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INTRODUÇÃ O 

Na atual situação relacionada com o COVID-19, as Autoridades de Saúde Nacionais determinam, 

a todos os serviços ou estabelecimentos, a elaboração de planos de contingência que minimizem 

o risco de contágio e permitam o bom funcionamento das atividades essenciais. 

Elaborado de acordo com a publicação do Despacho n.º 2836-A/2020, de 2 de março, e em 

alinhamento com a Orientação n.º 006/2020, de 26 de fevereiro, da Direção-Geral de Saúde (DGS) 

e orientações emanadas, via email datado de 5 de março, pela Direção-Geral de Estabelecimentos 

Escolares (DGEstE). Posteriormente, este foi atualizado com as diversas orientações para o ano 

letivo 2020/21 emanadas pela DGS, DGE e DGEstE. 
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1. ENQUÃDRÃMENTO 

Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções, tais como a conhecida por 

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

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

 

1.1. TRANSMISSÃO DA INFEÇÃO 

A transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que esta ocorre durante uma 

exposição próxima a pessoa com COVID-19, através da disseminação de gotículas respiratórias 

produzidas quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, as quais podem ser inaladas ou 

pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas e ainda através do contacto das 

mãos com uma superfície ou objeto com o novo coronavírus e, em seguida, o contacto com as 

mucosas oral, nasal ou ocular (boca, nariz ou olhos). 

 

1.2. PRINCIPAIS SINTOMAS 

Os sintomas são semelhantes aos de uma gripe, por exemplo: 

 febre 

 tosse 

 falta de ar (dificuldade respiratória) 

 cansaço 

 

1.3. PERÍODO DE INCUBAÇÃO E FORMAS DE MANIFESTAÇÃO 

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

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

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

caso confirmado. As medidas preventivas no âmbito do COVID-19 têm em conta as vias de 

transmissão direta (via aérea e por contacto) e as vias de transmissão indireta (superfícies/objetos 

contaminados). 
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2. PLÃNO DE CONTINGE NCIÃ 

 

2.1. IDENTIFICAÇÃO DOS EFEITOS QUE A INFEÇÃO DE UM OU MAIS 
ELEMENTOS DA COMUNIDADE ESCOLAR PODE CAUSAR NO 
AGRUPAMENTO. 

A infeção de um elemento da escola deve ter em atenção todos os que, com ele, partilharam os 

mesmos espaços. Assim, no caso de tratando-se de um aluno, docente e/ ou não docente, 

todos os elementos da comunidade escolar que estiveram nos mesmos espaços devem entrar 

em quarentena durante o período de incubação. A análise da situação específica pode levar ao 

encerramento de setores da escola ou mesmo ao encerramento total do estabelecimento de 

ensino. 

 

2.2. PREPARAÇÃO PARA FAZER FACE A UM POSSÍVEL CASO DE INFEÇÃO 
POR COVID-19 DA COMUNIDADE ESCOLAR 

 
 
a. Isolamento - A colocação numa área de "isolamento" visa impedir que outros 

possam ser expostos e infetados. Tem como principal objetivo evitar a propagação da 

doença transmissível no serviço e na comunidade. 

 

Áreas de Isolamento: 

- CERN (Centro Escolar Comendador Rui Nabeiro) – gabinete de Enfermagem; bloco do 2ºCEB, 

piso 0, em frente à Reprografia; 

- ESCM  (Escola Secundária de Campo Maior) – sala E2, piso 0, junto das escadas de acesso 

ao Piso 1, perto da Sala de Professores; 

 

b. Perante a identificação de um possível caso, aluno ou trabalhador (docente ou não 

docente), deve ser encaminhado imediatamente para o gabinete e avisado o 

encarregado operacional ou o diretor/elemento da direção. A pessoa que efetuar o 

encaminhamento deve ter em atenção o uso de máscara, luvas e gel desinfetante. 
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c. O Diretor é o responsável máximo em caso de deteção de possíveis casos e 

determinará a urgência de intervenção. A telefonista será imediatamente informada 

para fazer a ligação ao SNS24 e expor a situação. A coordenação da ação fica sob 

responsabilidade do diretor /direção ou da encarregada operacional. 

 

d. Do procedimento acima descrito deve ser dado conhecimento imediato ao 

encarregado de educação (todos os devem acautelar a atualização dos números de 

contacto na ficha do aluno na plataforma ou na escola respetiva). 

 

e. Todos os docentes e não docentes do agrupamento devem ler com a máxima 

atenção todas as diretrizes supracitadas, cumprindo e fazendo cumprir as mesmas. 

 

f. Os contactos a estabelecer são: 

SNS24 – 808 24 24 24 

Delegado de saúde – Dr. José Martins - 268 637 170 

Ponto focal concelhio da saúde escolar para a COVID19 -  Enf.ª Teresa Amarais - 

268699700 

Diretor – Jaime Carmona - 268 680 110 

Encarregada(o) Operacional – António Manuel Alvanéu - (CERN) 268 699 800  

                                                   - Teresa Carrufa (ESCM) - 268 680 110 

Emergência médica - 112 - com indicação de caso suspeito. 
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3. CÃSO SUSPEITO 

De acordo com a DGS, define-se como caso suspeito quem apresente como critérios clínicos 

infeção respiratória aguda (febre ou tosse ou dificuldade respiratória), associados a critérios 

epidemiológicos. 

 

3.1. PROCEDIMENTOS EM CASO SUSPEITO 

Quem apresente critérios compatíveis com a definição de caso suspeito ou com sinais e 

sintomas de COVID-19, informa a direção da escola (preferencialmente por via telefónica) e, 

caso se encontre na escola, dirige-se para a área de "isolamento". 

O Encarregado de Educação é informado pela Direção do Agrupamento/Coordenação da 

Escola. Já na área de "isolamento" contacta-se a linha SNS 24 (808 24 24 24). 

Nas situações necessárias o responsável acompanha o aluno até à área de "isolamento". Quem 

acompanhe o aluno, docente ou trabalhador não docente com sintomas, deve cumprir as 

precauções básicas de controlo de infeção, quanto à higiene das mãos. 

O profissional de saúde do SNS 24 questiona o doente (ou acompanhante) quanto a sinais e 

sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de COVID-19. 

 

Após avaliação, o resultado poderá ser: 

1. Caso Suspeito Não Validado: este fica encerrado para COVID-19. O SNS24 define os 

procedimentos habituais e adequados à situação clínica do aluno, docente ou trabalhador não 

docente. 

2. Caso Suspeito Validado: a DGS ativa o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), o 

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) e Autoridade de Saúde Regional, 

iniciando-se a investigação epidemiológica e a gestão de contactos. 

- O Diretor do Agrupamento informa de imediato o delegado regional de educação da 

respetiva área de circunscrição sobre a existência do caso suspeito validado. 
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4. PROCEDIMENTOS PERÃNTE UM CÃSO 
SUSPEITO VÃLIDÃDO 

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

informa a Autoridade de Saúde Local. 

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

- Se o caso for não confirmado: este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados os 

procedimentos habituais de limpeza e desinfeção. Nesta situação são desativadas as medidas 

do plano de contingência; 

- Se o caso for confirmado: a área de "isolamento" deve ficar interditada até à validação da 

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

poderá ser levantada pela Autoridade de Saúde. 

 

4.1. NA SITUAÇÃO DE CASO CONFIRMADO:  

A escola deve: 

- Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de "isolamento"; 

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

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

- Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do local onde se encontrava o doente confirmado 

(incluindo materiais e equipamentos utilizados por este); 

- Armazenar os resíduos do caso confirmado em saco de plástico (com espessura de 50 ou 70 

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

operador licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com risco biológico. 
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5. PROCEDIMENTO DE VIGILÃ NCIÃ DE 
CONTÃCTOS PRO XIMOS 

Considera-se "contacto próximo" quem não apresenta sintomas no momento, mas que teve ou 

pode ter tido contacto próximo com um caso confirmado de COVID-19. 

O contacto próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser de: 

 

5.1. "ALTO RISCO DE EXPOSIÇÃO":  

- Quem partilhou os mesmos espaços (sala, gabinete, secção, zona até 2 metros) do caso; 

- Quem esteve face-a-face com o caso confirmado ou em espaço fechado com o mesmo; 

- Quem partilhou com o caso confirmado loiça (pratos, copos, talheres), toalhas ou outros 

objetos ou equipamentos que possam estar contaminados com expetoração, sangue, gotículas 

respiratórias. 

 

5.2. "BAIXO RISCO DE EXPOSIÇÃO" (CASUAL), É DEFINIDO COMO: 

- Quem teve contacto esporádico (momentâneo) com o caso confirmado (ex. em 

movimento/circulação durante o qual houve exposição a gotículas/secreções respiratórias 

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

- Quem prestou assistência ao caso confirmado, desde que tenha seguido as medidas de 

prevenção (ex. utilização adequada de meios de contenção respiratória; etiqueta respiratória; 

higiene das mãos). 

A direção do agrupamento manterá informada, toda a comunidade educativa, da evolução da 

situação via email (docentes, não docentes e APEECM) e, através do site do agrupamento. 
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6. MEDIDÃS PREVENTIVÃS 

6.1 NÍVEL 1 – ACIONADAS PELO DIRETOR 

Na sequência das informações prestadas pela DGEstE (5 de março), DGS, foi determinado, por 

despacho do Diretor, datado de 9 de março, e após a audição dos conselheiros do Conselho 

Pedagógico, bem como do Exmo. Presidente do Conselho Geral: 

1. A “suspensão”, por tempo indeterminado, de: 

i. Visitas de estudo dentro do território nacional, em todos os ciclos. 

ii. Visitas de estudo ao estrangeiro, de acordo com as determinações da DGS, OMS e 

Agência Erasmus+ Portuguesa, analisadas caso a caso. 

iii. Entrada nas escolas do agrupamento de encarregados de educação para tratamento de 

assunto sem carácter de urgência. Os assuntos não urgentes devem ser dirigidos aos 

serviços administrativos através do email sa.ag.campomaior@gmail.com. 

A Direção, de acordo com a evolução da situação, decidirá a pertinência da realização de 

atividades que impliquem aglomerados de pessoas superiores ao número de alunos de uma 

turma e respetivo professor. 

2. A proibição de entrada e permanência nas escolas de elementos da comunidade educativa 

em estados febris. Qualquer suspeita deve ser comunicada IMEDIATAMENTE ao diretor ou à/o 

Encarregada(o) Operacional. 

3. A implementação de comportamentos preventivos, a saber: 

i. Lavagem obrigatória das mãos obrigatória, para toda a comunidade educativa, no 

momento de entrada nos recintos escolares, cantina e pavilhão gimnodesportivo, 

estando para o efeito disponibilizada uma solução de gel certificado; 

ii. Adoção de medidas de etiqueta respiratória – tapar o nariz e a boca quando espirrar e 

tossir com o lenço de papel ou com o braço e nunca com as mãos; 

iii. Colocação do lenço de papel usado no caixote do lixo, seguida da devida lavagem das 

mãos; 

iv. Abstenção de cumprimentos com contacto físico (apertos de mão, beijos e abraços); 

v. Utilização da máscara, se a sua condição clínica o permitir e em caso de sintomatologia 

proceder a ligação para o Centro de Contacto SNS24 (808 24 24 24), antes de recorrer a 

mailto:sa.ag.campomaior@gmail.com
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serviços de saúde, referindo sempre o histórico de viagens e/ou contacto com animais 

e/ou pessoas doentes, seguindo as orientações que lhe forem dadas. 

vi. Eventualmente, recurso a restrição social, se necessário. 

vii. Medidas de “quarentena”, em concordância com os encarregados de educação, para 

alunos que estiveram em zonas afetadas e/ou apresentem algum dos sintomas descritos 

pela Direção-Geral de Saúde na sua Informação n.º 005/2020 de 27 de fevereiro. 

viii. Medidas de “quarentena” para os docentes e não docentes, em concordância com os 

mesmos, caso tenham estado em zonas afetadas e/ou apresentem algum dos sintomas 

descritos pela Direção-Geral de Saúde na sua Informação n.º 005/2020 de 27 de 

fevereiro. 

ix. Contacto e sugestão com a linha Saúde 24 para os casos referidos nos dois n.ºs 

anteriores. 

x. Emissão de avisos internos e nas redes sociais sobre medidas de prevenção e, 

eventualmente, contenção. 

xi. Acompanhamento sistemático das informações da OMS, ME, DGEstE, DGS, entre 

outros. 

 

6.2. NÍVEL 2 – ACIONADAS PELA DGESTE E DELEGADO DE SAÚDE 

A todo o momento poderão ocorrer alterações nos procedimentos desde que impostos pela 

OMS, DGS, DGESTE ou qualquer outra entidade/responsável que determine novas/outras 

medidas de emergência. 

O encerramento do Agrupamento de Escolas de Campo Maior é da responsabilidade da 

DGEstE, Delegado de Saúde e/ou outra entidade com competência para o ato. 
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7. DIVULGÃÇÃ O 

O Diretor procederá à publicação do presente Plano de Contingência na página do 

Agrupamento, acessível ao público e disponível para Consulta. 

Será enviado, via correio eletrónico institucional, para os docentes, não docentes, Associação 

de Pais e Encarregado de Educação do Agrupamento de Escolas de Campo Maior, Juntas de 

Freguesia e Município de Campo Maior. 

Este plano de contingência deve ser lido por toda a Comunidade Educativa não devendo, em 

momento algum, ser alegado o seu desconhecimento. 

Quaisquer comportamentos contrários às medidas e regras estabelecidas neste Plano de 

Contingência que potenciem o contágio poderão ser sujeitos a procedimento disciplinar e 

criminal (de acordo com a enquadramento legal em vigor). 
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Ano letivo 2020/2021 - Orientações 
Horários  
 
 Em alguns anos, e de acordo com as necessidades, os horários das entradas, intervalos, 

almoços e saídas estão desfasados 15 minutos para garantir o distanciamento físico e 

impedir a concentração de alunos.  

As atividades nos diferentes ciclos terão os seguintes horários: 

 

 

 Entrada Almoço Entrada Saída AEC Saída 

1º Ano 09:30 13:00 14:30 16:00 16:00 17:00 

2º Ano 09:15 12:45 14:15 15:45 16:00 17:00 

3º Ano 09:00 12:30 14:00 15:30 15:45 16:45 

4º Ano 08:45 12:15 13:45 15:15 15:30 16:30 

Pré-

Escolar 
09:30 12:00 13:30 16:00     

      
 

 2º e 3º Ciclo – das 8:30 às 17:55 

 Secundário/Profissional – das 8:15 às 18:35 

 
 
Lanches e Almoços 

Ao alunos devem: 

- trazer lanche sempre que possível. 

- almoçar em casa sempre que possível. 

- evitar a utilização dos transportes escolares. 

 

O bar só servirá produtos de dispensa rápida e previamente embalados. 
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Percursos e instalações 
 
Cada grupo de alunos circulará sempre pela direita, respeitando os percursos marcados, e 

acederá aos edifícios da seguinte forma: 

Pré-escolar  

As crianças serão recebidas e acompanhadas pela respetiva auxiliar. A entrada nas 

salas voltadas para o espaço central, é feita diretamente pelas portas exteriores das 

salas. A entrada para as salas que dão para as traseiras do edifício será pela porta 

central do edifício. 

 

1.º Ciclo: 

- Os acessos às salas do 1º e 2º anos serão feitos pela última porta do edifício. 

 - Os acessos às salas do 3º e 4º anos serão feitos pela primeira porta à esquerda da 

portaria. 

2.º Ciclo 

- Os acessos às salas do 5º Ano serão feitos pela porta à direita da portaria por um corredor 

de circulação, permanecendo sempre no rés-do-chão. 

- Os acessos às salas do 6º Ano serão feitos pela porta à direita da portaria por um corredor 

de circulação, que conduzirá ao piso superior. 

 

3.º Ciclo e Secundário 

- Os acessos às salas de aulas serão feitos pela entrada da Escola Secundária (porta da 

direta para entrada/porta da esquerda para saída). Após este momento, os alunos serão 

divididos por diferentes percursos. 

- As turmas terão aulas sempre nas mesmas salas, ocupando os alunos sempre o mesmo 

lugar. 

 

Notas: 

- É importante que todas as indicações existentes nos diferentes edifícios e exteriores 

sejam cumpridas. 

- Os acessos às reprografias/papelarias, bares e bibliotecas cumprirão as distâncias de 

segurança que serão assinaladas nos próprios espaços. 



15 

 Plano de Contingência – AE Campo Maior – setembro 2020 
 

- Caso se verifique a falta de um docente, durante um tempo intercalar, estão previstos 

espaços próprios e devidamente assinalados para a permanência de alunos. No 2.º e 3.º 

CEB, o professor de coadjuvação (Português e Matemática) deve assegurar a aula sempre 

que se verifique a ausência do professor titular.  

- Caso sejam identificados casos suspeitos, estes serão encaminhados para as salas de 

isolamento, sendo contactada a linha Saúde 24, assim como o respetivo EE. 

 

Intervalos 

Pré-Escolar e 1.º CEB 

Os alunos deslocar-se-ão ao espaço exterior, devendo manter as regras de distanciamento 

social e permanecendo no espaço indicado para o grupo turma. 

 

Do 2.º CEB ao Secundário 

À exceção do intervalo do meio da manhã, os alunos deverão permanecer na sala de aula, 

cuja porta ficará aberta, aguardando a chegada do docente. 

 

Transportes 

Os lugares dos alunos transportados estarão marcados no cais de embarque dos 

transportes escolares, cumprindo as distâncias de segurança.   

 

Outras Normas de segurança  

 Uso obrigatório de máscara para alunos a partir do 2.º ciclo e para adultos em 

trabalho nos espaços escolares.  

 Serão dispensadas aos alunos, a partir do 5.º ano, e para todos os adultos que 

trabalham no AECM, três máscaras de nível 3, certificadas, laváveis e reutilizáveis. 

Estas serão entregues aquando da receção – 17 de setembro. Caso seja necessário, 

o AE tem à venda máscaras de tipo cirúrgico. 

 Respeito pelas normas e circuitos de circulação. 

 Respeito pelo distanciamento social, sempre que possível. 

 Não partilha objetos de uso pessoal. 

 Desinfeção das mãos sempre que toquem em objetos partilhados. 

 Os alunos devem ser entregues à porta do estabelecimento de educação pelo seu 

encarregado de educação, ou por pessoa por ele designada, estando vedada a 
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entrada de adultos estranhos ao serviço, a não ser nos casos devidamente 

justificados.  

 Nos acessos à Escola estarão medidores de temperatura que alertarão para as 

variações do estado de saúde. 

 

 Nas salas de aula com mesas duplas será instalado um separador central com uma 

altura de segurança. 

 Quem aceder aos edifícios, deverá passar pelos tapetes de desinfeção de sapatos. 

 Será dispensada uma solução de base alcoólica em todos os acessos aos edifícios, 

serviços e salas de aulas. 

 Sempre que algum aluno manifeste sintomas de doença (febre, tosse….) não deverá 

ir à escola.  

 Até indicações em contrário, os aparelhos de ar condicionado permanecerão 

desligados. 
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AGRUPAMENTO ESCOLAS DE CAMPO MAIOR 

EDUCAÇÃO FÍSICA- 2020/21 - COVID 19 

 

(Normativo Introdutório da Direção Geral da Educação) 

ORIENTAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO EM REGIME PRESENCIAL DAS AULAS PRÁTICAS DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA  

“O presente documento orientador sobre a realização, em regime presencial, das aulas práticas de Educação 

Física (EF) foi elaborado  com base nas orientações da   Direção-Geral da Educação (DGE), tendo por base 

a Orientação n.º 030/2020 da Direção-Geral da Saúde (DGS), as sugestões apresentadas pela Sociedade 

Portuguesa de Educação Física (SPEF) e o Conselho Nacional de Associações de Profissionais de 

Educação Física e Desporto (CNAPEF).”  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assim, o Agrupamento de Escolas de Campo Maior, procurando dar resposta às orientações emanadas 

elaborou o  plano de ação com MEDIDAS GERAIS para os dois Estabelecimentos Escolares: Escola 

Secundária (ES) e Centro Escolar Rui Nabeiro (CERN) e ainda o plano com MEDIDAS ESPECÍFICAS   de 

utilização e ocupação das instalações desportivas de cada uma das Escola. (Documentos  em Anexo: Medidas 

Escoa Secundária e Medidas CERN) 

 

MEDIDAS  GERAIS PARA AS DUAS ESCOLAS 

 

1.ESPAÇOS FÍSICOS 
1.1 PAVILHÃO 

 - O Pavilhão é dividido em duas Zonas de Trabalho; (Uma Zona por Turma)                   

-As Portas funcionais de acesso do Pavilhão serão numeradas;   

-Cada Espaço de atividade poderá ter afixadas à entrada as NORMAS para boa 

utilização;    

- Será sinalizada/indicada, a circulação interna do pavilhão; 

-Será sinalizada/indicada, cada uma das Zonas de trabalho no Pavilhão:   

-Será sinalizada/indicada, a zona de acantonamento de alunos; 

- Será sinalizada/indicada, a circulação de saída do espaço aula e de acessos aos 

balneários e exterior; 

- A circulação de alunos será feita de modo a evitar cruzamentos; 

- Deve ser assegurada nos intervalos e, sempre que possível, uma boa ventilação 

natural, através da abertura de portas ou janelas, nos dias com menor calor.   

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0302020-de-29052020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0302020-de-29052020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0302020-de-29052020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0302020-de-29052020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0302020-de-29052020-pdf.aspx
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1.2 GINÁSIO 

-Espaço único de trabalho: O espaço será devidamente assinalado.  

-As portas funcionais de acesso serão numeradas;  

-Cada Espaço de atividade poderá ter afixada à entrada as NORMAS para boa 

utilização;    

-Será sinalizada/indicada, a circulação interna do ginásio; 

-Será sinalizada/indicada, a zona de acantonamento de alunos. 

 - Será sinalizada/indicada, a circulação de saída do espaço aula e de acessos aos 

balneários e exterior;  

-A circulação de alunos será feita de modo a evitar cruzamentos; 

-Deve ser assegurada nos intervalos e, sempre que possível, uma boa ventilação 

natural, através da abertura de portas ou janelas, nos dias com menor calor.   

 

 

1.3 ESPAÇO EXTERIOR  

 (Privilegiar os espaços exteriores para as práticas letivas em EF) 

 

-O espaço exterior será prioritário para a prática de Atividade Física; 

-Espaço exterior está dividido em duas Zonas e trabalho (Uma Zona por Turma); 

-Cada Espaço de atividade poderá ter afixada à entrada as NORMAS para boa utilização;    

-Será sinalizada a circulação externa no espaço; 

-Será sinalizada/indicada a zona de acantonamento de alunos. 

- Será sinalizada/indicada a circulação de saída do espaço aula;  

 

 

1.4 BALNEÁRIOS 

 

-As Portas funcionais de acesso aos balneários serão numeradas e identificadas para 

uso das respetivas Turmas;     

- Sinalética com a Circulação orientada; 
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- Poderá ser afixado um Cartaz com normas de utilização dos Vestiários/balneários; 

-A utilização do vestiário é condicionada ao rácio aluno/espaço; 

-A utilização dos chuveiros é condicionada ao rácio aluno/chuveiro; 

 

 

2. HIGIENIZAÇÃO DOS ESPAÇOS  E MATERIAIS  

2.1 HIGIENIZAÇÃO 

- Todo o espaço de aula e inerentes, após cada utilização, será higienizado pelos 

assistentes operacionais; 

-Todo o material utilizado (bolas, raquetes, trampolins, bancos, espaldares ….) após 

cada utilização, será higienizado pelos assistentes operacionais;  

-Nos casos em que as aulas decorram em espaços fechados, deve ser assegurada nos 

intervalos e, sempre que possível, uma boa ventilação natural, através da abertura de 

portas ou janelas, nos dias com menor calor. Pode também ser utilizada ventilação 

mecânica de ar (sistema AVAC- Aquecimento, Ventilação e Ar condicionado), nos 

casos em que tal seja possível.  

 

Normativo de higienização: 

-Assegurar a limpeza e higienização dos espaços e equipamentos utilizados, entre 

aulas, de acordo com as orientações n.
º
 014/2020 e 030/2020, da DGS.   

 

3.ALUNOS 

3.1 PROCEDIMENTOS 

-Respeitar e cumprir a sinalética e as NORMAS referentes ao  acesso às instalações, à sua  

circulação, aos espaços delineados e a toda  a  envolvência da prática desportiva; 

- Em situação de espera para acesso às instalações privilegiar o distanciamento social de 2 

metros;   

-Cumprir a etiqueta respiratória; 

-Higienizar as mãos à entrada de cada espaço de atividade; (Haverá dispensadores para o 
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efeito). 

-Durante as aulas de Educação Física, os alunos NÃO usam máscara; 

-É recomendável a utilização de calçado exclusivo no acesso às instalações desportivas;  

-Cada turma será informada previamente de: qual o seu espaço de aula; (Espaço/Dia/Hora) 

-Cada turma tem um balneário previamente definido para a sua aula; (Norma indicada e/ou 

afixada)  

-A utilização de balneários, deve ser utilizada ao mínimo, e está condicionada ao espaço 

existente e ao rácio aluno/espaço. (Norma indicada e/ou afixada); 

-Cada aluno deve estar confinado ao espaço de atividade que lhe é atribuído;  

-Privilegiar o respeito pelo distanciamento físico de, pelo menos, três metros entre alunos, de 

acordo com a Orientação n.º 030/2020, da DGS, para a prática de exercício físico; 

-Cada aluno deve fazer-se acompanhar, só com o material estritamente necessário para a aula; 

-NÃO ir ao balneário enquanto decorre a aula (Exceto, motivo de força maior); 

-Cada aluno deve, se o entende, fazer-se acompanhar no espaço de aula com  sua garrafa de 

água; 

-NÃO partilhar, garrafas de água, toalhas ou outro material de uso pessoal; 

-NÃO é recomendável o uso de coletes; ( Em caso de uso: utilização única e pessoal). 

-NÃO há partilha de APITOS, LUVAS, TOLHAS ou outro material não higienizado; 

-NÃO cuspir para o chão; 

-Espirrar sempre para o cotovelo; 

-Todo o material desportivo para o uso nas aulas (devidamente higienizado) será distribuído 

pelo professor ou às ordens do mesmo. 
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4.OMISSÕES 

-Todas as situações omissas neste normativo, serão envidadas para uma solução, tendo em 

consideração as medidas gerais para a prevenção da transmissão da COVID 19. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

(Excerto do Normativo da Direção Geral da Educação) 

Proteção Individual  
“Aplicando-se o Princípio da Precaução em Saúde Pública, é recomendado o uso de máscara por todos os 
elementos que utilizem espaços fechados ou abertos afetos à lecionação da disciplina de Educação Física, 
como medida de proteção adicional ao distanciamento físico recomendado, à higiene das mãos e à etiqueta 
respiratória.   

• Alunos: obrigatório o uso de máscara, na entrada e saída das instalações. Dispensa da 

obrigatoriedade do uso de máscara durante a realização de exercício físico;  

• Professores de Educação Física: Dispensa da obrigatoriedade do uso de máscara apenas durante a 

lecionação de períodos de sessões de exercício que impliquem realização de exercício físico;   

• Assistentes Operacionais: uso obrigatório de máscara. “ 

 Planeamento Curricular de Educação Física  

Em função das orientações disponibilizadas para a preparação do próximo ano letivo, e procurando atuar de 
modo a potenciar o desenvolvimento, de forma contínua, das atividades que não tiveram o aprofundamento 
desejado ou não foram efetivamente abordadas, o planeamento da disciplina deve procurar priorizar os 
seguintes aspetos:  

• Identificar os alunos que demonstraram maiores constrangimentos no acesso, desenvolvimento e 

acompanhamento das tarefas propostas no âmbito do Plano de E@D;  

• Minimizar os eventuais efeitos que o confinamento possa ter tido nos índices de atividade física dos 

alunos, enfatizando as atividades que permitam melhorar os níveis de aptidão física;  

• Promover a autonomia dos alunos, fornecendo-lhes os conhecimentos e as ferramentas necessárias, 

para que a aprendizagem dos processos de desenvolvimento e manutenção da aptidão física seja 

adaptada às suas caraterísticas individuais;  
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• Desenvolver as habilidades motoras básicas fundamentais, para melhorar a competência motora dos 

alunos;  

• Valorizar a aquisição, de forma o mais individualizada possível, de um conjunto alargado de técnicas 

associadas às atividades físicas abordadas em contexto curricular;  

• Privilegiar a lecionação de situações de aprendizagem individuais, bem como a utilização de jogos 

reduzidos e condicionados;   

• Utilizar os recursos tecnológicos disponíveis (plataforma FITescola® e App FITescola®) como 

ferramentas úteis na promoção e desenvolvimento de um estilo de vida saudável e fisicamente ativo e 

na melhoria da aptidão física dos alunos;  

• Desenvolver, no âmbito dos conhecimentos, as aprendizagens requeridas para cada ano de 

escolaridade através de trabalho autónomo ou nos momentos online que possam vir a decorrer ao 

longo do ano (caso seja necessário transitar para ensino misto ou ensino a distância).  

  

Planeamento das Atividades do Desporto Escolar  
Por paralelismo com o Desporto Federado, e atento o Princípio do Gradualismo, o regresso à prática 
desportiva em contexto de treino e em contexto competitivo, no âmbito do Desporto Escolar, deve ser 
efetuado de forma faseada, pelo que, no atual contexto epidemiológico, se iniciam treinos ajustados em todas 
as modalidades, garantindo o distanciamento físico de, pelo menos, três metros entre alunos.   
O Plano de Retoma do Desporto Escolar acompanhará o que vier a ser determinado, pela Autoridade de 
Saúde, para o desporto extraescolar.”  
 

FIM 
  

 O grupo de Educação Física 

 

Campo Maior, setembro de 2020 
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