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1. Enquadramento 
 

No cumprimento da orientação conjunta, elaborada por Direção-Geral dos Estabelecimentos 

Escolares, Direção-Geral da Educação e Direção-Geral de Saúde para o ano letivo 2020/2021 - 

Referencial Escolas, controlo da transmissão de COVID-19 em contexto escolar, reformulámos o 

Plano de Contingência do agrupamento de escolas de Vagos por forma a garantir a retoma das 

atividades letivas em regime presencial, dando prioridade à prevenção da doença e à minimização 

dos riscos de transmissão de Covid-19. 

 

 

2. Objetivos 
 

Este Plano de Contingência tem três grandes propósitos: estabelecer as medidas e procedimentos 

para manter as atividades/serviços essenciais em funcionamento; promover medidas de prevenção e 

educação da população escolar; minimizar e conter a propagação do vírus. 

A ação determinada e rigorosa de todos os agentes será o garante do cumprimento das medidas.  

A comunidade educativa, designadamente os pais e encarregados de educação, são também agentes 

fundamentais para que a mensagem seja transmitida com eficácia aos alunos. 

 

 

3. Ensino em tempos de Covid-19 – Operacionalização 
 

Considerando 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, foram definidas 

medidas que potenciem os seguintes aspetos: 

 Distanciamento entre pessoas; 

 Uso de máscaras; 

 Higienização das mãos e do material que seja utilizado por outros; 

 Higiene pessoal, nomeadamente a lavagem das mãos e etiqueta respiratória; 
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 Limpeza, desinfeção e ventilação adequada dos espaços; 

 Automonitorização de sintomas, não se deslocando para a escola pessoas com 

sintomas sugestivos de COVID-19. 

 

3.1 – Aplicação de medidas recomendadas (Orientações ano letivo 
2020/2021) 

 

 Medidas promotoras do distanciamento físico 
Os horários das turmas do 2.º e 3.º ciclo, do ensino secundário e do profissional foram elaborados por 
forma a haver desfasamento dos intervalos e menor permanência dos alunos na escola. 

As aulas de cada turma decorrem na mesma sala, sempre que possível, e cada aluno com lugar fixo. 

As mesas, em sala de aula, distam de 1 metro entre aluno/aluno e aluno/professor, sempre que 
possível e estão dispostas com a mesma orientação. 

Cada turma tem um espaço diferente no recreio e percursos específicos. Durante os intervalos, os 
alunos devem manter o distanciamento físico. 

O acesso ao edifício escolar é feito pela entrada principal e seguindo a sinalética pintada no chão, por 
forma a impedir um maior cruzamento de pessoas. 

O acesso às salas de aula deve ser feito ordeiramente, com calma e cumprindo as orientações dos 
assistentes operacionais, mantendo o distanciamento físico. 

 

 Medidas promotoras da higiene das mãos, etiqueta respiratória e utilização de 
máscara 

 
Afixação de cartazes da DGS nas casas de banho, salas de aula, refeitório e outros espaços relativos à 
lavagem das mãos, etiqueta respiratória, utilização de máscara e distanciamento físico.  

O uso de máscara na escola é obrigatório para pessoal docente, não docente e para os alunos a partir 
do 5.ºano de escolaridade.  

À entrada das instalações todos devem proceder à desinfeção das mãos.  

Nos espaços comuns: salas de aula, refeitório, biblioteca e perto das casas de banho estão disponíveis 
embalagens de álcool gel (SABA).  

Sensibilização dos alunos para: 

o não partilharem material escolar, inclusivamente os materiais de Educação Visual, 
comida, cacifos e outros objetos pessoais.  

o ao espirrar e tossir, tapar o nariz e boca com o braço, com o cotovelo fletido ou lenço 
de papel que deve ser colocado no lixo. Lavar as mãos de seguida.  

o utilização correta da máscara. 

A porta da sala de aula deverá manter-se aberta, bem como uma janela, a qual poderá estar 
entreaberta para um melhor arejamento do espaço.  
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 Salas de isolamento 

Em caso de tosse, dificuldade respiratória ou suspeita de febre, o aluno será acompanhado para a 
área de isolamento pelo ponto focal, levando os seus materiais pessoais, seguindo a sinalética de 
circulação indicada no chão.  

A sala de isolamento está equipada com telefone, cadeira, termómetro, água, alimentos não 
perecíveis, solução de limpeza das mãos (SABA), lenços de papel, sacos de lixo, e próximo da 
instalação sanitária.  

Em cada estabelecimento de ensino foi definida uma sala de isolamento, que se encontra sinalizada 
no respetivo mapa de circulação e preenchida a lista de contactos, na qual conta a identificação do 
ponto focal. 

 

 Higienização dos espaços 
Está assegurada a existência de equipamentos de proteção para todo o pessoal não docente e de 
material adequado para a desinfeção e limpeza do edifício escolar, distribuído pela coordenadora dos 
assistentes operacionais.  

A higienização ambiental de cada edifício obedece ao Plano de Higienização do Agrupamento relativo 
à limpeza e desinfeção de superfícies em ambiente escolar, no contexto de pandemia COVID-19, 
elaborado de acordo com as orientações da DGS, em maio de 2020 – anexo 5.  

 

3.2 - Estratégias de substituição do pessoal docente e não docente 
A gestão da substituição de pessoal docente e não docente, devido a caso confirmado ou suspeito de 
infeção, será efetuada de acordo com as orientações do Ministério da Educação (pessoal docente) e 
em articulação com a CMV, entidade responsável pela colocação destes recursos humanos, no caso 
do pessoal não docente. 

 

3.3 – Especificidades dos Jardins de Infância 
 
 As crianças e o pessoal docente e não docente estão organizados em grupos distintos. Os adultos que 

acompanham o grupo devem manter-se fixos, tanto na componente letiva como nas Atividades de 

Apoio à Família, de forma a minimizar os contactos e consequentemente diminuir os riscos de 

contágio por COVID-19.  

Todos os elementos do pessoal docente e não docente devem, nesta fase, trazer consigo o telemóvel 

pessoal. 

Qualquer técnico ou interveniente externo ao estabelecimento, cumprirá as medidas de higienização e 

isolamento definidas no presente Plano. 
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Procedimentos a adotar (espaços, materiais e atividades) em jardim de infância. 
 
 Cada grupo de crianças dispõe de uma sala de atividades, sendo removidos acessórios não 

essenciais à prática das atividades pedagógicas. 
 Serão postos ao dispor das crianças materiais facilmente higienizáveis, evitando aqueles que, 

pelas suas características, apresentam maior risco de contaminação. 
 Cada grupo dispõe de uma casa de banho. 
 Cada criança dispõe de material individual necessário para cada atividade. 
 Não é permitido que as crianças levem para o JI brinquedos ou outros objetos não necessários. 
 Todos os objetos da criança, a devolver aos encarregados de educação, devem ser colocados em 

saco descartável. 
 As crianças irão trocar o calçado que trazem de casa por outro que apenas utilizarão no JI. O 

calçado usado no JI, permanecerá no estabelecimento de educação e será higienizado, todos os 
dias, após a saída da criança. Os profissionais irão cumprir a mesma determinação. 

 São privilegiadas as atividades desenvolvidas no espaço exterior do JI. 
 Preferencialmente proceder-se-á à segmentação dos espaços comuns (ex: recreio), para 

funcionamento em coortes. 
 Todos os materiais e espaços serão higienizados convenientemente após cada utilização, quer 

esta se realize individualmente, quer em pequeno ou grande grupo. 
 Tanto quanto possível, procurar-se-á acautelar distanciamento físico entre as crianças, em mesas 

ou outras áreas, sem comprometer o normal funcionamento das atividades pedagógicas. 
 A articulação com os pais/encarregados de educação será veiculada, preferencialmente, via 

telefone ou através de meios digitais. O atendimento aos EE será feito, no horário estabelecido, 
por telefone, videochamada ou, excecionalmente, de forma presencial desde que agendada com 
antecedência com cada educador de infância. 

 As crianças só devem permanecer nos estabelecimentos de educação e nas AAAF no período 
estritamente necessário. 

 Os adultos que acompanham o grupo devem manter-se inalterados, tanto no Jardim de Infância 
como na AAAF, de forma a minimizar os contactos e consequentemente diminuir os riscos de 
contágio do COVID-19. A manutenção dos grupos de crianças e adultos afetos aos mesmos, nas 
AAAF é da responsabilidade das instituições prestadoras do serviço. 

 Em cada estabelecimento são definidos circuitos de circulação e definidas “áreas sujas” e áreas 
de isolamento.  

 
Todos os JI têm uma Área de Isolamento e respetivo Ponto Focal. 
 
 

 JI de Calvão 

Horários 

Grupo  Entrada  Saída  Entrada  Saída  

06 e 08 9h 11:45h 13:00 15:15 

07 9h 12:15h 13:30 15:15 

  

Entrada no JI: entre as 9:00 e as 9:15 ou até à entrada da última criança em espera. 
Apenas haverá entrada fora deste horário para casos pontuais devidamente justificados. 
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As crianças que usufruem da extensão de horário da manhã e transporte da instituição têm 
prioridade na entrada. 
A entrada de cada grupo no jardim de infância é feita por portões diferentes e as atividades decorrem 
em espaços separados e delimitados, de acordo com os circuitos estabelecidos.  
 
Saída:  
A saída das crianças, segue o mesmo percurso da entrada, no sentido inverso. 
As atividades letivas terminam às 15:15h, ficando as crianças de cada grupo ao cuidado das respetivas 
auxiliares das AAAF, para que os grupos possam ser transportados separadamente. 
 

Circuitos 

 

 

 

Sala de Isolamento 
Está garantida uma área de isolamento com casa de banho específica. 
Local: área ampla contígua ao WC, bem iluminada e arejada. Dispõe de janela para o exterior e 
extrator de ar. 
 
Ponto Focal: 
JI 06: A.O. Lurdes Ramos 
JI 07: A.O. Lucília Anacleto 
JI 08: A.O. Elisabete Silva 
 

Medidas a adotar e atuação perante um caso suspeito  
As crianças de cada grupo são recebidas pela respetiva assistente operacional na entrada atribuída 
(circuito). 
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Os grupos funcionarão em “coorte” tanto nas salas de atividades como no recreio. Para o efeito a 
circulação e frequência nas áreas delimitadas do espaço exterior, far-se-á rotativamente por dias da 
semana. 
Em caso de suspeita de infeção a criança é acompanhada pela AO da sala para a área de isolamento, 
seguindo o circuito estabelecido. A atuação seguinte segue os procedimentos definidos para todos os 
JI. 
 

 

 JI de Lomba 

Horários 
1. O horário de funcionamento do JI compreende a Componente Letiva e as Atividades de 

Animação e Apoio à Família (AAAF). 
2. A componente letiva é assegurada por duas educadoras de infância e decorre das 9h às 12h e 

das 13h30m às 15h30m.  
3. Às assistentes operacionais foi distribuído o seguinte horário: das 8h45m às 12h15m e das 

13h30m às 17h. 
4. As AAAF são asseguradas pela Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André de 

Vagos e funcionam nas instalações do JI das 7h30m às 9h, das 12h às 13h30m e das 15h30m às 
19h funcionam em instalações próprias. 

 

Circuitos circulação interna 
Os circuitos de circulação interna foram definidos da seguinte forma:  

1. Entradas no estabelecimento: As crianças devem ser entregues à porta do estabelecimento de 
Educação Pré-Escolar pelo seu encarregado de educação, ou por pessoa por ele designada e 
serão recebidas pelas assistentes operacionais que as encaminharão à respetiva sala.  

2. Nas entradas do edifício, em cada hall, encontram-se a “áreas sujas” do jardim de infância, 
onde as crianças irão trocar o calçado, entregar as mochilas e casacos e fazer a desinfeção das 
mãos. 

3. Saídas do estabelecimento: o sentido do percurso de saída do estabelecimento será o inverso 
do da entrada, realizado pelas mesmas portas de acesso ao edifício. 

4. Os grupos utilizam as casas de banho situadas perto das salas de atividades, sendo que as 
crianças se deslocam sempre acompanhadas por um adulto que as ajuda na higienização e 
assegura a higienização da respetiva casa de banho. 

5. A deslocação dos grupos de crianças para o refeitório é realizada, com o acompanhamento de 
uma funcionária da Instituição, utilizando circuitos diferentes. 

 
Sala de Isolamento 
Em virtude do Jardim de Infância não dispor de mais salas para além das de atividade, com o apoio da 
Autarquia, será criada uma sala de isolamento na parte de trás do estabelecimento de educação 
(antiga zona de telheiro ampla e coberta). Esta sala terá uma porta de acesso ao exterior e será 
devidamente identificada.  
Esta área não dispõe de WC próprio tendo que ser utilizada, em caso de necessidade, uma das sanitas 
e um dos lavatórios do JI, que serão devidamente higienizados após utilização e os resíduos 
produzidos serão acondicionados de acordo com o acima determinado.  
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Ponto Focal: 
JI - 11: A.O. Isabel Silva 
JI - 12: A.O. Lucília Malta 
 
 

 JI de Ouca 

Horários 

Manhã: 9h15min – 12h30min 
Tarde: 13h45min -15h30min 
Almoço: 12h30min – 13h45min 
O horário da educadora de infância corresponde ao horário do Jardim de Infância. 
O horário da assistente operacional: 
Manhã- 9h - 12h45min 
Tarde- 13h45min -17h 

 

Circuitos 
As crianças são entregues à porta do estabelecimento de educação pré-escolar pelo seu encarregado 
de educação, ou por pessoa por ele designada, entre as 9h15m e as 9h30m, e recebidas pela 
assistente operacional, evitando assim a circulação de pessoas externas no interior do recinto.  
A assistente operacional recebe a criança e, antes de entrar na sala 1, procede à troca de calçado e 
lavagem/desinfeção das mãos.  
Os encarregados de educação aguardam no exterior para a entrega do seu educando, mantendo a 
distância recomendada pela  DGS. 
As crianças que vem da  AAAF, quer pela manhã, quer a seguir ao almoço,  deverão aguardar no 
transporte, de forma a permitir que a assistente operacional proceda à troca de sapatos e desinfeção 
das mãos de cada criança e a encaminhe para a sala 1.  
Na entrada no Jardim de Infância, o telheiro será o espaço “sujo”, onde as crianças entram e deixam 
os sapatos, seguindo para a sala 1,“espaço limpo”, após a lavagem/desinfeção das mãos.  
Nas idas à casa de banho a criança, sempre que possível, será acompanhada por um adulto que o 
ajudará na higienização. 
O distanciamento físico entre as crianças, quando estão em mesas, será operacionalizado com a 
marcação dos lugares. 
Em caso de necessidade de isolamento, quer a criança esteja no interior do JI, quer esteja no exterior, 
será encaminhada, pelo Ponto Focal, para a área de isolamento designada.  
 
Sala de Isolamento 
Dado só existir uma casa de banho no Jardim de Infância a área de isolamento foi definida numa área 
da sala 2, com porta de acesso direto ao exterior. 
 Foi disponibilizada pela JF uma casa de banho no exterior do estabelecimento, à qual se acede pelo 
portão sul. Como a distância ainda é considerável, em caso de urgência, ou de condições atmosféricas 
adversas, recorrer-se-á à utilização a casa de banho do JI.   
 
Ponto Focal – A.O. Sílvia Santos 
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 JI de Salgueiro 

Horários 
O horário do JI - 9h - 12h 15min /13h45min -15h30min 
Contudo este poderá ser ajustado às necessidades decorrentes da situação epidemiológica atual. 
De forma a permitir o cumprimento das orientações da DGS. 
O horário da educadora de infância corresponde ao horário do Jardim de Infância: 
O horário da assistente operacional Liliana Catarina Silva 
Manhã- 8h45 – 12h15min 
Tarde – 13h30min – 17h 
 
Circuitos de circulação 
  As crianças são entregues à porta do estabelecimento de educação pré-escolar pelo seu encarregado 
de educação, ou por pessoa por ele designada, entre as 9.00 h e as 9:30h, e recebidas pela assistente 
operacional evitando assim a circulação de pessoas externas no interior do recinto. 
Na entrada no Jardim de Infância, o telheiro será o espaço “sujo”, onde as crianças entram e deixam 
os sapatos seguindo para a sala 1,“ espaço limpo”, após a lavagem/desinfeção das mãos. 
- A assistente operacional recebe a criança e antes de entrar na sala 1, procede à troca de calçado e 
lavagem/desinfeção das mãos. 
- Os encarregados de educação aguardam no exterior para entrega do seu educando, mantendo a 
distância recomendada pela  DGS. 
-O distanciamento físico entre as crianças, quando estão em mesas, será operacionalizado com a 
marcação dos lugares. 
-Nas idas à casa de banho a criança sempre que possível, será acompanhada por um adulto que o 
ajudará na higienização. 
 -Em caso de necessidade de isolamento, quer a criança esteja no interior do JI, quer esteja no 
exterior, será encaminhada para a área de isolamento designada na sala 2.  
 
Sala de Isolamento 
Área de isolamento foi definida numa zona da sala 2 com porta de acesso direto ao exterior.  
 
Ponto Focal: A.O. Liliana Catarina Silva 
 
AAAF 
As AAF são asseguradas pela CMV no edifício do Jardim de Infância entre as 8h30 e as 9h, das 
12h15min às 13h45min e das 15h30min às 18horas, acompanhadas por duas assistentes operacionais. 
 

 
 

 JI de Sto André 

Horários 
Das 9h às 15h30min 
Almoço – 12hàs 13h30min 
O horário da Educadora de infância corresponde ao horário do JI 
Horário da Assistente Operacional: 
Das 8h45min às 17h 
Almoço - 12h15 e 13h30min 
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Circuitos de Circulação 

Todas as crianças entrarão pela porta de entrada do JI15, que se situa do lado esquerdo, quando de 
frente para o edifício. 
As crianças são entregues à porta do estabelecimento de educação pré-escolar pelo seu encarregado 
de educação, ou por pessoa por ele designada, às 9.00 h, e recebidas pela assistente operacional, 
evitando assim a circulação de pessoas externas no interior do recinto. 
Todas as entradas deverão ser feitas de forma calma e de acordo com as indicações dadas. 
A assistente operacional recebe a criança e antes de entrar na sala, procede à troca de 
calçado e lavagem/desinfeção das mãos, na área suja que se situa no hall de entrada da 
sala JI15 (do lado esquerdo). 
As crianças que vem da AAAF, virão em carrinhas que chegarão ao Jardim entre as 9h e as 9h30m. 
As crianças serão, sempre que possível, acompanhadas por um adulto que as ajudará na sua 
higienização. 
O distanciamento físico entre as crianças, quando estão em mesas, será operacionalizado com a 
marcação dos lugares; 
Nas idas à casa de banho a criança será acompanhada por um adulto que o ajudará na sua 
higienização, assim como proceder à respetiva higienização da casa de banho. 
Em caso de necessidade de isolamento, quer a criança esteja no interior do JI, quer esteja no exterior, 
será encaminhada para a sala de isolamento designada. 
A saída normal das crianças será feita pela mesma porta. 
Os encarregados de educação aguardam no exterior para entrega do seu educando, mantendo a 
distância recomendada pela DGS; 
 
Sala de Isolamento 
Na antiga sala do JI16, tendo casa de banho independente para apoio ao caso suspeito. A sala tem porta 
com saída direta para o exterior.  
 
Ponto Focal: A.O. Ana Catarina Oliveira Pinho 
 
 
 

 JI de Soza 

Horários 
Manhã- 9h - 12h15min 
Tarde- 13h45min -15h30min 
 
Circuitos 
 As crianças são entregues à porta do estabelecimento de educação pré-escolar pelo seu encarregado 
de educação, ou por pessoa por ele designada, entre as 9.00 h e as 9:30h, e recebidas pela assistente 
operacional evitando assim a circulação de pessoas externas no interior do recinto. 
 A assistente operacional recebe a criança e antes de entrar na sala 1, procede à troca de calçado e 
lavagem/desinfeção das mãos. 
 Os encarregados de educação aguardam no exterior para entrega do seu educando, mantendo a 
distância recomendada pela  DGS. 
 
Na entrada no Jardim de Infância, a marquise será o espaço “sujo”, onde as crianças entram e deixam 
os sapatos seguindo para a sala 1,“ espaço limpo”, após a lavagem/desinfeção das mãos. 
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O distanciamento físico entre as crianças, quando estão em mesas , será operacionalizado com a 
marcação de lugares. 
 Nas idas à casa de banho a criança, sempre que possível, será, acompanhada por um adulto que o 
ajudará na higienização. 
 Em caso de necessidade de isolamento, quer a criança esteja no interior do JI, quer esteja no exterior, 
será encaminhada para a área de isolamento designada.  
 
Sala de Isolamento 
Dado só existir uma casa de banho no Jardim de Infância, a área de isolamento foi definida numa zona 
da sala 2 com porta de acesso direto ao exterior. 
 
Ponto Focal: A.O. Andreia Silva e A.O. Rosa Dulcínia 

 
AAAF 
As AAF são asseguradas pela CMV no edifício do Jardim de Infância entre as 8h30 e as 9h, das 12h15 
às 13h45m e das 15h30m às 18h, acompanhadas por duas assistentes operacionais. 
 
 
 

 JI de Vagos 

Horários 
No Jardim de Infância de Vagos funcionam as duas componentes da Educação Pré-Escolar: a educativa e a de 
apoio à família (AAAF). 
O horário de funcionamento do estabelecimento será das 7:30 às 19:00. 
As crianças que frequentam a AAAF, a entrada é entre as 7h30 e as 9h00. 
As restantes crianças é entre: 9h – 9h15min (apenas haverá entrada fora deste horário para casos pontuais 
devidamente justificados). 
Almoço: 12h – 13h30min. 
Tarde: A saída das crianças que não frequentam a AAAF é às 15h30min. 
Para as que frequentam a AAAF – a saída é até às 19h00. 
Na organização da rotina diária, deve-se procurar desfasar os momentos de permanência dos diferentes 
grupos de crianças no exterior. 
Lanche: 
O JI 17 e o JI 18 utilizarão o refeitório ou o exterior. 
O JI 19 utilizará a sala em frente à sala de atividades ou o exterior.  
 
Circuitos 
Os circuitos de circulação interna foram definidos da seguinte forma:  
Sala 1 – educadora Lénia Barreira – entram e saem pelo portão principal do lado esquerdo (corredor 
da entrada dividido a meio), do estabelecimento de educação, que dá acesso à sala de atividades, 
acompanhados sempre pela respetiva assistente operacional. 
Sala 2 – educadora Lídia Lages – entram pelo portão principal do lado esquerdo (corredor da entrada 
dividido a meio), do estabelecimento de educação, que dá acesso à sala de atividades, 
acompanhados sempre pela respetiva assistente operacional. 
 Sala 3 – educadora Eliana Antunes – entram pelo portão principal do lado direito do estabelecimento 
de educação, que dá acesso à sala de atividades, acompanhados sempre pela respetiva assistente 
operacional. 
 Ao entrar no estabelecimento, encontra-se a “área suja” no hall de entrada das duas alas do jardim 
de infância, onde as crianças, trocam os sapatos e desinfetam as mãos. 
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Os grupos utilizam as 3 casas de banho próximas da sala de atividades, sendo que as crianças se 
deslocam acompanhadas por um adulto.  
 
 
Sala de Isolamento: 
A sala de isolamento irá funcionar na sala 4, situada nas traseiras do edifício. 
Estão definidos os circuitos para o caso suspeito de chegada e saída da área de isolamento. Existe 
uma casa de banho independente para o efeito. Existe um segundo espaço para isolamento de outro 
caso suspeito situando-se em frente à sala de isolamento. Estes espaços têm acesso direto ao 
exterior.  
 
 Ponto Focal: 
 JI 17 – A.O. Eneida Martins; 
JI 18 - A.O. Sara Neves; 
JI 19 – A.O. Carla Martins. 
 
 
 

3.4 – Especificidades das escolas do 1.º Ciclo e Centros Escolares 
 

 EB Lombomeão  

FUNCIONAMENTO DAS AULAS 
1.º/4.º ANOS DE ESCOLARIDADE 
- Local de lecionação das aulas: Escola Básica de Lombomeão 
- N.º de turmas: 1 
- Sala 2, átrio da sala 2, refeitório e telheiro. 
- Horário de funcionamento: das 9 horas às 17h30min de segunda a sexta-feira 

 
3.º ANO DE ESCOLARIDADE 
- Local de lecionação das aulas: Escola Básica de Lombomeão 
- N.º de turmas: 1 
- Sala 1, átrio da sala 1, refeitório e telheiro. 
- Horário de funcionamento: das 9 horas às 17h30min de segunda a sexta-feira 
 
 
ACESSO E MOBILIDADE DOS ALUNOS NA ESCOLA 
 
A entrada na escola é feita pelo portão 1 e as aulas são lecionadas em salas separadas. A cada turma 
foi atribuída uma das seguintes salas: 1 – 3.º ano, 14 alunos; 2 -1.º/4.º anos, 21 alunos (podendo ser 
utilizados os respetivos átrios em caso de necessidade). 
Os alunos terão mobilidade reduzida, quer dentro da escola, quer no espaço envolvente.  
Apresentam-se a seguir, alguns mapas, que serão dados a conhecer aos Encarregados de Educação e 
alunos, com as indicações relativas a: portão de entrada, sala de aula atribuída; zona da escola por 
onde devem circular, casas de banho que podem utilizar e sala de isolamento.  
Em caso de situação climatérica desfavorável os alunos aguardarão a entrada para a sala de aula, no 
telheiro da escola, podendo não ser garantido o distanciamento recomendado. 
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A cada turma será atribuído um espaço de recreio e o almoço será servido no Refeitório em horários 
desencontrados. 
 
 
 

 
Mapa 1- Planta da escola (receção dos alunos em condições climatéricas favoráveis). 
 
 

 
Mapa 2- Planta da escola (receção dos alunos em condições climatéricas desfavoráveis). 
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Mapa 3- Planta da escola (zona de recreio). 
 

 
Mapa 4- Planta da escola (percurso para o local de isolamento em situação de caso suspeito). 
 
Local de isolamento – Sinalizada a amarelo no mapa. 
Ponto Focal: Joaquina Pereira e Marília Rocha 
 

 EB Soza  

FUNCIONAMENTO DAS AULAS  
Todos os anos de escolaridade:  
Local de lecionação das aulas:  
- EB1 de Soza 
- N.º de turmas: 2 
- Salas 1, 2 
- Horário de funcionamento: das 9 horas às 17h30min de segunda a sexta-feira  
Intervalo da turma do 1.º e 2.º anos das 10h às 10h30min;  
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ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS 
A receção dos alunos será às 9h no espaço exterior e serão recebidos pela Assistente Operacional. 
As atividades letivas e de Enriquecimento Curricular desenrolar-se-ão no mesmo espaço. 
O espaço exterior será dividido e demarcado sendo atribuído a cada turma um espaço fixo para 
atividades de exterior. 
 
ORGANIZAÇÃO DOS HORÁRIOS  
1. Os circuitos de circulação interna foram definidos da seguinte forma:  
 a) Os circuitos de circulação interna encontram-se definidos de acordo com as especificidades 
da escola, apresentadas neste documento.  
 2. As crianças só devem permanecer no estabelecimento no período estritamente necessário.  
 3. O horário de funcionamento da escola compreende a componente letiva, o ATL, O almoço e 
as Atividades de Enriquecimento Curricular.  
  
CIRCUITOS DE CIRCULAÇÃO (entradas, circuitos de circulação interna, saídas)  
Os circuitos de circulação serão sempre feitos de acordo com as indicações, assinalados no chão 
através de setas. 
 
Entrada na escola 
 
 I. A turma do 1.º e 2.º anos entrará pelo portão grande, esquerda, sem se encontrarem com 
os restantes colegas da outra turma e seguirá pela esquerda, seguindo as indicações no chão, 
entrando na porta poente da escola, aguardando em fila com distanciamento de 1m, a entrada na 
sala de aula;  
  
 
 II. A turma do 3.º e 4.º anos entrará pela porta da direita sem se encontrarem com os 
restantes colegas da outra turma e seguirá pela direita, seguindo as indicações no chão, entrando na 
porta nascente da escola, aguardando em fila com distanciamento de 1m, a entrada na sala de aula.  
  
 
 III. À entrada todos os alunos farão a higienização das mãos.  
 IV. As crianças devem ser entregues à porta do estabelecimento de educação pelo seu 
encarregado de educação, ou por pessoa por ele designada.  
  
 
 V. As crianças serão recebidas pela Assistente Operacional evitando assim a circulação de 
pessoas externas no interior do recinto.  
  
Saída da escola 
As crianças deslocar-se-ão das salas onde decorrem as atividades até ao portão e fazem o percurso no 
sentido inverso ao realizado aquando a sua entrada. 
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Intervalos e lanche da manhã e da tarde e almoço  
Os intervalos serão realizados no espaço exterior destinado a cada turma.  
Os lanches e os almoços serão feitos nas respetivas salas de aula. 
 
REFEIÇÕES 
Os lanches e refeições poderão ser realizados na sala de aula, a qual será higienizada apos cada lanche 
ou refeição. 
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SALAS DE ISOLAMENTO  
Na EB1 de Soza existem duas áreas de isolamento para acolher um ou mais casos suspeitos: Salas A e 
B.  
Sala A: está equipada com uma cadeira, uma mesa, água e alimentos não perecíveis.  
Sala B: sala para um segundo ou mais casos suspeitos, sala de aula no 1.º piso, sala suplente. 
Ponto Focal: Fátima Silva 
 
ATIVIDADES AEC:  
As AEC irão decorrer no recreio e na sala de aulas e deverão respeitar as regras definidas neste Plano 
de contingência, nomeadamente, o refente às atividades letivas e Protocolos.  
Depois da atividade letivas, as AEC decorrerão na sala ou no espaço exterior definido para cada grupo, 
até às 17h. 
 
 

 EB Salgueiro 

FUNCIONAMENTO DAS AULAS  
Todos os anos de escolaridade:  
Local de lecionação das aulas:  
- EB1 de Salgueiro  
- N.º de turmas: 2 
- Salas 1 e 2 
- Horário de funcionamento: das 9 horas às 17h30min de segunda a sexta-feira  

 
ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS 
A receção dos alunos será às 9:15h no espaço exterior e serão recebidos pela Assistente Operacional. 
As atividades letivas e de Enriquecimento Curricular desenrolar-se-ão no mesmo espaço. 
O espaço exterior será dividido e demarcado sendo atribuído a cada turma um espaço fixo para 
atividades de exterior. 

 
REFEIÇÕES  
Os lanches e os almoços serão realizados na sala de aula. 
 
ORGANIZAÇÃO DOS HORÁRIOS 

✔ O horário do estabelecimento de ensino será das 9:15h às 17:30h. 
✔ O intervalo de almoço será das 13:00h às 14:30h 

 
CIRCUITOS DE CIRCULAÇÃO (ENTRADAS, CIRCUITOS DE CIRCULAÇÃO INTERNA, SAÍDAS...) 
Os circuitos de circulação serão sempre feitos pela direita, assinalados no chão através de setas. 
a) Entrada na escola 
As crianças devem ser entregues à porta do estabelecimento de educação pelo seu encarregado de educação, 
ou por pessoa por ele designada, entre as 9:15 e as 9:30. Serão recebidas pela Assistente Operacional evitando 
assim a circulação de pessoas externas no interior do recinto. Aqui se procederá à higienização das mãos. 
b) Saída da escola 
As crianças deslocar-se-ão das salas onde decorrem as atividades até ao portão e fazem o percurso no sentido 
inverso ao realizado aquando da sua entrada. 
c) Intervalos e lanche da manhã e da tarde 
Os intervalos serão realizados no espaço exterior destinado a cada turma. 
Os lanches serão feitos nas respetivas salas de aula. 
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SALA DE ISOLAMENTO 
Será no local definido anteriormente no plano de contingência definido no início da pandemia. 
Local: sala 3 
Ponto Focal: Mª Madalena Dias 
 
ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (AEC) 
Vão decorrer na sala de aula ou no espaço exterior definido para cada turma, respeitando as regras 
pré definidas. 
 

  EB Quintã  

FUNCIONAMENTO DAS AULAS  
Todos os anos de escolaridade:  
Local de lecionação das aulas:  
- EB da Quintã (espaço da Casa Museu- Gandareza)  
- N.º de turmas: 4  
- Salas 4,5,6 e7  
- Horário de funcionamento: das 9 horas às 17h30min de segunda a sexta-feira  
 
ACESSO E MOBILIDADE DOS ALUNOS NA ESCOLA 
 
A entrada de cada turma na escola é feita por portões diferentes e as aulas são lecionadas em salas 
separadas. A cada turma foi atribuída uma das seguintes salas: 1.º e 4.º anos sala 1; 2.º ano sala 4;   
3.º ano sala 3; 4.º ano sala 2. 
Os alunos terão mobilidade reduzida quer dentro da escola quer no espaço envolvente. 
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Assim: 
● EB 22 e EB 25 - 36 alunos, entram pelo portão 1, para as bolhas de receção e, posteriormente, para 
as respetivas salas. 
● EB 23 e EB 24 - 43 alunos, entram pelo portão 2, para as bolhas de receção e, posteriormente, para 
as respetivas salas. 
 
SALA DE ISOLAMENTO– Sala 1, primeiro andar. 
PONTO FOCAL: A.O. Sandrine Lau 
 
Almoço 
O serviço de almoço é da responsabilidade da Associação de Pais – APEEEQ e obedece ao plano de 
higienização da mesma. 
 

 EB Calvão  

FUNCIONAMENTO DAS AULAS  
Das 9 horas às 13h; das 13:30h às 15:30h 
- Turmas 07 (3.º/1.º ano) e 08 das 9:30 horas às 12h; das 13:00h às 15:30h 
- Turma 10 (4.º ano) das 9:30 horas às 12:30h; das 13:30h às 15:30h 
- Turmas 06 e turma 9 das 9:30 horas às 13h; das 14:00h às 15:30 
 
A entrada de cada turma na escola é feita por portas diferentes e as aulas são lecionadas em salas 
separadas. A cada turma serão distribuídas pelas seguintes salas: 
Turma 06 - sala 3 (1.º andar) 
Turma 07 – sala 5 (r/c corredor direito) 
Turma 08 – sala 2 (r/c corredor esquerdo) 
Turma 09 – sala 6 (r/c corredor direito) 
Turma 10 - sala1 (r/c corredor esquerdo) 
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Os alunos terão mobilidade reduzida quer dentro da escola quer no espaço envolvente. 
Apresenta-se a seguir um mapa, que será entregue a cada aluno, com as indicações relativas a: porta 
de entrada, sala de aula atribuída. 
 
Planta  
 
Rés-do-chão 

 
 
 
 
 
 
 
Primeiro andar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assim: 

● Alunos do 1.º ano - 32 alunos, entram pela porta principal direita, circulam sempre pela sua 
direita em direção à sua sala, zona verde 

● Turma 07 3.º ano e turma 09 - 28 alunos, entram pela porta traseira junto à casa de banho das 
meninas, zona azul 

● Turma 08 2.º ano - 22 alunos, entram pela porta principal esquerda, tem aulas na sala 2 e 
circulam na zona vermelha 

● Turma 10 4.º ano - 21 alunos, entram pela porta traseira junto à casa de banho dos meninos, 
tem aulas na sala 1 e circulam na zona laranja.  

 
Após entrarem na escola, os alunos circularão no sentido das setas, sempre que possível, 
supervisionadas pela auxiliar responsável no interior do edifício. 
 
As aulas de Língua Estrangeira: 

● Inglês - sala da turma. 
 
SALA DE ISOLAMENTO - A - 1.º andar corredor esquerdo, sinalizada no mapa com a cor lilás. 
 
SALA DE ISOLAMENTO - B (como recurso, caso seja necessário) - 1.º andar corredor direito, 
sinalizada no mapa com a cor azul (habitualmente funciona como gabinete de apoio). 
 
Nota: nenhuma sala tem acesso direto a casa de banho nem telefone no interior. 
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 PONTO FOCAL: 
1. A.O. Laura Martins  
2. A.O. Maria João 
3. A.O. Fátima Cravo 

 
Almoço 
O serviço de almoço será no espaço da escola em salas preparadas para o efeito localizadas no r/c; 
uma no corredor direito e outra no esquerdo. Os almoços serão da responsabilidade do Colégio de 
Calvão. Prevê-se que cada grupo permaneça no espaço de refeição cerca de 30min. Os alunos 
almoçarão em horários distintos. 
 
INTERVALOS 
Os intervalos serão desfasados, e serão marcados, no espaço do recreio, os espaços destinados a cada 
grupo. Tentar-se-á que estejam apenas dois grupos, no espaço de recreio, em simultâneo. 
O mais difícil será o intervalo das 15:30 às 16h. As crianças lancharão na sala, a funcionária entregará 
à porta referenciada a cada turma o aluno que sair às 15:30. Os alunos que seguem para o ATL, 
aguardarão na sala até à chegada do autocarro. 
O espaço de parque infantil será vedado e será feita a sensibilização às crianças para não quebrarem 
as regras. 
 

 EB Ouca  
FUNCIONAMENTO DAS AULAS  
Todos os anos de escolaridade:  
Local de lecionação das aulas: EB de Ouca  
- N.º de turmas: 2 
- Salas 1 e 2 e espaço do telheiro 
- Horário de funcionamento: das 9 horas às 17h30min de segunda a sexta-feira  
 
ACESSO E MOBILIDADE DOS ALUNOS NA ESCOLA 
 

 
 

Figura 1 Planta da escola de Ouca 
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A entrada dos alunos na escola é feita pelo portão (Entrada 1) e os alunos esperam no espaço definido 
para cada turma no recreio (quando as condições climatéricas o permitirem). Quando as condições 
forem adversas, os alunos entram para o telheiro e aguardam em zona demarcada, referindo que não 
é possível os alunos manterem o distanciamento de 1metro entre eles.  
A saída dos alunos é feita pela porta (Entrada 2) e os Encarregados de Educação aguardam junto à 
porta. 
As aulas são lecionadas em salas separadas.  
Os alunos terão circuitos de circulação claramente definidos quer dentro da escola quer no espaço 
envolvente, seguindo os percursos traçados no chão e também definidos para cada turma.  
Apresenta-se a seguir um mapa, que será entregue a cada aluno, com as indicações relativas a: portão 
de entrada, sala de aula atribuída; zona da escola por onde pode circular e casas de banho que pode 
utilizar.  
 
Almoço 
O serviço de almoço é assegurado pelo Centro Social e Bem-estar de Ouca, de acordo com os horários 
das turmas. 

 
SALA de ISOLAMENTO – Gabinete de Apoio 
 
PONTO FOCAL: A.O. Fátima Gonçalves 
 

 

 EB Vigia 

 
FUNCIONAMENTO DAS AULAS  
Todos os anos de escolaridade:  
Local de lecionação das aulas: EB da Vigia 
- N.º de turmas: 4  
- Salas 4,5,6 e7  
- Horário de funcionamento: das 9 horas às 17h30min de segunda a sexta-feira  
 
CIRCUITOS DE CIRCULAÇÃO (A ENTRADA E A SAÍDA DA ESCOLA FAR-SE-Á PELO PORTÃO 
PRINCIPAL). 
 
a)  As crianças são entregues no portão principal pelo seu encarregado de educação, ou por pessoa 
por ele designada, mantendo a distância recomendada pela DGS, o mais próximo possível da hora de 
entrada e recebidas pela assistente operacional, não sendo permitida a circulação de pessoas 
externas no interior do recinto. 
b) A assistente operacional recebe a criança e encaminha-a para a respetiva sala de aula, seguindo o 
percurso indicado: 1.º ano – azul; 2.º ano – verde; 3.º ano – vermelho; 4.º ano – alaranjado. Estes 
percursos encontram-se devidamente assinalados na escola. 
b.1) Nos acessos às salas de aula e às casas de banho, haverá apenas um circuito de circulação para a 
entrada e saída (por falta de espaço). 
c) Os encarregados de educação aguardam no exterior para entrega do seu educando, mantendo a 
distância recomendada pela DGS. 
d) As crianças, que vêm do ATL, deverão sempre aguardar no mesmo até à hora de entrada, 
mantendo a distância recomendada pela DGS. 
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SALA de ISOLAMENTO:  
Nesta escola existe, apenas, uma área de isolamento para acolher casos suspeitos, localizando-se no 
lado norte da escola, com porta de acesso ao exterior, virada a oeste. 
Esta área não tem telefone (o que existe na escola é fixo e não está acessível a este espaço). 
 
PONTO FOCAL: A.O. Celeste Batalha e A.O. Lisete Pandeirada 
 
 
 

 Centro Escolar da Boa Hora  

FUNCIONAMENTO DAS AULAS E DAS ATIVIDADES LETIVAS 
 
Local de lecionação das aulas/atividades letivas: 
- Centro Escolar Gafanha da Boa Hora. 
- Número de turmas: 10 (5 da EPE e 5 1º CEB). 
- 10 salas, sala polivalente, ginásio, sala de ciências experimentais, gabinetes e espaços exteriores. 
- Horário de funcionamento: das 9 horas às 15:30 (EPE) ou 17:30 (1.º CEB), de segunda a sexta-

feira. 
 
 
PRÉ-ESCOLAR: 
A entrada de cada turma na escola é feita pelo portão principal. 
As atividades decorrerão em duas alas diferentes: o grupo I, constituído pelos JI 04 e 01, funcionarão, 
respetivamente, nas salas 1.15,1.16 e 1.17 (AAAF); o Grupo II, constituído pelos JI03, 02 e 05, nas 
salas 1.13, 1.12, 1.11 e 1.10 (AAAF). A cada grupo foi atribuído um quarto de banho, uma área no 
refeitório e um espaço para “recreio” de acordo com a planta anexa. 
Os alunos respeitarão os circuitos e as áreas definidas para o seu grupo. Apresenta-se a seguir um 
mapa, que será entregue a cada encarregado de educação, com as indicações relativas a: portão de 
entrada, sala de atividades e de AAAF atribuída; zona da escola por onde pode circular e casas de 
banho que pode utilizar.  
 
 
1.º CEB 
A entrada na escola é feita através do portão de serviço, entrando no edifício pela porta do corredor 
do refeitório.  
As diferentes turmas estão distribuídas por dois grupos (G1 e G2) por forma a poder garantir-se o 
isolamento de grupos, nas várias áreas de funcionamento (refeitório, espaços de recreio, ginásio, CATL 
e outras). 
Os alunos respeitarão os circuitos e as áreas definidas para cada grupo, de acordo com o plano de 
circuitos que se anexa. 
 
Este plano será dado a conhecer aos alunos, aos AO e será afixado em local visível e de fácil acesso. 
Dele será dado conhecimento, ainda, a toda a restante comunidade educativa e aos parceiros que 
com a escola trabalham, nomeadamente à Associação Boa Hora, que tem a cargo assegurar, dentro 
do edifício escolar, as valências de AAAF e CATL. 
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Pré-escolar 
● GRUPO 1 - JI 01 e JI 04 (20+20) - 40 alunos, circulam pelo circuito vermelho. 
● GRUPO 2 - JI 02, JI 3 e JI 05 (20+20+20) - 60 alunos, circulam pelo circuito amarelo.  
● O apoio da educação especial funcionará dentro da sala de cada turma apoiada. 
● As diferentes terapias, funcionarão no piso superior, em gabinete próprio ou noutro espaço 

disponível, sempre que houver necessidade. 
 

1.º CEB 
● G1 e G2, circulam pelos circuitos assinalados a rosa e a azul, respetivamente. 
● As aulas de Educação Especial – gabinete no piso inferior 
● Apoio educativo – sala de aula no piso superior 
● Outros técnicos – gabinete no piso superior 

 
 
SALA de ISOLAMENTO A e respetivo WC (em frente) – piso superior, assinalado a vermelho no mapa. 
Haverá uma segunda sala de Isolamento (sala de isolamento B) a ser usada, apenas, quando se 
justificar. 
 
PONTO FOCAL: A.O. Lurdes Margaça, A.O. José Mendes, Coordenador da Escola. 
                       Em horário de AAAF – A.O. Sara Matos 
 
AAAF – funcionará nas salas assinaladas no plano de circuitos. As turmas JI02 e JI05 funcionarão no 
espaço do refeitório que será devidamente higienizado entre as diferentes ocupações. 
 
CATL – G1 e G2 em salas separadas, na ala poente do piso superior 
 
Quer a AAAF, quer a CATL seguirão as regras do Plano definido pela escola. 
 
Almoço  
O serviço de almoço foi distribuído por duas áreas distintas (refeitório – cerca de 60 alunos e sala 
polivalente-cerca de 40 alunos) de forma a poder manter-se o distanciamento alunos/grupos. 
Funcionará em dos turnos: 12:00 os dois grupos do pré-escolar e 13:00 os dois grupos do 1.º CEB. 
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 Centro Escolar de Fonte de Angeão 

Pré-Escolar 
 
CARACTERIZAÇÃO DOS GRUPOS  
 
O Pré-Escolar tem dois grupos/turma que a seguir se identificam: 
 

Grupo/turma Sala Educador(a) Nº 
alunos 

Circuito de 
circulação 

JI 9 Atividades 1 Anabela Carlos Jorge Vale 25 Azul 
JI 10 Atividades 3 Adrian Cristina da Silva Costa Santos 25 Vermelho 

 
 
INTERVALOS/LANCHE 
Os intervalos/ lanches serão realizados nas salas ou no espaço exterior, destinado a cada sala, em 
conformidade com as demarcações cromáticas da planta. 
Durante os intervalos e o desenvolvimento de atividades no exterior, os grupos irão frequentar 
diferentes espaços, sem cruzamento de crianças de ambos os grupos.  
Em dias de chuva os intervalos realizar-se-ão dentro da sala de cada grupo/turma.  
 
 
REFEIÇÕES (Almoço) 
O serviço de refeições do pré-escolar será em horário alternado, conforme indicação do quadro de 
cima, e terá lugar no espaço indicado a verde, na sala polivalente2. 
 
 
Organização do espaço/atividades 
Cada grupo terá o seu percurso e setor demarcado por cores. O Grupo JI 9 circulará no percurso e 
espaços a azul e o grupo JI 10 circulará nos percursos e espaços a vermelho.  
Cada grupo terá uma zona “suja” para troca de calçado num espaço de entrada entre as duas salas de 
atividade, devidamente separado para cada grupo.  
O espaço exterior de recreio para cada grupo está devidamente identificado no mapa com as cores 
anteriormente definidas constantes na planta. 
As atividades serão realizadas preferencialmente no espaço exterior. 
As crianças devem mudar de roupa diariamente. 
As crianças do Pré-escolar irão trocar o calçado que trazem de casa por outro que apenas utilizarão no 
JI. O calçado usado no JI, permanecerá no estabelecimento de educação e será higienizado, todos os 
dias, após a saída da criança. Os profissionais irão cumprir a mesma determinação. 
O bibe ou bata permanece no estabelecimento de ensino de segunda-feira a sexta-feira. Sendo 
mandado para o encarregado de educação que se encarregará da sua limpeza e higiene. 
 
 
SALA DE ISOLAMENTO 
O sector do pré-escolar terá uma sala de isolamento própria, assinalada no mapa a amarelo, na sala 
de Atividades 4, com a nomenclatura “Isol”. 
 
Ponto Focal: A.O. Maria Isabel Gonçalves dos Santos e A.O. Paula de Jesus Oliveira 
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ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO, MATERIAIS E ATIVIDADES 
  

• Os alunos estão organizados em grupos/turma / anos de escolaridade, 
• Devido à especificidade do contexto atual, torna-se necessário adaptar e flexibilizar as 

atividades pedagógicas, principalmente no Ensino Pré-escolar.  
• Neste estabelecimento, serão encerrados os espaços não utilizados pelos grupos. 
• Cada grupo/ turma de crianças/alunos dispõe de uma sala de atividades, tendo sido removido 

todo e qualquer acessório não essencial à prática das atividades pedagógicas. 
• Cada aluno dispõe de material individual necessário para cada atividade, não podendo haver 

trocas de material ou outros objetos pessoais. 
• A utilização da casa de banho será circunscrita à proximidade da sala de aula respetiva. 
• Não é permitido que as crianças/ alunos levem para a escola brinquedos ou outros objetos não 

necessários. 
• As crianças do Pré-escolar irão trocar o calçado que trazem de casa por outro que apenas 

utilizarão no JI. O calçado usado no JI, permanecerá no estabelecimento de educação e será 
higienizado, todos os dias, após a saída da criança. Os profissionais irão cumprir a mesma 
determinação. 

• No Pré-escolar são privilegiadas as atividades desenvolvidas no espaço exterior. 
• O distanciamento físico entre as crianças, quando estão em mesas, será adequado às 

possibilidades do espaço disponível e do número de crianças/ alunos. 
• A articulação com os pais/encarregados de educação será veiculada, preferencialmente, via 

telefone ou através de meios digitais. 
• Serão canceladas as festas e as reuniões presenciais de pais/encarregados de educação.  

 
ORGANIZAÇÃO DOS HORÁRIOS 
 
• Os circuitos de circulação interna encontram-se definidos nas especificidades da escola, 

apresentadas, em planta, neste documento, cabendo ao Pré-escolar dois circuitos diferenciados e 
ao Primeiro Ciclo outros dois.  

• A deslocação de cada grupo/ turma de crianças para o refeitório é realizada utilizando circuitos 
diferentes, acima referidos e horários alternados. 

• Os alunos só devem permanecer no estabelecimento no período estritamente necessário. 
• No Pré-escolar, o horário de funcionamento compreende a componente letiva e refeição. As 

Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) são realizadas fora do espaço escolar, nas IPSS.  
• No Primeiro Ciclo, o horário de funcionamento contempla a atividade letiva, a refeição. 

AEC 
 
 
REFEIÇÕES 
 

• As refeições serão servidas em horários alternados (2 horários no Pré-escolar e 2 horários no 
Primeiro Ciclo). 

• Os alunos serão distribuídos pelas mesas, respeitando a distância possível de segurança. 
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CIRCUITOS DE CIRCULAÇÃO (Entradas, circuitos de circulação interna Pré-escolar, saídas) 

 

 
 
 

1.º CICLO 

 

CARACTERIZAÇÃO DOS GRUPOS /TURMAS /FUNCIONAMENTO DE AULAS 
 
As turmas estão divididas em dois setores/ alas do edifício: na ala nascente estão as turmas EB 15, EB 
16 e EB 17 dos 3. e 4.º anos. 
Na ala poente ficarão as turmas do 1.º, 2.º anos, respetivamente EB 11, EB12, EB 13 e EB14.  
Para efeitos de intervalo e refeições, os alunos organizar-se-ão por grupo de ano de escolaridade.  
 
 
 
INTERVALOS/LANCHES 
 
Os intervalos da manhã realizar-se-ão em horário alternado, cabendo a cada grupo /ano de 
escolaridade uma zona exterior para recreação assinalada no mapa a azul com as indicações: RECREIO 
1.º ano/RECREIO.2º ano/, RECREIO 3.º ano /RECREIO. 4.ºano). Em dias de chuva os grupos utilizarão 
alternadamente o Ginásio e o Polivalente e sala 6. No intervalo da tarde, caso chova, os alunos 
deverão ficar confinados ao espaço da sala de aula, por não haver espaço coberto disponível. 
Os lanches serão realizados nas salas e de seguida os alunos serão encaminhados para zona exterior 
determinada a cada grupo/ano de escolaridade. 
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REFEIÇÕES 
O serviço de refeições do 1.º Ciclo será em horário alternado, conforme quadro afixado, e será no 
refeitório principal em dois turnos. Cada turno estará dividido por anos de escolaridade. 
 
 
 
ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF) 
 
Refeições 
Cada grupo terá um refeitório no seu sector, de forma a não existir qualquer utilização duplicada de 
espaços. Espaços estão indicados no mapa com REF.1 e REF.2, ambos a azul. 
 
 
 
CIRCUITOS DE CIRCULAÇÃO (ENTRADAS, CIRCUITOS DE CIRCULAÇÃO INTERNA, SAÍDAS...)   

 
 

 

ÁREA DE ISOLAMENTO 

O sector do 1º Ciclo terá uma sala de isolamento própria, assinalada no mapa a amarelo, na sala 

Informática 1, com a nomenclatura “Isol”. 

Ponto Focal: Fernando Manuel da Rocha Freire, Maria Fátima Rocha Fernandes, Sónia Raquel 

Maranhão de Oliveira, Nelson de Jesus Faneca 
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3.5 – Especificidades da EB Dr. João Rocha-Pai e da Escola Secundária 
  

 Horário  

As aulas têm início às 8h 30min e términos às 17h 30min, tendo todas as turmas pelo menos duas 

tardes livres.  

 Distribuição das turmas 

Escola Turmas 

Dr. João 
Rocha-Pai 

1.º Ciclo Turmas: EB 30, EB 31, EB 32, EB 33, EB 34 e EB 35 

2.º Ciclo 
5.º Ano - Turmas: A, B, C, D, E, F  
6.º Ano – Turmas: A, B, C, D, E, F 

3.º Ciclo 
7.º Ano – Turmas: A, B, C, D, E, F, G 
8.º Ano – Turmas: D, G 

Unidade de Multideficiência – 2 salas 

Secundária 

3.º Ciclo 8.º Ano – Turmas: A, B, C, E, F, H 
9.º Ano – Turmas: A, B, C, D, E, F, G 

Secundário 
10.º Ano – Turmas: A, B, C, D 
11.º Ano – Turmas: A, B, C, D 
12.º Ano – Turmas: A, B, C, D 

Profissional 1.ºE, 2.ºE, 3.ºE 
 
 EB DR. JOÃO ROCHA-PAI - CIRCUITOS DE CIRCULAÇÃO, SALA DE ISOLAMENTO E ZONAS 

DE RECREIO 
 
O mapa seguinte contém informações sobre: ocupação das salas, circuito de circulação na escola, 
sinalização da sala de isolamento e identificação das diferentes zonas do recreio.   
 

 
Distribuição das zonas de recreio: 
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Zona 1 – entrada 1 e saída 1 
o Todas as turmas do 5º ano;  
o 6ºF;  
o 7.º A, B, D, F 

Zona 2 - entrada 2 e saída 2 
o 6.º A, B, C, D, E;  
o 7.º C, E, G;  
o 8.º D, G 

Zona 3 - entrada e saída pela Receção 
o Turmas do 1.º Ciclo 

Todas as turmas entram no edifício pelo portão principal. A circulação é efetuada pela direita, 
seguindo a sinalética pintada no chão - setas azuis para entrar e setas vermelhas para sair. 
Cada turma tem sinalizado no recreio o seu espaço no chão.  
 
A sala de isolamento é o gabinete contíguo ao refeitório, sinalizada a amarelo no mapa.  
Ponto Focal – Paulo Morgado, Cristina Ribeiro e Ana Paula Almeida. 
 

 
 ESCOLA SECUNDÁRIA - CIRCUITOS DE CIRCULAÇÃO, SALA DE ISOLAMENTO E ZONAS DE 

RECREIO 
 
A planta seguinte contém informações sobre: circuito de circulação na escola, sinalização da sala 
de isolamento e identificação das diferentes zonas do recreio.  
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A circulação é efetuada pela direita, seguindo a sinalética pintada no chão - setas azuis para entrar 
e setas vermelhas para sair. 
 
As escadas, no hall de entrada, são só para subir/entrar, e a rampa só para descer/sair.  
 
A entrada na escola faz-se pelo portão principal e para aceder ao/à: 
- R/CH, da sala 1 à sala 8 contorna-se o edifício pela direita e entra-se pela porta 2 (lado pavilhão); 
- 1.º piso, da sala 9 à 18 e Auditório, entra-se pela porta principal (porta1) com acesso às escadas 
(só para subir) 
- R/CH, salas 23 e 24, 1.º Piso, salas da 19 à 22 e SEO contorna-se o edifício pela esquerda e entra-
se pela porta 3; 
- Secretaria, Biblioteca, Receção e Reprografia entra-se pela porta principal. 
 
A entrada e saída do edifício é feita pelo exterior exceto em dias de chuva, utilizando-se a entrada 
principal. 
O recreio está identificado com zonas de A a F: 
A – turmas do 8º ano 
B – turmas do 9.º ano 
C – turmas do 10.º ano 
D – turmas dos cursos profissionais 
E – turmas do 11.º ano. 
F – Turmas do 12.º ano 
Cada turma tem sinalizado o seu espaço no chão 

       No caso de estar a chover os alunos podem ficar dentro do edifício, metade dos alunos 
       permanece na sua sala, pelo corredor, respetivos halls (do 1.º Piso, R/CH), corredor das artes e  
       telheiro, conforme a proximidade da sua sala e no Refeitório antes e depois da hora de almoço.  

 
A sala de isolamento é o gabinete 50 (Associação de Estudante), sinalizado a amarelo no mapa. 
 
Ponto Focal - Benilde Nogueira e Daniela Resende 

 
 

 Refeitório 

O horário de funcionamento do refeitório é das 12 às 14 horas. 

A hora da refeição de cada turma é estabelecida em função dos horários dos alunos e mediante uma 
escala afixada à entrada do refeitório e divulgada às turmas por e-mail pelo diretor de turma.  

Na EB Dr. João Rocha-Pai a saída do refeitório será efetuada pela porta situada no lado oposto à 
entrada. 

Na Escola Secundária a entrada será efetuado pela portada ao lado do bufete e a saída pela portada 
junto à entrega dos tabuleiros. 

Após a refeição, as mesas dos alunos que terminaram o almoço serão devidamente higienizadas.  

 

 Bufete 

O Bufete estará encerrado até novas orientações, porém aos alunos carenciados será distribuído o 
reforço alimentar, previamente preparado pelos assistentes operacionais do bufete. Os restantes 
alunos, pessoal docente e não docente devem trazer merenda/lanche. 
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 Reprografia 

O acesso à Reprografia está condicionado por forma a garantir o cumprimento do distanciamento 
físico. Os docentes devem enviar os materiais para impressão, por e-mail, com 72 horas (3 dias) de 
antecedência. O levantamento dos mesmos não pode ser efetuado durante os intervalos. 

A marcação das refeições deve ser, preferencialmente, efetuada utilizando o código GIAE, seguindo o 
link no portal do Agrupamento. O carregamento de cartões deve ser efetuado para todo o mês, 
dentro do possível, reduzindo o número de idas à reprografia. 

 Serviços Administrativos 

O acesso aos Serviços Administrativos está condicionado, privilegiando-se o agendamento por e-mail 
/ telefone.  

 

 Biblioteca 

A utilização da biblioteca é feita de acordo com o plano de funcionamento elaborado pelos 
professores bibliotecários: 

o Escola Secundária, Centro Escolar da Boa Hora e Centro Escolar de Fonte de Angeão – anexo 3. 

o Escola Básica Dr. João Rocha-Pai - anexo 4. 

 

 Atendimento aos encarregados de educação  

A comunicação entre os diretores de turmas/professores titulares de turma e os encarregados de 
educação deve ser feita, preferencialmente, por e-mail ou telefone.  

O atendimento presencial será excecional, através de marcação prévia e seguindo todas as regras de 
etiqueta respiratória, uso de máscara, distanciamento físico e desinfeção das mãos.  

 

 AEC 

Os dinamizadores das atividades de enriquecimento curricular devem aplicar as medidas 
definidas pelo estabelecimento de educação e ensino 

 

 ATL 

As atividades de tempos livres, relativos aos alunos do 1º ciclo da escola de Vagos, decorrem na EB 
JRP e estão a cargo da Associação de Pais da Vila de Vagos, a qual é detentora do seu plano de 
contingência. 

 

 Unidade de Multideficiência (UM) 

A Unidade de Multideficiência foi criada para dar resposta a crianças/jovens com multideficiência. 
Neste momento, encontram-se em funcionamento duas salas, com um total de 10 alunos. Estes 
requerem atividades diversificadas e inovadoras, compatíveis com as necessidades e ritmos de 
trabalho, tendo em conta o perfil de funcionalidade de cada um (défice na autonomia, problemas 
cognitivos graves, dificuldades de comunicação, locomoção, higiene e alimentação), com vista ao 
sucesso educativo. Saliente-se que as diferentes atividades exigem uma grande proximidade física. 

Tendo em conta estas características dos alunos serão implementadas as seguintes medidas: 



Agrupamento de Escolas de Vagos 
161070 

 

36 
 

 Acesso às salas da UM é feito pela porta, por baixo do telheiro do lado oeste; 
 O encarregado de educação entrega o seu educando à porta da sala; 
 Os docentes e assistentes operacionais devem usar máscara (modelo FFP2), luvas, bata 

e avental laváveis, calçado só para utilizar na sala; 
 Criação de rotinas com a desinfeção dos materiais utilizados. 

 
Perante um caso suspeito na UM, um dos assistentes operacionais executa as funções do ponto focal.  
 

 Aplicação de medidas relativas à disciplina de Educação Física 

Procedimentos na utilização dos espaços desportivos 

a) Promover a lavagem e/ou desinfeção das mãos dos alunos, professores, assistentes 
operacionais, ou outros à entrada e à saída das instalações desportivas ou de outros locais 
onde decorra a prática de desporto, com recurso a água e sabão ou, em alternativa, 
desinfetar as mãos com solução à base de álcool;  

b) Promover a utilização de calçado específico para a prática desportiva em todos os espaços 
desportivos. 

c) Promover a utilização de roupa desportiva específica, previamente vestida antes da aula; 
d) Sempre que o tempo o permita, e exista espaço para que tal se realize, as aulas deverão ser 

lecionadas nos espaços exteriores; 
e) Os estudantes e professores durante a prática desportiva devem procurar manter uma 

distância física de 3m, de acordo com as orientações da DGS/DGE; 
f) Local de entrada no pavilhão municipal – No pavilhão, é obrigatório a desinfeção de todo o 

calçado num tapete com solução de hipoclorito de sódio (lixívia), de acordo com as normas da 
DGS; 

g) A desinfeção dos espaços desportivos ficará a cargo dos funcionários dos mesmos. Os espaços 
desportivos deverão ser limpos com maior regularidade, mantendo o espaço higienizado e 
desinfetado. 

 

4 – Código de conduta 

 

Para especificar melhor as medidas gerais definidas neste plano de contingência criou-se um código 
de conduta que todos os alunos, pessoal docente e não docente devem respeitar. 

4.1 – Corredores e escadas – Os alunos não podem permanecer nos corredores de acesso às salas de 
aula, devem cumprir as orientações dos assistente operacionais, os circuitos sinalizados no chão e 
manter a distância de segurança. Devem circular com calma. 

4.2 – Sala de aula – O acesso à sala é orientado pelos AO. Apela-se à pontualidade de docentes e 
alunos. Higienizar as mãos antes de entrar na sala. Ocupar o lugar que lhe foi atribuído virado de 
frente para o quadro. Manter o mesmo lugar em todas as disciplinas. Manter o distanciamento físico 
possível. Usar sempre a máscara. Não partilhar materiais escolares, telemóveis e outros. Não circular 
aleatoriamente pela sala. Respeitar as orientações do professor. Pendurar as mochilas nas costas da 
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cadeira. Levar para cada aula o material necessário. Durante a aula evitar sair da sala. Mantar a porta 
aberta e uma janela entreaberta. 

 

4.3 – Recreio - Nos intervalos os alunos devem dirigir-se para o espaço do recinto escolar que lhe foi 
atribuído. Devem permanecer nesse local, mantendo a distância de segurança e não ocupar o espaço 
de outra turma. As atividades a desenvolver no recreio devem estar circunscritas à área atribuída. Os 
alunos devem zelar pela sua pontualidade uma vez que não há toque de campainha para entrar e sair.  

 

4.4 – Utilização do WC - O uso da casa de banho está condicionada à utilização de três alunos/alunas 
em simultâneo. Devem cumprir com as regras de higiene específicas deste local. 

 

4.5 – Refeitório - A hora da refeição de cada turma é mediante uma escala afixada à entrada do 
refeitório e divulgada às turmas por e-mail, pelo diretor de turma.  

Só devem aceder ao refeitório os alunos das turmas escaladas e na hora definida para tal.  

O acesso à cantina é feita mediante fila e cumprindo a distância de segurança. 

Os alunos estão sentados de modo a não ficarem de frente uns para os outros, com o máximo de 
distanciamento possível. 

Na EB Dr. João Rocha-Pai a saída do refeitório será efetuada pela porta situada no lado oposto à 
entrada. 

Na Escola Secundária a entrada será efetuada pela portada ao lado do bufete e a saída pela portada 
junto à entrega dos tabuleiros. 

Após a refeição, as mesas dos alunos que terminaram o almoço serão devidamente higienizadas.  

 

 

5 – Procedimentos a adotar perante um caso suspeito de Covid-19 

 

5.1 - Identificação do ponto focal  
O ponto focal é a pessoa que está previamente designada para acompanhar o caso suspeito à sala de 
isolamento.  
A pessoa que acompanha o caso suspeito deverá estar devidamente equipada, utilizando o 
Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

Foi criado o dossiê COVID com toda a informação necessária e listas atualizadas dos contactos dos 
Encarregados de Educação para fácil acesso do ponto focal.  
A lista de contactos será afixada na direção, receção e salas de isolamento. 
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5.2- Caso suspeito de covid-19 dentro da escola 
  
Perante a identificação de um caso suspeito, devem ser tomados os seguintes passos: 

 
Fluxograma de atuação perante um caso suspeito de COVID-19 em contexto escolar 
 

1) Perante a deteção de um caso suspeito de COVID-19 de uma pessoa presente na escola, 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 
educação ou 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 (anexo 1 e anexo 2) 
Perante a identificação de um caso suspeito, devem ser tomados os seguintes passos: 

 
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 (808 24 24 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 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, 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”.  
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• Se o caso for considerado suspeito de COVID-19 será encaminhado de uma das seguintes 
formas:  

o Autocuidado: isolamento em casa;  

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

o 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 educação ou ensino.  
 

5) Se existir 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 
educação ou ensino.  

 
A partir deste momento a gestão do caso suspeito é da responsabilidade da Autoridade de Saúde 
Local. 
 
Entretanto, na sala de aula / espaço de atividade, o adulto que acompanha a atividade deve arejar a 
sala e desinfetar as mesas e o equipamento eventualmente manuseado. Os colegas devem desinfetar 
as mãos. No fim da atividade, a sala é cuidadosamente higienizada. 
 
5.3 - Caso suspeito de covid-19 fora da escola 

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

 
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 
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imediatamente ativados todos os procedimentos constantes no Plano de Contingência e ser 
contactado o ponto focal designado previamente pela Direção do estabelecimento de 
educação ou ensino (Anexo 4).  

 
2) A Direção do estabelecimento de educação ou ensino ou o ponto focal contacta de imediato a 

Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública Local, a informar da situação.  
 
A partir deste momento a gestão do caso suspeito é da responsabilidade da Autoridade de Saúde. 
 
5.4 - Surtos e medidas coletivas a adotar pelo estabelecimento de ensino  
 
Será considerado um surto em contexto escolar, qualquer agregado de 2 ou mais casos com infeção 
ativa e com ligação epidemiológica.  
Compete à Autoridade de Saúde a gestão de surtos e determinar a aplicação de uma das medidas 
individuais e coletivas:  

 Isolamento de casos confirmados ou suspeitos;  
 Isolamento de casos confirmados ou suspeitos e isolamento profilático de contactos de alto 

risco;  
 Encerramento de uma ou mais turmas;  
 Encerramento de uma ou mais zonas da escola;  
 Encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino.  

 

 

6 - Informação 
 
Este Plano de Contingência será publicado no Portal do Agrupamento. 
 
Afixação de cartazes acessíveis a toda a comunidade escolar (entrada das escolas, salas de isolamento 
e casas de banho) com a correta higienização das mãos, etiqueta respiratória e colocação da máscara. 
 

 

7- Disposições Finais  
 

O presente plano de contingência é um documento aberto, suscetível de ser alterado, revisto e 
melhorado ao longo do seu tempo de vigência. 
 
Nos JI, EB1 e Centros Escolares o Coordenador de estabelecimento acompanha a aplicação destas 
medidas. 
 

O Diretor do Agrupamento 
 

___________________ 
(Hugo Martinho) 
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Anexo 1– Fluxo de atuação perante caso suspeito de COVID-19 
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Anexo 2– Fluxo de atuação perante caso suspeito de COVID-19 
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Anexo 3 - Regras de funcionamento da biblioteca da Escola Secundária, Centro Escolar 

da Boa Hora e Centro Escolar de Fonte de Angeão 

 
1. Horário de funcionamento 
 
Horário diário 

 Período da manhã: 8h 15min – 12h 
 Período da tarde: 13h30 min – 16h 45min 
 Encerrada das 12h às 13h 30min. 

 
De manhã 

 Às 8:15, a BE pode acolher até 15 alunos, que devem aguardar a abertura nos espaços 
assinalados no exterior. 

 Se houver agendamento de utilização da Biblioteca por um professor com turma para as 
8:30h, será afixado, na porta, um aviso a informar sobre esse facto. Neste caso, a BE não 
poderá ser utilizada entre as 8:15h e as 8:30h, por razões de preservação da higienização 
efetuada no final do dia anterior. 

 
 
2. Higiene e cuidados pessoais dos utilizadores 
 
Higiene das mãos 

 Desinfetar as mãos, à entrada, com a solução álcool gel disponibilizada. 
 
Máscara 

 Usar sempre a máscara durante o tempo de permanência nos espaços da BE. 
 É dispensado o uso de máscara pelos utilizadores cuja obrigatoriedade não esteja prevista, em 

função da idade. 
 
Distanciamento físico 

 Sentar apenas nos lugares autorizados. 
 Circular isoladamente nos percursos assinalados. 
 Não deslocar cadeiras ou mesas para fora dos lugares assinalados. 
 Não permanecer de pé, a conversar. 

 
Tossir e espirrar 

 Tossir e espirrar para um lenço descartável. Colocar o lenço no caixote do lixo, após a sua 
utilização. 

 Na ausência de lenço, tossir ou espirrar para o braço. 
 Evitar tossir ou espirrar na direção de alguém próximo. 

 
3. Espaços, acesso, circulação, lotação 

 
 Entrar na Biblioteca através da porta principal. 
 Sair através da porta lateral, assinalada para o efeito. 
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 Circular nos percursos assinalados, seguindo a orientação de sentido único, assinalado com 
setas no chão. 

 Não é permitido deambular pela sala, fora dos circuitos assinalados. 
 Não é permitido tocar nos livros nem nas estantes. 
 Não é permitido entrar com mochilas ou guarda-chuvas. 
 Não é permitido colocar mochilas ou peças de vestuário em cima das mesas. 

 
 
Lotação 

 Gabinete do PB: 1 lugar. 
 Balcão de atendimento: 1 lugar. 
 Zona de acolhimento: 5 lugares (inclui 2 computadores). 
 Sala de leitura – 12 lugares (inclui 3 computadores). 
 Auditório: 12 lugares. 
 O aviso na porta «lotação esgotada» ou a informação direta dada por um responsável 

determina a impossibilidade de acolher mais utilizadores, a partir desse momento. 
 A utilização do auditório pode implicar ajustamentos no número de utilizadores nos demais 

espaços. 
 
Cacifos 

 Não é permitida a sua utilização. Mochilas, peças de roupa e guarda-chuvas não entram na 
Biblioteca. 

 
Estantes e livros 

 É permitido visualizar os livros expostos nas estantes, tendo em atenção que não se lhes pode 
tocar. 

 Deve seguir-se o trajeto marcado pelas setas. 
 O livro desejado deve ser pedido à assistente da Biblioteca. 

 
Zona de armazenamento 

 A Biblioteca não guarda no seu espaço de armazenamento reservado materiais escolares, 
trabalhos ou outros pertences de utilizadores. 

 
Corredor das artes 

 O Corredor das Artes pode ser utilizado semanalmente para exposições, por uma turma de 
cada vez, mediante requisição prévia. 

 A marcação é feita online num calendário disponibilizado para o efeito. 
 Os visitantes das exposições devem observar os trabalhos expostos, distanciando-se de 

outros, pelo menos 1 metro. 
 
Tempo de permanência do utilizador na Biblioteca 

 O tempo de permanência no interior da Biblioteca é Ilimitado. 
 Só deve entrar quem tenciona ficar a realizar uma das atividades autorizadas. 
 O estado de ocupação da Biblioteca pode ser aferido a partir das amplas janelas de vidro, não 

sendo necessário entrar. 
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4. Serviço presenciais 
 
Consulta de Livros 

 É permitida a consulta presencial de livros. 
 Recomenda-se que se recorra a esta atividade, quando se dispuser do tempo necessário para 

cumprir toda a tarefa, pois o livro depois tem de iniciar um período de quarentena, ficando 
indisponível nos dias seguintes. 

 Se o livro for requisitável, recomenda-se que se faça uma requisição que permita dar 
continuidade à leitura/consulta em casa. 
 

Consulta de Periódicos – jornais, revistas… 
 Os jornais e revistas em suporte papel não podem ser lidos na Biblioteca. 
 Excecionalmente, é facilitada a requisição domiciliária, destes documentos como se se 

tratasse de livros. 
 O tempo de requisição é de dois dias úteis: o dia da requisição e o dia seguinte, devendo ser o 

periódico devolvido ao terceiro dia, até às 11 horas. Exemplo: se se requisitar na 2.ª, entrega 
na 4.ª, até às 11 horas. 

 As requisições feitas à sexta-feira implicam a devolução na segunda, até às 11h. 
 Na requisição de periódicos é dada a prioridade aos alunos. 
 A assinatura digital do jornal «Público» será disponibilizada em todos os computadores da 

Biblioteca. 
 Só é autorizada a requisição de um periódico de cada vez. 

 
Estudo e realização de trabalhos 

 É permitido estudar e realizar trabalhos na Biblioteca. 
 
Utilização de computadores e tablets 

 Os computadores estão distanciados entre si pelo menos 1m. 
 Os teclados estão revestidos com película de plástico. 
 O acesso a cada computador é autorizado a um utilizador de cada vez. 
 O utilizador só pode utilizar o e-mail, fazer pesquisas e trabalhos escolares digitais. 
 A utilização para fins lúdicos está interdita. 
 Após cada utilização, será feita a desinfeção do espaço e do equipamento. 

 
Tablets 

 Podem ser utilizados na sala de acolhimento ou na sala de leitura. 
 A utilização é feita por uma pessoa de cada vez. 
 O utilizador só pode utilizar o e-mail, fazer pesquisas e trabalhos digitais. 
 Após cada utilização, será feita a desinfeção do espaço e do equipamento. 

 
Aulas na BE 

 É possível realizar aulas/sessões na Biblioteca mediante a requisição atempada do espaço e 
dos recursos necessários por parte do professor. 

 Será disponibilizado um calendário online para efetuar estas requisições, que terão de ter 
sempre a antecedência de, pelo menos, um dia. 

 
 



Agrupamento de Escolas de Vagos 
161070 

 

46 
 

 
5. Serviço de empréstimo domiciliário 
 
Requisição de livros - procedimentos 

 O utilizador envia um e-mail para a Biblioteca (biblioteca.esv@aevagos.edu.pt), referindo a 
obra prendida (título e autor) e o dia e hora em que pretende levantar a requisição. 

 A BE, após verificar a disponibilidade da obra, reenvia um e-mail ao utilizador a informar sobre 
o dia e a hora em que poderá efetuar o levantamento. 

 A requisição é feita por um período de 5 dias úteis, devendo o livro ser entregue no sexto dia 
útil até às 11 horas (ex.: requisição na 2.ª, entrega na 2.ª seguinte, até às 11 horas). O 
requisitante beneficia sempre do fim de semana (o que acresce 2 dias ao tempo disponível 
para leitura/consulta). 

 Só se disponibiliza a renovação de uma requisição por igual período se não houver outros 
interessados na obra. 

 Os livros são entregues ao requisitante à porta, não havendo necessidade de este entrar. 
 
Devolução de livros 

 Os livros são devolvidos ao assistente à porta, não havendo necessidade de o utilizador entrar. 
 
6. Serviço online 
 

 Serão disponibilizados diversos serviços online, brevemente comunicados aos docentes, 
alunos e encarregados de educação, através dos canais digitais habituais. 

 
7. Quarentena dos livros e dos periódicos 

 
 Os livros devolvidos à Biblioteca ficam 5 dias úteis de quarentena (na prática, 7 dias, pela 

inclusão do sábado e do domingo). 
 Os livros devem ser agrupados por dia de entrega. Assim, livros entregues na segunda, 

formam um lote, livros entregues na terça forma outro lote e assim por diante, ficando os 
lotes distanciados para evitar o contacto. 

 A sala de quarentena deve ter janelas para um bom arejamento e mesas (e não caixotes) para 
separar os livros que são devolvidos em cada dia da semana. 

 Deve evitar-se fazer esta quarentena no interior da Biblioteca. 
 Não se pode mexer nos livros durante a quarentena. 
 No oitavo dia, terminada a quarentena, a assistente passa um pano, ligeiramente humedecido 

com produto desinfetante, na capa do livro e recoloca-o na estante. Durante esta operação 
deve usar luvas adequadas. 

 
8. Higienização dos espaços, do mobiliário e dos equipamentos 

 
 Será feita higienização de cada espaço, mobiliário ou equipamento após cada utilização. 
 Será feita a higienização de todo o espaço, equipamentos e mobiliário no final de cada dia. 
 Operações de higienização a efetuar ao longo do dia podem implicar o encerramento 

temporário da Biblioteca. 
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9. Notas finais 
 

 Os procedimentos que este documento encerra têm por referência a Biblioteca da Escola 
Secundária. 

 Para as restantes, será feito o ajustamento, em conformidade com as características próprias 
de cada uma, observando os princípios aqui plasmados. 

 
 
 

Anexo 4 -  Regras de funcionamento biblioteca EB Dr. João Rocha – Pai 
 
1-Serviços 

a. Atendimento presencial 
Horário diário 

 Período da manhã: 8h 15min – 12h 
 Período da tarde: 13h30 min – 16h 45min 
 Encerrada das 12h às 13h 30min. 

Lotação: 12 lugares sentados, incluindo a AO e a PB 
É obrigatório uso de máscara. 
Todos os utilizadores devem fazer-se acompanhar pelo cartão da escola, bem como de 
material de uso individual para o seu trabalho (caneta, papel, pen-drive para guardar as suas 
pesquisas); 
Entrada: Faz-se pela entrada junto à secretária da D. Rosa.  
Circulação: com distanciamento, segundo o esquema abaixo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A utilização dos equipamentos informáticos é exclusivamente para trabalhos solicitados pelos 

professores e é feita mediante inscrição, como habitualmente, com o cartão da escola.  
Os teclados estão protegidos por uma película e serão higienizados após cada utilização, bem 

como o mobiliário utilizado. 
Dispomos ainda de mesas (4) para leitura e pesquisa individual, mas todos os livros 

pretendidos terão de ser solicitados ao pessoal da BE e ficarão de quarentena após o seu 
manuseamento. 
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Sempre que for possível, os documentos serão disponibilizados preferencialmente em suporte 
informático. 

O acesso às estantes dos livros é feito exclusivamente pela PB ou assistente da BE.  
Os utilizadores da BE podem requisitar livros para utilização domiciliária, pelo prazo normal 

(2 semanas) mas devem pedir esses livros na zona da receção, ou via email para a biblioteca: 
biblioteca.agvagos@gmail.com pelo menos com 1 dia de antecedência. No dia da entrega, o aluno 
coloca os livros em recipiente próprio que será levado para a sala de quarentena; 
b. A biblioteca pode ser requisitada para aulas ou outras atividades, através do seu email, sendo 

sempre a sua utilização sujeita às regras acima enumeradas e com a presença da AO ou PB, 
que assegurará o seu cumprimento. 

c. Para a BE não podem ser enviados alunos retirados de sala de aula, quer por comportamento 
inadequado, quer por qualquer outro motivo, incluindo a realização de testes. 

d. Antes de recorrerem presencialmente aos serviços da BE, alunos e professores devem 
consultar a página Web da BE e certificar-se de que os recursos pretendidos não se 
encontram lá:  http://bib-linhas.blogspot.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e. A BE tem também um perfil na rede facebook, através do qual podem ser enviadas 
mensagens e pedidos de materiais: 
 

 
 

https://www.facebook.com/bib.linhas/ 
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Anexo 5 

 
 
 

Plano de Higienização 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS 

 

 

Limpeza e desinfeção de superfícies em ambiente escolar, 
no contexto da pandemia COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atualizado em setembro, 2020 
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1 – Introdução 
 
Apresentam-se de seguida a indicações para limpeza e desinfeção dos estabelecimentos de 

ensino emanados na Orientação 14/2020 da DGS e no documento “LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE 
SUPERFÍCIES EM AMBIENTE ESCOLAR NO CONTEXTO DA PANDEMIA COVID-19” Informação da 
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares com a orientação da Direção-Geral de Saúde e a 
colaboração das Forças Armadas. 

 
2 – Medidas Gerais 

 
Os profissionais de limpeza foram sensibilizados para o cumprimento das regras de utilização 

de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e de lavagem correta das mãos.  
Os estabelecimentos de ensino do agrupamento têm um plano de limpeza e desinfeção, que 

contempla:  
 O conhecimento da informação útil e necessária, através da afixação da mesma em local visível e 

acessível aos funcionários;  

 Registo da limpeza com identificação das pessoas responsáveis e a frequência com que é realizada; 

 O conhecimento sobre a utilização correta dos produtos de limpeza (detergentes e desinfetantes), de 

acordo com as Fichas de Dados de Segurança do produto;  

 A disponibilidade de materiais de limpeza e desinfeção adequados.  

 
 

3 - Procedimentos 
 
Afixação de informação útil 
 
As várias sinaléticas relativas ao código de conduta (anexo 1) estão afixadas nos seguintes espaços: 

● Hall de entrada 
● Salas/espaços de aula  
● Instalações sanitárias 
● Refeitório e cozinha 
● Sala dos assistentes operacionais. 

 
 
Sala dos assistentes operacionais. 
Espaço destinado a: 

● Troca de vestuário;   



Agrupamento de Escolas de Vagos 
161070 

 

51 
 

● Afixação de: 
○ procedimentos específicos de limpeza e higiene; 
○ frequência de limpeza 
○ produtos e técnicas de limpeza 
○ preparação da solução. 

 
Troca de vestuário dos assistentes operacionais 
 
Equipamentos de proteção individual (EPI) para efetuar limpeza  

- Bata ou avental impermeável por cima da farda (não usar roupa que traz de casa);  
- Máscara;  
- Protetor ocular;  
- Luvas resistentes aos desinfetantes (de usar e deitar fora);  
- Utilizar uma farda limpa todos os dias e um calçado próprio só para as limpezas. 

 
Sequência da colocação do EPI – anexo 3 

Sequência da remoção dos EPI - anexo 4 

 
Procedimentos específicos de limpeza e higiene 
 
1 - Entrada na “área suja”  

● 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;  

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

 
2 - Operação dentro da “área suja”  

● Começar a limpar de alto para baixo e das zonas mais distantes da porta de entrada para a 
porta de entrada/saída;  

● Ter um cuidado especial na limpeza de objetos mais áreas mais frequentadas e tocados: 

○  interruptores;  

○ maçanetas das portas;  

○ torneiras;  

○ corrimãos;  

○ mesas;  

○ cadeiras;  

○ teclados de computadores;  

○ telefones   

○ outros  
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● À medida que se vai limpando, depositar os materiais descartáveis em sacos apropriados 
(devidamente identificados), tendo o cuidado de não contaminar o exterior do saco.  

 
3 - Saída da “área suja”  

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

● Limpar os frascos e produtos de limpeza antes de sair;  

● Limpar as luvas e calçado por fora sem os retirar;  

● Colocar o saco sujo dentro de outro limpo e fechar o saco;  

● Sair da área e fechar a porta, sempre que possível;  

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.  

 
4 - Resíduos 

● 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.  
 

● Nunca deixar os sacos de resíduos em espaços públicos, ou zonas onde possam ser mexidos.  

 
Frequência de limpeza  
 
A desinfeção dos espaços e superfícies deve ser efetuada com a seguinte frequência: 

Casas de banho – no fim de cada intervalo e no final das atividades letivas;  

Zonas e objetos de uso comum: 

● corrimãos - antes do intervalo e no final das atividades letivas. 
● maçanetas das portas, interruptores, zonas de contacto frequente – no intervalo e no 

final das atividades letiva 

Salas de aula – no fim de cada intervalo e no final das atividades letivas;  

Equipamento TIC e didático - sempre que haja troca de professor e no final das atividades 
letivas. 

Salas de professores e diretores de turma – a meio da manhã, da tarde e no final das 
atividades letiva;  

Refeitórios – logo após a utilização de um grupo e antes de outro entrar na área, 
especialmente as mesas e zonas de self-service.  

PBX / Receção - na mudança de assistente operacional e no final do dia. 
 
Secretaria - após a saída do utente no front office e no inicio do dia no back office. 
 
Direção - no inicio do dia. 
 



Agrupamento de Escolas de Vagos 
161070 

 

53 
 

Sala de Isolamento - caso a sala seja utilizada por um caso suspeito de covid-19. 
 
 
 
Produtos e técnicas de desinfeção de espaços escolares  
 
A limpeza e desinfeção de espaços escolares interiores utiliza os seguintes produtos e técnicas:  
 
a) Agentes de desinfeção 

Utilização da solução de hipoclorito de sódio pronta a usar (já diluída) com a concentração de 0,05%.  
Caso seja necessário preparar a solução, consultar as instruções afixada na sala dos produtos. 
 

b) Método de aplicação  

A limpeza deve ser húmida com: 
i. Balde e esfregona para o chão;  
ii. Panos de limpeza descartáveis ou panos reutilizáveis (laváveis) de microfibras, se houver 
condições para serem lavados e desinfetados pelo calor, em máquina de lavar;  
iii. Sempre que possível, deixar as superfícies humedecidas, até que sequem, ao ar, para que o 
desinfetante possa atuar eficazmente.  

 
c) Ordem de limpeza dos espaços fechados (Salas de aula, salas de professores, entre outros):  
 
A limpeza deve começar de alto para baixo, das zonas mais limpas para as mais sujas, e das mais 
distantes da porta de entrada para a porta de entrada/saída.  
 
O chão deverá ser a último a ser limpo. 
 
Ter especial cuidado 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.  
 
d) Superfícies e equipamentos que devem ser alvo de especial atenção 
 
Maçanetas de portas; interruptores de luz; telefones; torneiras; manípulos de autoclismos; corrimãos; 
materiais de computadores, tais como teclados, ecrãs e rato; equipamentos eletrónicos ou outros 
existentes que sejam de manuseamento frequente  
e) A limpeza da sala de isolamento 
 
 Na limpeza e desinfeção das superfícies da sala de isolamento deve seguir as seguintes indicações: 

 
A limpeza é feita após a saída do caso suspeito pelo ponto focal, que está devidamente equipado. 

Esperar pelo menos 20 minutos depois da pessoa suspeita sair e, só depois, iniciar os procedimentos de 

limpeza em segurança;  

Manter a porta da sala aberta e abrir todas as janelas. 



Agrupamento de Escolas de Vagos 
161070 

 

54 
 

Preparar a solução de lixívia (hipoclorito de sódio) com base no anexo 5. A lixívia deve ser diluída na 

altura de utilizar.  

Lavar primeiro as superfícies com água e detergente;  

Em seguida, espalhar uniformemente a solução de lixívia nas superfícies;  

Deixar atuar a lixívia nas superfícies durante pelo menos 10 minutos. Esta etapa é fundamental;  

Dê seguida enxaguar as superfícies só com água quente;  

Deixar secar ao ar.  

 

Nota: Caso as superfícies contenham sangue ou outros produtos orgânicos (vómito, urina, fezes), deve   

seguir-se: 

Utilizando luvas resistentes, avental impermeável e óculos de proteção, absorver o mais possível o derrame 

com papel absorvente para não espalhar os líquidos;  

Aplicar de seguida a solução de lixívia na diluição de 1 parte de lixívia em 9 partes iguais de água;  

Deixar atuar durante pelo menos 10 minutos; tapar a zona afetada com toalhetes para que as pessoas não 

pisem e colocar o dispositivo de alerta para zona em limpeza de manutenção;  

Lavar a área suja com água e detergente comum; enxaguar só com água e deixar secar ao ar.  

 
f) A limpeza das casas de banho 
 
A limpeza das casas de banho deve seguir a seguinte sequência:  
 
1 - Iniciar a limpeza pelos lavatórios (primeiro as torneiras e só depois o lavatório) e superfícies à volta 
     destes.  
     Utilizar panos diferentes para os lavatórios e para as sanitas. 
 
2 - De seguida, passar para a limpeza dos sanitários:  
 

2.1. Parte interior: 
 

● Aplicar o produto detergente com base desinfetante, deixando atuar durante, pelo menos, 5 
min;  

● Esfregar bem por dentro com o piaçaba;  
● Puxar o autoclismo com o piaçaba ainda dentro da sanita para que este também fique limpo;  
● Volte a puxar a água.  

 
2.2. 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;  
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● 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.  
 
 
g) Chão (último a limpar)  
 
O chão deve ser lavado com água e detergente comum, seguido da desinfeção com solução de 
hipoclorito de sódio pronta a usar, ou solução diluída em água fria no momento da utilização. 
 

 
 
O balde e a esfregona utilizados nas casas de banho não devem ser usados noutros espaços. 
 
g) Refeitórios  
 
Respeitar os planos de limpeza de refeitórios existentes, utilizando agentes de limpeza e desinfeção 
aprovados pela legislação em vigor para o setor alimentar.  

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. 

 
h) Fraldário 

 As superfícies devem ter uma capa plástica coberta intacta (sem rasgões ou fendas);  

 O profissional de limpeza que limpa o fraldário deve: Limpar e desinfetar primeiro a cobertura plástica dos 

dois lados–lavar e desinfetar o colchão no sentido de cima para baixo e deixar secar ao ar na posição 

horizontal; 
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 De seguida, lavar e desinfetar o tampo do móvel e as partes laterais e da frente do fraldário; passar depois 

com pano só com álcool a 70% porque tem uma ação mais rápida ou deixe secar ao ar. Pode também fazer  

 

uma limpeza e desinfeção deste espaço com toalhetes humedecidos em desinfetante compatível. Siga as 

instruções dos rótulos dos produtos utilizados sobre: diluições, regras de segurança na utilização, entre 

outras. 

 

i) Mobiliário e brinquedos 

 Os brinquedos de plástico ou de borracha suscetíveis da criança levar à boca devem ser lavados com água 

e detergente e se possível passar com álcool a 70º;  

 Os brinquedos que possam ser lavados e desinfetados em máquina, devem sê-lo preferencialmente; os 

que não suportem a temperatura elevada, mas possam ser lavados em máquina de lavar roupa, devem ser 

lavados a temperatura baixa (fria ou morna) e depois submetidos a um ciclo final de desinfeção com 

produto compatível com os brinquedos; verificar as instruções do fabricante para ter a certeza de que a 

máquina atinge a temperatura certa;  

 Os brinquedos que não podem ser lavados em máquina, mas podem ser imersos, devem ser lavados num 

recipiente específico para o efeito, com uma solução detergente e desinfetante compatível; deixar atuar 

durante 5 minutos; enxaguar apenas com água e por a secar de preferência em máquina se tolerarem o 

calor;  

 Os brinquedos que não podem ser imersos e têm de ser limpos manualmente devem ser retirados das 

salas ou espaços onde as crianças estejam. No caso, de existirem, passar com um toalhete humedecido em 

desinfetante sobre todas as partes do brinquedo. Pode também humedecer um pano apenas em álcool a 

70% ou um pano bem torcido humedecido em solução de lixívia na diluição de uma medida de lixívia em 

200 medidas iguais de água. Passar com um pano só com água de seguida e deixar secar ao ar;  

 Os brinquedos que aguentem a secagem em máquina de secar devem ser secos por este método 

preferencialmente.  

 
Registo de Limpeza 

A limpeza/desinfeção dos espaços (salas, WC, Cozinha, Refeitório, Secretaria, Direção) registada em 

impresso próprio (anexo 2) colocado para o efeito nos vários locais anteriormente referidos. 
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4 – Considerações finais 
 
O presente plano de higienização é um documento aberto, suscetível de ser alterado, revisto e 

melhorado ao longo do seu tempo de vigência. 

Nos JI, EB1 e Centros Escolares o Coordenador de estabelecimento acompanha a aplicação destas 

medidas. 
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Anexo 1 
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Anexo 2 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 

 
Técnica de Higienização das mãos com solução antisséptica de base alcoólica (SABA) ou água e sabão 
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ANEXO 6 

 
Preparação da solução à base do hipoclorito de sódio (diluição de 1/100) 

 
 

 
 
 
Notas:  

1 - Preferir sempre a solução de hipoclorito de sódio adquirida no mercado, já pronta a usar, sem ter de fazer 
diluições.  

2 - Diluição: deitar primeiro no balde a quantidade de água que se pretende e adicionar, de seguida, a quantidade do 
desinfetante, para evitar acidentes por salpicos. Seguir sempre as instruções do fabricante inscritas nos rótulos 
dos produtos para as diluições.  

3 - Segurança no uso de desinfetantes e seu acondicionamento: rotular bem os frascos dos desinfetantes; não 
colocar desinfetantes em garrafas de água; manter os desinfetantes em local inacessível a crianças. 

 
 
 


