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EB de SÃO PEDRO DA COVA 
 

Para além das medidas anteriormente elaboradas e que se encontram no Plano de Contingência do 

Agrupamento de Escolas de São Pedro da Cova, disponível para consulta na página do referido 

Agrupamento, há a necessidade de se implementarem outras medidas de acordo com a especificidade da 

EBSPC. 

Assim, e tendo em conta as orientações da DGEST/DGS serão alterados alguns procedimentos cujo 

cumprimento terá de ser rigoroso para salvaguarda de todos. As recomendações e procedimentos 

estabelecidos neste Plano de Contingência para a COVID-19 serão divulgados à comunidade escolar 

através de da página do agrupamento.  

Este Plano entra em vigor a 1 de setembro de 2020 e será revisto e atualizado sempre que se verificar 

necessidade, nomeadamente pela existência de novas recomendações ou imposições por parte das 

autoridades competentes. 

 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DO CORONOVÍRUS A ADOTAR NA ESCOLA BÁSICA DE S. 

PEDRO DA COVA: 

Um dos princípios pelos quais o presente Plano se rege é o de prevenção da transmissão e, por essa 

razão, um dos principais objetivos será minimizar o contacto entre os grupos/turma. 

 

 Procedimentos até chegar à escola: 

▪ Todos os elementos da comunidade escolar devem lavar as mãos, com água e sabão, por cerca de 

20-30 segundos antes de sair de casa; 

▪ Todas as crianças e adultos devem respeitar as marcações que dão acesso à entrada do 

estabelecimento escolar; 

▪ É fundamental que as entradas e saídas ocorram com a maior celeridade, evitando, aglomerados 

de pessoas; 

▪ No dia da apresentação, de acordo com as orientações do M.E, será entregue um KIT com 3 

máscaras laváveis, nível 3, certificadas pelo CITEVE a todos os elementos da comunidade 

educativa: alunos, pessoal docente, pessoal não docente e técnicos, a mesma é de uso obrigatório 

em contexto escolar. 

 Procedimentos por parte do Pessoal Docente, Pessoal não Docente e Técnicos:  

▪ Todos utilizarão máscara;  

▪ Todos reduzirão ao máximo a utilização de acessórios pessoais. 
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Entradas e saídas: 

▪ As entradas e saídas dos alunos far-se-ão pelos dois portões principais, o Pessoal Docente, 

Pessoal não Docente e Técnicos pelo portão principal, assim como os alunos transportados pela 

Associação Nuno Silveira; 

▪ Todos devem respeitar as marcações assinaladas no chão e cumprir as normas de distanciamento 

social; 

▪ Os demais percursos no interior dos pavilhões, devidamente assinalados, devem ser respeitados; 

▪ Devem ser respeitados os horários, quer nas entradas quer nas saídas, para que as Assistentes 

Operacionais possam cumprir as suas tarefas de higienização dos espaços; 

▪ Nenhum adulto pode entrar no estabelecimento de ensino. Os alunos mais novos que vêm 

acompanhados pelos Pais/EE são entregues no portão de cima às Assistentes Operacionais e 

seguirão para as respetivas salas de aula seguindo e respeitando a sinalética/marcação; 

▪ No rés-do-chão do Pavilhão Administrativo fica situada a Sala de Isolamento destacada para quem 

acuse sintomas da doença, Covid – 19 e reunirá todas as condições exigidas pela DGS; 

▪ As salas específicas de EM, TIC, SFC e Biblioteca Escolar/Centro de Recursos, encontram-se no 

1º andar do Pavilhão Administrativo, os alunos devem subir a escadas pelo lado direito e descer 

pelo lado esquerdo, seguindo as marcações e cumprindo o distanciamento social; 

▪ Os alunos devem levar para a escola apenas o estritamente necessário. Apenas será permitido 

levar o lanche. O lanche deve ser levado num saco de papel/ plástico, que após o consumo será 

colocado nos recipientes do lixo; 

▪ À entrada para a escola, toda comunidade educativa terá de desinfetar as mãos, com solução 

antisséptica de base alcoólica. 

 

Atividades: 

▪ Os alunos desenvolverão as atividades letivas dentro da sala de aula (com portas e janelas abertas 

sempre que o tempo o permitir), e no exterior, tendo sempre que assegurar as medidas de 

proteção; 

▪ Durante esta fase, serão selecionados apenas os materiais didáticos, que, pelas suas 

caraterísticas, sejam facilmente desinfetados/higienizados, todas as vezes que forem utilizados, 

garantindo a existência de material individual necessário para cada atividade; 

▪ Cada professor dará a conhecer aos alunos, as novas regras sociais, e criará uma nova rotina 

pedagógica, tendo em conta as orientações da DGS/M.E. e o currículo da disciplina; 

▪ Os alunos devem permanecer no espaço escolar apenas o tempo estritamente necessário.  
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Refeições:  

▪ Antes e depois das refeições os alunos devem lavar as mãos, supervisionados por um assistente 

operacional, para que o façam de forma correta mantendo o distanciamento social dos seus pares; 

▪ O almoço será servido no refeitório, em diferentes turnos de forma a evitar o contacto entre turmas; 

▪ Entre cada turno serão devidamente desinfetadas as mesas e as cadeiras. 

Turnos almoço: 

 

1º turno: das 12:45h / 13:10h 

2º turno:  13:20h 

 

Nota: Os turnos serão ajustados consoante o número de refeições a servir. 

 

Regras de higiene:  

▪ As idas à casa de banho far-se-ão sempre que necessário, preferencialmente, no decurso das 

aulas, sendo o controlo de acesso realizado pelo(a) assistente operacional; 

▪ Os alunos devem permanecer o mínimo tempo possível nas casas de banho. 

 

Higienização dos espaços:  

▪ As diferentes salas de atividades serão higienizadas no final de cada turno; 

▪ Identificação da equipa de manutenção dos dispositivos de limpeza e de higienização dos espaços: 

 

Responsável dos Auxiliares de Ação Educativa: José Alves. 

Equipa de manutenção: Auxiliares de Ação Educativa. 

 

Comunicação escola-família:  

▪ Deve evitar-se a deslocação à escola dos pais/EE, o contacto deverá ocorrer preferencialmente por 

email ou telefone.  

 

 Outras medidas (caráter geral):  

▪ Existirão dispensadores de solução alcoólica nos espaços comuns e á entrada dos Pavilhões; 

▪ Todos devem passar pelo tapete molhado com desinfetante, limpando os sapatos; 

▪ Nas salas de aula existirão borrifadores com solução desinfetante à base de álcool para higienizar 

todo o material utilizado (teclado, rato, apagador, caneta quadro e outros); 
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▪  As janelas das salas de aula estarão abertas sempre que possível, de modo a facilitar o 

arejamento dos espaços. No decorrer das aulas as portas das salas de aula permanecerão 

abertas;  

▪ Sempre que um aluno tenha febre e/ ou tosse e/ou dificuldades respiratórias e/ ou problemas 

gastrointestinais não deverá ir para a escola, e o encarregado de educação deverá informar de 

imediato o diretor de turma/escola, do motivo da falta;  

▪ Caso um aluno apresente, os sintomas referidos no ponto anterior, o encarregado de educação 

será contactado de imediato e o aluno deverá ser conduzido para a sala de isolamento, onde ficará 

acompanhado pela pessoa responsável. Deve ser contactada a linha SNS 24 pelos Encarregado 

de Educação e proceder de acordo com as indicações fornecidas; 

▪ A área destinada ao isolamento de algum caso suspeito, situa-se no gabinete (vulgo gabinete dos 

diretores de turma) tendo como apoio próximo o WC feminino- adultos, junto à Reprografia; 

▪ Todo o Pessoal Docentes, Pessoal não Docente e Técnicos, em exercício de funções nesta escola, 

terão conhecimento deste Plano de Contingência interno e dos procedimentos perante a 

identificação de um caso suspeito de COVID -19. 

 

         S. Pedro da Cova, 16 de julho de 2020 

           A diretora: Ana Luísa Xavier 
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Medidas para acesso ao recinto escolar e permanência na Escola Básica de São Pedro da Cova: 

 

Escola sede/Grupo 
Turma 

Acesso ao recinto 
escolar 

Acesso às salas de 
aula 

Salas de aula Casas de banho Espaço almoço Recreio 

2º Ciclo 

Entrada: 
Turno da Manhã 8.00h 
 
Portão de Cima 
respeitando as 
marcações 
 
 
 
 

Passadiço que vem 
da sala de alunos 
até Pavilhão A 

Entrada pelo portão 
Pav. A; 
 
Os alunos dirigem-se 
às salas de aula 
seguindo a sinalética 
 

Feminina e 
Masculina 
Pavilhão A 

Cantina 

Os alunos dirigem- se 
para a bolha 
correspondente à sua 
turma e aí permanecem 
durante todo o intervalo 

2º Ciclo 

Saída: 
Turno da Manhã 
13.10h 
 
 
Portão principal 
respeitando as 
marcações 

Passadiço que vem 
do Pavilhão A 
até ao Portão 
Principal 

Saída pelo Portão 
Pav. A; 
 
Os alunos dirigem-se 
para a Saída da 
Escola pelo Portão 
Principal  

 Cantina  

2º Ciclo 

Entrada  
Turno da Tarde 
13:20h  
 
Portão  
Cima respeitando as 
marcações 
 

Passadiço que vem 
da sala de alunos 
até Pavilhão A 

Entrada pelo portão 
Pav. A; 
 
Os alunos dirigem-se 
às salas de aula 
seguindo a sinalética 
 

Feminina e 
Masculina 
Pavilhão A 

 

Os alunos dirigem- se 
para a bolha 
correspondente à sua 
turma e aí permanecem 
durante todo o intervalo 

2º Ciclo 

Saída  
Turno Tarde 19:00h  
 
Portão Cima 
respeitando as 
marcações 
 

Passadiço que vem 
do Pavilhão A 
até ao Portão 
Cima 

Os alunos dirigem-se 
para a Saída da 
Escola pelo Portão de 
Cima 
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Escola sede/Grupo 
Turma 

Acesso ao recinto 
escolar 

Acesso às salas de 
aula 

Salas de aula Casas de banho Espaço almoço Recreio 

3º Ciclo 

Entrada 
Turno da Manhã 8.00h 
 
 
Portão principal 
respeitando as 
marcações 

Pela parte lateral da 
secretaria até 
Pavilhão B 

Entrada pelo Portão 
Pav. B 
 
Os alunos dirigem-se 
às salas de aula 
seguindo a sinalética 
 

Feminina e 
Masculina 
Pavilhão B 

Cantina 

Os alunos dirigem- se 
para a bolha 
correspondente à sua 
turma e aí permanecem 
durante todo o intervalo 

3º Ciclo 

Saída: 
Turno da Manhã 
13.10h 
 
 
Portão principal 
respeitando as 
marcações 
 

Pela parte lateral da 
secretaria até 
Portão Principal 

Saída pelo Portão 
Pav. B 
 
Os alunos dirigem-se 
para a Saída da 
Escola pelo Portão 
Principal 
 

   

3º Ciclo 

Entrada 
Turno Tarde 13:20h  
 
Portão Cima 
respeitando as 
marcações 
 

Pela parte lateral da 
secretaria até 
edifício Pavilhão B 

Entrada pelo Portão 
Pav. B 
 
Os alunos dirigem-se 
às salas de aula 
seguindo a sinalética 
 

Feminina e 
Masculina 
Pavilhão B 

 

Os alunos dirigem- se 
para a bolha 
correspondente à sua 
turma e aí permanecem 
durante todo o intervalo 

3º Ciclo 

Saída  
Turno Tarde 19:00h  
 
Portão principal 
respeitando as 
marcações 
 

Pela parte lateral da 
secretaria até 
Portão Principal 

Os alunos dirigem-se  
para a Saída da 
Escola pelo Portão 
Principal  

   

 

Nota: No interior dos edifícios existem marcações para seguir e respeitar.  

          Os percursos assinalados e demais sinalética devem ser rigorosamente cumpridos. 

  


