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Nas EB1 e JI, o Coordenador de Estabelecimento acompanha a aplicação de 

todas medidas do Plano de Contingência do Agrupamento e as específicas do 

seu Estabelecimento.  

 

 

O Agrupamento de Escolas da Damaia, face à nova situação da COVID 19 adotou os 

seguintes procedimentos para a escola EB1 Padre Himalaia: 

 

 

GERAIS: 

1. A Entrada Principal da Escola será feita pelos dois portões principais e o portão 

de trás da escola. A passagem do cartão está assegurada em ambas as entradas 

(alunos 3ºC e dos 4º Anos da POC) 

2. A escola dispõe de sinalética de chão no exterior e interior dos blocos, devendo 

ser respeitada rigorosamente por todos (pessoal docente, não docente, 

encarregados de educação, alunos e demais membros da comunidade 

educativa). 

3. No exterior estão os espaços correspondentes a cada turma, devidamente 

delimitados por cores e, dentro desses, existe ainda a delimitação por cada sala, 

de forma a que os alunos permaneçam nesses espaços durante os intervalos. 

4. A escola dispõe, nos espaços comuns (à entrada e em local visível), de cartazes 

com a indicação da lotação máxima de cada espaço. 

5. Existem ainda, na entrada da escola e nas entradas de cada bloco, cartazes 

alusivos ao código de conduta inerente à doença COVID 19 (uso de máscara, 

higienização das mãos, distanciamento social e a sensibilização para o 

cumprimento da sinalética). 

6. A Escola dispõe, em cada espaço comum, de dispensador de solução à base de 

álcool. 

7. As atividades desportivas, bem com outras atividades que impliquem maior 

contacto físico, foram planificadas e adequadas às orientações das autoridades 

de saúde em vigor. 



 

8. Os intervalos entre as aulas têm a duração de 15 e 30 minutos devendo os 

alunos permanecer, tanto quanto possível, nas zonas específicas definidas pela 

escola . 

 

 

ENTRADAS NOS BLOCOS: 

9. Os alunos devem formar fila junto da entrada de cada bloco, no local 

devidamente assinalado para a sala atribuída a cada turma, e com 

distanciamento social (+/- 1m).  

10.  A entrada é feita por uma turma de cada vez, iniciando-se pelas que estão 

adstritas ao 1º piso e pela ordem numérica das salas. 

 

SALA DE AULA: 

11. Os alunos estão organizados em grupos/turmas, mantendo-se, por norma, esta 

organização ao longo de todo o período de permanência na escola. 

12. À entrada de cada sala, proceder-se-á à desinfeção das mãos dos alunos pelo 

professor da turma. 

13. As aulas de cada turma vão decorrer na mesma sala e com lugar/secretária 

fixo por aluno, à exceção das aulas de PLNM e apoios. 

14. Nas salas, devem ser mantidas as medidas de distanciamento, garantindo a 

maximização do espaço entre pessoas, não sendo permitido alterar a 

disposição das mesas das salas;  

15. Sempre que possível, deve garantir-se um distanciamento físico entre os alunos 

e alunos/docentes de, pelo menos, 1 metro, sem comprometer o normal 

funcionamento das atividades letivas. Os pares de alunos têm de ser mantidos ao 

longo de todo o ano e em todos os espaços escolares. 

 

REFEITÓRIO 

16. Os períodos de almoço estão previstos de forma a respeitar as regras de 

distanciamento e evitando a concentração de alunos. 

17. Todos os alunos deverão fazer a lavagem/desinfeção das mãos antes e após o 

consumo de qualquer refeição;  

18. Utilização obrigatória de máscara nos adultos;  

19. Talheres e guardanapos vão ser fornecidos dentro de embalagem;  

20. Higienização e desinfeção de mesas e cadeiras, após cada utilização; 



 

21. A entrada e saída do Refeitório está devidamente assinalada com sinalética de 

chão. 

22. É obrigatório o uso de máscara aos adultos;  

 

SALA DE ISOLAMENTO: 

23. Existem duas salas de isolamento, ambas situadas no bloco I (bloco do 1º ciclo), 

perto da sala da Turma de Acolhimento na escola sede e duas salas, na Padre 

Himalaia, no 1º andar junto à casa de banho dos rapazes; A Equipa responsável 

do Plano de Contingência é composta por: 

 

 COORDENADOR: Sónia Ferreira (Coordenadora de Estabelecimento) 

PONTO FOCAL DA EB1 Padre Himalaia: Eduardo Pereira (Professor Titular de 

Turma), Sofia Dias (Professora Titular de Turma); Deolinda Silva (Professora Titular 

de Turma), Lígia Almeida, Ângela Ferreira. (Assistentes Operacionais) 

 

24. Toda a informação relativa à sala de isolamento está afixada nas entradas de 

cada bloco, bem como os procedimentos de fluxo de atuação perante caso 

suspeito de COVID 19; 

25. Face à situação da COVID 19, é imperioso que todos os contactos telefónicos e 

de e-mail dos pais e Encarregados de Educação estejam sempre atualizados 

junto dos Serviços Administrativos e da Coordenadora de Estabelecimento. O 

Professor Titular de Turma deverá confirmar todos esses contactos.  

  

NOTA: O presente documento é aberto, suscetível de ser alterado, revisto e 

melhorado, ao longo do seu tempo de vigência. As situações omissas deverão 

ser colocadas à Direção do Agrupamento. 


