
PLANO DE AÇÃO PARA PREVENÇÃO DO COVID-19 

EB1 de Foros do Galeado 

1-SINTOMATOLOGIA 

Os sintomas são semelhantes a uma gripe, como por exemplo, febre, tosse, falta de ar 

(dificuldade respiratória) e cansaço. 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). 

As crianças, os alunos, bem como o pessoal docente e não docente com sinais ou 

sintomas sugestivos de COVID-19 não devem apresentar-se no estabelecimento de 

educação pré-escolar ou na escola. Devem contactar o SNS24 (808 242424) ou outras 

linhas telefónicas criadas especificamente para o efeito, e proceder de acordo com as 

indicações fornecidas, pelos profissionais de saúde. 

 

2-CÓDIGOS DE CONDUTA 

Além do uso de máscara dentro dos recintos escolares, devem ser mantidas as regras 

de higienização das mãos, promovendo-se ainda, a maximização do distanciamento 

físico. Neste sentido, reforçam-se as medidas de prevenção diária que deverão 

continuar a ser implementadas por toda a comunidade educativa, dentro dos recintos: 

a) Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, e ainda 

encarregados de educação, fornecedores e outros elementos externos); 

b)  Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução desinfetante; 

c)  Seguir os circuitos de circulação pré-definidos. 

d)  Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem 

durante, pelo menos, 20 segundos;  



e) 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; 

f)  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;  

g) Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e 

nunca para as mãos;  

h) Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca; 

i)  Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, 

interruptores, etc. 

 

3- REORGANIZAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR 

No quadro da autonomia das escolas, e desde que as condições físicas o permitam, serão 

observados os seguintes procedimentos:  

a) As turmas devem ter, sempre que possível, horários de aulas, intervalos e período de 

refeições organizados de forma a evitar o contacto com outros grupos/turmas. 

b) Será garantida a escola a tempo inteiro na sua componente letiva e de atividades de 

enriquecimento curricular, sendo que a horas de saída não ultrapassará as 16h30, a não 

ser por necessidade expressa dos pais/encarregados de educação ou dos transportes 

escolares.  

c) Nas salas de aula, sempre que possível, será garantido um distanciamento físico entre 

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

funcionamento das atividades letivas, as mesas deverão estar alinhadas no mesmo 

sentido, de forma a que os alunos não estejam de frente uns para os outros. 

d) Não devem ser partilhados quaisquer equipamentos, cada aluno deverá trazer o 

material escolar individual (lápis, borracha, lapiseira, tesoura, marcadores…). Sendo da 

responsabilidade dos pais a supervisão, de forma a controlarem a possível troca com os 

colegas. 

e) O recinto escolar apresenta as necessárias sinaléticas, indicando as entradas, saídas, 

ao refeitório ou às instalações sanitárias.  



f)  O espaço de recreio está devidamente organizado por áreas destinadas às várias 

turmas, estas sempre supervisionadas pelo docente titular, evitando assim a 

proximidade entre os alunos. 

g)  As festas de aniversário dos alunos não poderão realizar-se na escola, de forma a 

garantir o distanciamento social. 

h)  O atendimento aos Encarregados de Educação será feito mediante marcação prévia, 

com o professor titular de turma privilegiando, sempre que possível, a via digital ou 

telefónica. Nos casos em que seja necessário reunir presencialmente, estas reuniões 

deverão ser, preferencialmente, individuais ou em pequenos grupos, mantendo as 

medidas de higiene e distanciamento. 

 

4 - Horários das turmas 

E.B. 1 de Foros do Galeado (K e V) 

 

Nas Atividades de Enriquecimento Curricular de Atividade Física Desportiva, deverão 

ser cumpridas as regras legislativas específicas às disciplinas de Educação Física para o 

efeito. 

 

 

 T-K 

Atividade Letiva 8:30-11:30 

Intervalo 10:00-10:15 

Almoço 11:30-13:00 

Atividade Letiva 13:00-15:00 

Intervalo 13:50-14:05 

Atividade Letiva 14:05- 15:00 

 

AEC 15:00-16:00 

 T-V 

Atividade Letiva 9:00-10:30 

Intervalo 10:30-10:45 

Almoço 12:00-13:30 

Atividade Letiva 13:30-15:30 

Intervalo 14:20-14:35 

Atividade Letiva 

 
14:35 – 15:30 

AEC 15:30-16:30 



5- Entradas e saídas do recinto escolar 

Estão definidos circuitos de entrada e saída da escola, de forma a impedir o cruzamento 

de alunos e docentes. 

- Está assegurada a disponibilização de soluções líquidas de base alcoólica SABA, nas 

localizações adequadas para desinfeção, de acordo com a organização nos seguintes 

espaços. 

- Portões de entrada na escola; 

- Acesso ao espaço interior do edifício; 

- Junto às instalações sanitárias; 

- À entrada do refeitório. 

                                          Entradas                                                                              Saídas 

     

6 - ACESSO A SERVIÇOS 

a) O atendimento nos serviços de administração escolar é feito com marcação prévia, 

via email (secretaria@sapo.pt) ou através do telefone 283990120. 

b) É obrigatório o uso de máscaras para o acesso ou permanência nos estabelecimentos 

de ensino, pelos pais e encarregados de educação e, também, pelos funcionários 

docentes e não docentes. 

Incumbe aos responsáveis pelo respetivo estabelecimento de ensino, a obrigatoriedade 

de fazer cumprir o disposto no ponto anterior; 

c)   O atendimento em balcão faz-se através de barreiras físicas que limitem a 

proximidade entre os colaboradores e os utentes, concretamente, através da colocação 

de barreira de acrílico que limite a exposição; 

Horário 
 

Turmas Local 

    
8h30 

 
3º K 
 
 

 
Portão principal  

 
9h00 

 
2º V 
 
 

 
Portão principal 

Horário 
 

Turmas Local 

 
15h 

 
3º K 
 
 

 
Portão principal  

 
15h30 

 
2º V 
 
 

 
Portão principal 



d)  O atendimento em balcão deverá ser efetuado com a distância apropriada (pelo 

menos 1 metro, idealmente 2) garantindo sinalização devida; 

e) Os serviços devem proceder à limpeza e desinfeção diárias e periódicas dos espaços, 

equipamentos, objetos e superfícies, com os quais haja um contacto intenso, 

nomeadamente, do balcão de atendimento. 

 

7 - HIGIENIZAÇÃO DOS ESPAÇOS 

Cada Assistente operacional tem a responsabilidade pelo apoio aos alunos e professores afetos 

a uma determinada área, pela higienização da mesma no final de cada turno e pelo 

acompanhamento do aluno, em caso de suspeita de infeção por Covid 19, até à sala de 

isolamento.  

 

7.1- Plano de higienização 

A. O. Interior do edifício  Refeitório WC Entrada 

Cláudia Campos     

Patrícia Mariani     

 

a) É afixada, em cada espaço, uma checklist onde o responsável regista o dia e hora em 

que foi feita a higienização.  

b) A gestão diária de resíduos, sabendo que os resíduos provenientes de salas de 

isolamento, onde estiveram casos suspeitos, devem ser tratados como sendo de risco 

biológico. Para operacionalizar este aspeto a Escola articula com a Unidade de Saúde 

Pública. 

14 de setembro de 2020 

 

A Diretora 

Maria João Silva 

 

 


