveram 

em contacto com um caso confirmado de COVID-19, garantindo a identificação de possíveis casos secundários, com 

vista à interrupção da transmissão da doença.

Este rastreio compreende três passos (Norma n.º 015/2020 da DGS):

1) Identificação dos contactos

O rastreio de contactos deve ser iniciado prontamente após a confirmação de um caso de COVID19, preferencialmente 

nas 12 horas seguintes à identificação do caso, incluindo os contactos na escola (alunos, pessoal docente, pessoal não 

docente), os coabitantes e contactos de outros contextos que possam ser relevantes (Norma n.º 015/2020 da DGS).

2) Classificação dos contactos

O risco de contrair infeção por SARS-CoV-2 é dependente do nível de exposição, sendo os contactos classificados, de acordo 

com esse nível, em exposição de alto risco e de baixo risco. Esta estratificação de risco é realizada pela Autoridade de Saúde 

Local/Unidade de Saúde Pública no decurso da investigação epidemiológica (Norma n.º 015/2020 da DGS).
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3) Implementação de medidas

A Autoridade de Saúde Local, após identificação e classificação do nível de risco dos contactos do caso de COVID-19, e de 

acordo com a avaliação de risco efetuada, implementa um conjunto de medidas individuais e coletivas (Norma n.º 015/2020 

da DGS).

A - Medidas individuais a aplicar aos contactos

CONTACTOS DE ALTO RISCO

Os contactos classificados como tendo EXPOSICÃO DE ALTO RISCO ficam sujeitos aos procedimentos de:

- Isolamento profilático no domicílio ou noutro local definido pela Autoridade de Saúde, até ao final do período 

de vigilância ativa (Despachos n.º 2836-A/2020 e/ou n.º 3103-A/2020).

- Teste laboratorial para deteção de SARS-CoV-2; 

- Vigilância ativa durante 14 dias, desde a data da última exposição.

ATENÇÃO:

- A realização de teste molecular com resultado negativo não invalida a necessidade do cumprimento do 

período de isolamento profilático e vigilância ativa de 14 dias desde a data da última exposição.

- Se o resultado do teste molecular for positivo, considera-se como caso confirmado e iniciam-se os procedimentos 

relativos à “Abordagem do caso confirmado de COVID-19” do presente documento (ponto 3) e da Norma nº. 

004/2020 da DGS e os procedimentos de “Rastreio de contactos” do presente documento (ponto 4) e da Norma 

n.º 015/2020 da DGS.

- A Autoridade de Saúde Local determina as medidas supramencionadas e informa todos os intervenientes dos 

procedimentos a adotar.

CONTACTOS DE BAIXO RISCO

Os contactos classificados como tendo EXPOSICÃO DE BAIXO RISCO ficam sujeitos aos procedimentos de:

- Vigilância passiva, com monitorização de sintomatologia pelos encarregados de educação, se menores, ou pelo 

próprio, durante 14 dias desde a data da última exposição.

B - Medidas coletivas a adotar pelo estabelecimento de ensino

A Autoridade de Saúde pode determinar, além das medidas individuais a adotar pelos contactos, outras medidas coletivas a 

aplicar pelo estabelecimento de ensino, em obediência do Princípio da Proporcionalidade: 

- Encerramento de uma ou mais turmas;

- Encerramento de uma ou mais zonas do estabelecimento de ensino;

- Encerramento de todo o estabelecimento de ensino*.

*O encerramento de todo o estabelecimento de ensino só deve ser ponderado em situações de elevado risco no 

estabelecimento ou na comunidade. Esta medida apenas pode ser determinada pela Autoridade de Saúde Local, envolvendo 

na tomada de decisão as Autoridades de Saúde Regional e Nacional.

Se considerar necessário, a Autoridade de Saúde Local pode recomendar outras medidas.


