
1/2 

 
 
 

INFORMAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E CONDUTA 
DA ESCOLA BÁSICA INTEGRADA GUALDIM PAIS - ANO LETIVO 2020-2021 

 
Atendendo à situação provocada pela pandemia da doença COVID-19 e aos vários cenários possíveis da 

sua evolução ao longo do próximo ano letivo, importa definir um conjunto de medidas com vista à redução de 
eventual risco de transmissão do SARS-CoV-2, em ambiente escolar, compreendendo essencialmente condições 
específicas de funcionamento, etiqueta respiratória, regras de higiene e distanciamento físico.  

Nesta medida, e de acordo com as orientações vigentes designadamente o REFERENCIAL ESCOLAS – 
Controlo da transmissão de COVID-19 em contexto escolar, estabelecem-se as seguintes normas de organização, 
funcionamento e conduta a implementar nos estabelecimentos de educação e ensino do agrupamento. 

 

I - MEDIDAS GERAIS 

 restringir o acesso de pessoas externas ao ambiente educativo, só devendo entrar no recinto escolar 

quando tal for mesmo necessário. 

 preferir a via digital para os procedimentos administrativos. 

 suspender eventos ou reuniões com elevado número de participantes. 

 privilegiar a via digital ou telefónica no contacto com os encarregados de educação. 

 distanciamento entre pessoas; 

 utilização de equipamentos de proteção individual  

 higiene pessoal, nomeadamente desinfeção das mãos e etiqueta respiratória  

 higiene ambiental, como a limpeza, desinfeção e ventilação dos espaços 

 automonitorização de sintomas - as crianças, os alunos, o pessoal docente e pessoal não docente com 

sinais sugestivos de COVID-19 não se devem apresentar no estabelecimento de ensino. 

 

II - ACESSOS E CIRCULAÇÃO NOS ESPAÇOS ESCOLARES 

 No acesso e permanência nos espaços escolares é obrigatório o uso de máscaras pelo pessoal docente e 
não docente, alunos a partir do 2.º ciclo, e ainda encarregados de educação, fornecedores e outros 
elementos externos. 

 O acesso de pessoas externas ao processo educativo (ex. fornecedores) só deve acontecer quando tal 
for imprescindível e sempre de forma segura, utilizando máscara e evitando contacto com as crianças/ 
alunos e pessoal docente e não docente. 

 O contacto com pais e os encarregados de educação deve, sempre que possível, ser estabelecido por via 
digital ou telefónica sendo que, em caso de reunião presencial, estas deverão ser individuais e 
agendadas previamente. 

 O acesso do pessoal docente, não docente e técnicos aos diversos serviços da escola, designadamente a 
direção, serviços administrativos e reprografia só deve acontecer quando tal for imprescindível, fora dos 
intervalos dos alunos e sempre que por possível com marcação prévia, devendo ser privilegiada a via 
digital ou telefónica. 

 É obrigatória a circulação na escola de acordo com a sinalética/ marcas horizontais (no chão) e/ou 
verticais, bem como o respeito pelo cumprimento das orientações do pessoal não docente. 

https://www.sns24.gov.pt/tema/doencas-infecciosas/covid-19/
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 No acesso à sala de aula os alunos devem entrar no bloco pelas portas definidas para o efeito e aguardar 
pelo professor, junto à parede, com respeito pelos limites marcados no chão. 

 

 Após entrada na escola, nos intervalos e à hora de almoço, os alunos devem permanecer, tanto quanto 
possível, nas zonas específicas para cada turma/ grupo definidas pela escola, privilegiando-se as zonas 
exteriores sempre que as condições climatéricas o permitam.    

 No acesso aos espaços comuns (biblioteca, refeitórios, WC, papelaria/ reprografia, sala de professores e 
outros) deve ser respeitado o n.º máximo de pessoas e as regras, de acordo com informação afixada no 
local.   

 O acesso ao serviço de bufete e cacifos por parte dos alunos estará interdito por tempo indeterminado.  

 O acesso ao refeitório é condicionado por turmas, horas e zona de refeição e a sua utilização deverá 
obedecer às normas definidas pela escola, afixadas à entrada do local.   

 Está interdita a permanência de alunos na escola nas tardes livres (sem atividade letiva), à exceção dos 
alunos inscritos no ATL ou no desporto escolar. 

 As crianças, os alunos, pessoal docente, pessoal não docente e técnicos que apresentem algum sinal ou 
sintoma sugestivo de COVID-19 (febre, tosse ou falta de ar) não devem apresentar-se no 
estabelecimento de educação e ensino que frequentam, devendo contactar a linha SNS24 (808 24 24 
24), procedendo de acordo com as indicações fornecidas pelos profissionais de saúde e informar o 
responsável do estabelecimento de ensino.  

 
III - CÓDIGO CONDUTA (Orientações ano lectivo 2020/2021 da DGEstE, DGE e DGS) 

Para além das medidas para o acesso e circulação nos espaços escolares definidas anteriormente, reforçam-se 
as medidas de prevenção diária que deverão ser implementadas por toda a comunidade educativa, dentro dos 
recintos, nomeadamente: 

1. A entrada do espaço escolar é OBRIGATÓRIO o uso de máscara (pessoal docente e não docente, alunos a 
partir do 2.º ciclo do ensino básico, e ainda encarregados de educação, fornecedores e outros elementos 
externos). 

2. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma SABA. 

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

4. Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após o uso da casa 
de banho e sempre que necessário. 

5. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de utilizados e 
lavar as mãos, com água e sabão, de seguida. 

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

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

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

 
IV- OUTROS DOCUMENTOS  

 Plano de Contingência (disponível na página do agrupamento).  

 Plano de higienização dos espaços (a afixar nos espaços). 

 Regras de funcionamento/ organização das disciplinas práticas e teórico – praticas (a afixar nas 
salas). 

 NOTA: Todos os documentos documento estão sujeitos a alterações a qualquer momento.   
 

Pombal, 10 de setembro de 2020 
A Diretora do Agrupamento, 

tel:%20808%2024%2024%2024
tel:%20808%2024%2024%2024



