
 

 

ANEXO 1 do Plano de Contingência 

Fluxograma de Comunicação e de Atuação em caso suspeito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: O contacto com o Encarregado de Educação e com a Saúde 24 ou outras 
linhas semelhantes (Passos 3 e 4) podem ser efetuados pelo ponto focal do Plano de 
Contingência ou pelas Assistentes Operacionais responsáveis pela sala de isolamento. 
O passo 5 contacto com a autoridade de Saúde local, é sempre efetuada pelo ponto 
focal do plano de Contingência ou o Diretor de Agrupamento. 

 

 

 

 



Anexo 2 Atividades de Educação Física e AEC de Educação Física 

PLANO DE RETOMA 

AULAS de EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano letivo 2020/2021 



 

1. REGRESSO ÀS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

 

Aspetos fundamentais: 

1 - Organização dos espaços desportivos (Interiores de Exteriores) 

2 - Procedimentos 

3 – Atividades do PAA 

4 – Atividades do Desporto Escolar 

 

1- ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DESPORTIVOS  

Espaços da Escola 

2º e 3º ciclos 

Espaços Municipal 

Ensino Secundário 

 

PAVILHÃO DA ESCOLA – 2 

turmas 

CAMPOS EXTERIORES – 2 turmas 

 

Regras de Circulação 

Pavilhão Escola: 

– Entrada = porta principal 

- Saída = porta emergência 

Campos Exteriores:  

– Entrada = portão principal 

- Saída = portão lateral 

 

PAVILHÃO MUNICIPAL – 1 turma 

PISTA de ATLETISMO – 1 turma 

Campos Exteriores – 2 turmas 

 

Regras de Circulação 

Pavilhão Municipal:  

– Entrada = porta principal  

- Saída = porta emergência 

Pista de Atletismo 

– Entrada = portão principal 

(junto à rampa) 

- Saída = portão do fundo (início 

pista) 

 

ü Aguardar pelos professores nos espaços a definir para evitar 

aglomerações; 



ü Criar horários desfasados (5’) de entrada e saída dos espaços de aula; 

ü Uso de máscara à ENTRADA e SAÍDA dos espaços, bem como 

higienização das mãos; 

ü Arejamento e renovação do ar dos espaços interiores sempre que 

possível 

 

 

2 - Procedimentos 

 

ü O acesso aos balneários está interdito, os alunos só poderão ir ao w.c.; 

ü É OBRIGATÓRIO que os alunos venham já equipados de casa; 

ü É OBRIGATÓRIO que os alunos tragam outro tipo de calçado (ténis), 

para a realização da aula quando esta decorrer nos Espaços Fechados 

(Pavilhões); 

ü É OBRIGATÓRIO que cada aluno seja portador do seu meio de 

hidratação (garrafa de água). 

ü Levar os pertences (mochilas, carteiras, entre outros) para a espaço 

de aula de EF; 

ü Colocação das máscaras nos seus pertences 

ü Não é permitido entrar no Espaço de Aula (Espaços Fechados-

Pavilhões) caso não se apresente com calçado adequado, sendo 

atribuída falta de material; 

ü Desinfeção das mãos ANTES (entrada) e APÓS (saída) de cada aula; 

ü Afetar os materiais a cada espaço;  

ü Desinfeção dos materiais é realizada pelos utilizadores (alunos) no 

final de cada rotação e no final de cada aula. 

 

3- ATIVIDADES DO PAA 

 
A calendarização de Atividades será feita em função da evolução da 
Pandemia prevendo-se a realização só a partir do 2º período e de acordo 
com as orientações emanadas da DGS e os procedimentos definidos pelo 
AE. 



 

4 -ATIVIDADES DO DESPORTO ESCOLAR 

 

As aulas e treinos do DE terão início de acordo com as orientações 
superiores e os procedimentos emanados dos responsáveis pelas 
modalidades e respeitando os procedimentos definidos para as aulas de 
Educação Física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3 Bibliotecas 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DAMIÃO DE GOES  

ANO LETIVO DE 2020/2021  

BIBLIOTECAS 

MANUAL DE PROCEDIMENTOS1 

 
As normas seguintes adaptam o Regulamento Interno à situação pandémica atual, podendo 

vir a ser alteradas consoante o evoluir das circunstâncias. 
 
 
1. ACESSO À BIBLIOTECA E ÀS DIFERENTES ÁREAS FUNCIONAIS 
 

● Entrada e saída do espaço da biblioteca 
Entrada de um utilizador de cada vez – com máscara -; os outros deverão aguardar à 
porta pela autorização de entrada (mantendo o distanciamento de segurança).  
 
O utilizador deve higienizar as mãos logo à entrada, dirigir-se ao balcão de atendimento, 
e registar-se; só após o registo receberá indicação do lugar a que se deve dirigir. 
 
Ao sair do lugar, o utilizador deverá assinalar devidamente que o seu lugar não está 
higienizado, dirigir-se ao balcão e informar que irá sair. 
 

● Limites de ocupação 
Os limites de ocupação prendem-se com a garantia do distanciamento entre utilizadores 
- 1 utilizador por computador e 1 por mesa, salvaguardadas as distâncias de segurança.  
 
ESDG - limite de 28  utilizadores sentados 
EBPA - limite de 35 utilizadores sentados 
 
Haverá uma indicação na porta quando o limite for atingido. 
 

● Higienização 
O local onde o utilizador esteve será higienizado quando este sair (ou assim que possível, 
uma vez que é dada primazia ao atendimento) 
Cada lugar terá indicação do seu estado de higienização, só podendo ser usado se já 
estiver higienizado. 
Poderá existir necessidade de encerrar o espaço durante algum tempo, para 
higienização e arejamento. 
 

● Acesso de grupos/ turmas. 
Não é permitido o acesso à biblioteca por grupos de alunos/turmas, pelo que estão 
temporariamente alterados e/ou suspensos os pontos 3, 4 e 5 do Art.º 5.º do Anexo 7 
do Regulamento Interno. Excetuam-se situações pontuais de atividades constantes do 

 
1 As bibliotecas do 1.º Ciclo terão um manual específico. 



PAA da biblioteca, previamente aprovadas pela direção e agendadas, assegurando-se 
sempre regras de distanciamento, nomeadamente de dois metros entre os utilizadores. 
Nestas alturas a biblioteca será encerrada. 

Na EBPA, os professores com turmas divididas por turnos ou com assessorias poderão 
utilizar o espaço mediante marcação prévia (ao balcão de atendimento) e salvaguarda 
das devidas medidas de segurança e higiene. 

 
2. SERVIÇOS DOCUMENTAIS (documentos físicos) 
 

● Leitura presencial, em sala de aula ou domiciliária 
Os utilizadores não poderão manusear livremente os livros e demais recursos físicos da 
Biblioteca. 
 
O utilizador deverá solicitar a um elemento da BE o livro, revista ou jornal que pretende; 
após o manuseamento e entrega do item em questão a um elemento da equipa da BE, 
este ficará 72 horas de quarentena. 
 

● Requisição domiciliária 
As requisições domiciliárias de livros poderão ser feitas ao balcão ou através de email. 
Recomenda-se a consulta prévia do catálogo online das bibliotecas do AEDG: 
 
http://biblioteca.cm-alenquer.pt/Opac/Pages/Search/SimpleSearch.aspx 
 
Os livros depois de entregues ficarão de quarentena durante 72 horas (DGLAB). 
 

3. UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS 
 

● Utilização de portáteis/tablets 
Os equipamentos móveis só podem ser usados por uma única pessoa, salvaguardadas 
todas as medidas de segurança e higiene implementadas no AEDG. 
 

● Requisição de portáteis/tablets 
A requisição de portáteis ou tablets é feita pelo professor a partir da página do AEDG, 
com a antecedência mínima de dois dias úteis, e segundo os procedimentos habituais. 
Os alunos procedem ao levantamento destes equipamentos, como habitualmente, mas 
salvaguardando as medidas de segurança de acesso ao espaço da biblioteca e de 
movimentação na escola. 
 

● Higienização de portáteis/tablets 
Os portáteis e tablets serão revestidos a película de plástico antes de cada utilização. O 
utilizador deve assegurar, antes e depois da utilização, que esta película não tem 
qualquer corte, rasgão ou dano que possa dar azo a eventuais contaminações. No caso 
de suspeita de que tal possa verificar-se, mesmo que ténue, deve reportar 
imediatamente a situação. 
 
 

4. SERVIÇOS EM LINHA 
 

http://biblioteca.cm-alenquer.pt/Opac/Pages/Search/SimpleSearch.aspx
http://dglab.gov.pt/wp-content/uploads/2020/05/Recomendacoes_reabertura_bibliotecas_RNBP_v4.pdf


● Recursos digitais 
As BE do AEDG disponibilizam vários livros digitais nos seus sites, assim como outras 
ligações de interesse pedagógico. 
 

● Atendimento online 
Nas atuais circunstâncias, privilegia-se o atendimento virtual, o qual se concretiza 
através de email e de videoconferência previamente marcada, por email ou ao balcão 
(com antecedência mínima de dois dias úteis): 
 
ESDG: biblioteca.esdg@damiaodegoes.pt/  ou do formulário presente em 
https://passeiodeletras.blogspot.com/ 
 
EBPA: biblioteca.ebpa@damiaodegoes.pt 
 
EBP/EBA: biblioteca.cea@damiaodegoes.pt 
 
 
Nota: 
Para aceder aos sites das bibliotecas escolares: página do AEDG, agrupamento, 
biblioteca - e selecionar a biblioteca. 
 
ESDG: https://passeiodeletras.blogspot.com/ 
EBPA: https://padlet.com/rosa_valter/wzexf6wkdwzcao59  
CE/EV: https://sites.google.com/view/bibliotecasescolares1calenquer/home~ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Referências: 
 
Orientações 2020/21 para a organização de bibliotecas, RBE; 
Prioridades 2020/21 para as bibliotecas escolares, RBE; 
Plano de Contingência do Agrupamento; 

Recomendações de Boas Práticas na Reabertura das bibliotecas da Rede Nacional de 
Bibliotecas Públicas, 8/5/2020 da DGLAB 

https://passeiodeletras.blogspot.com/
mailto:biblioteca.ebpa@damiaodegoes.pt
mailto:biblioteca.ebpa@damiaodegoes.pt
mailto:biblioteca.cea@damiaodegoes.pt
https://passeiodeletras.blogspot.com/
https://padlet.com/rosa_valter/wzexf6wkdwzcao59
https://sites.google.com/view/bibliotecasescolares1calenquer/home~
https://www.rbe.mec.pt/np4/2593.html
https://www.rbe.mec.pt/np4/2594.html
https://www.damiaodegoes.pt/anexos/84200f032721b58caa3a5c68b98f341a.pdf
http://dglab.gov.pt/wp-content/uploads/2020/05/Recomendacoes_reabertura_bibliotecas_RNBP_v4.pdf
http://dglab.gov.pt/wp-content/uploads/2020/05/Recomendacoes_reabertura_bibliotecas_RNBP_v4.pdf


Anexo 4 do Plano de Contingência 

 LISTA DE CONTACTOS ÚTEIS E INTERVENIENTES DIRETOS 
NO PLANOS DE CONTINGÊNCIA 

 

UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA: Centro de Saúde de Alenquer 

AUTORIDADE DE SAÚDE LOCAL: Delegado de Saúde Dr. ….  

DIRETOR DO AGRUPAMENTO: Fernando Almeida  

PONTO FOCAIS DOS PLANOS DE CONTINGÊNCIA 

Escola Secundária Damião de Goes:  

Prof. António Albano (Direção) 

substituto Prof. Jorge Oliveira (vice Diretor) 

Escola Básica Pêro de Alenquer 

Prof. Ângela Rito (Coordenadora de estabelecimento) 

Substituta prof. Ana Coelho (adjunta da Direção) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


