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Enquadramento 

 
Face à situação pandémica, e após dois anos letivos com múltiplas interrupções, as 

Autoridades de Saúde Nacionais determinaram a elaboração de planos de contingência que minimizem 

o risco de contágio e permitam o bom funcionamento das atividades desportivas.  

De facto, muitos alunos viram reduzidos os seus níveis de atividade física e o Desporto 

Escolar surge como atividade fulcral na manutenção da saúde física e mental das crianças e jovens, 

assumindo-se como primordial na prática da atividade física e do desenvolvimento psicomotor. 

Assente em valores de inclusão, o Desporto Escolar no Agrupamento de Escolas de Gavião proporciona 

o acesso às modalidades de futsal infantis masculino e badmington misto. No entanto, na 

implementação e prática destas modalidades não se pode descurar a segurança dos participantes. 

Assim, em complemento ao Regulamento do Programa do Desporto Escolar 2021/2022 e ao 

Plano de Contingência do Agrupamento de Escolas de Gavião, surge o presente documento que, de 

acordo com a legislação em vigor, estabelece as orientações para a realização em regime presencial de 

treinos e competições das modalidades anteriormente referenciadas.  

As atuais orientações serão atualizadas sempre que necessário, de acordo com a evolução 

da pandemia e as determinações da DGS. 

Assim, importa salientar a necessidade premente de consciencialização, respeito e 

cumprimento das presentes orientações para segurança de todos. 

 

Objetivos 
 

▪ Praticar as modalidades (futsal e badmington) em regime presencial, treinos e 

competições na salvaguarda da segurança de todos os participantes (atletas, 

treinadores, staff e funcionários); 

▪ Adotar procedimentos preventivos de propagação do vírus; 

▪ Dar resposta adequada e atempada face a eventuais casos prováveis de infeção. 
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Âmbito de aplicação 
 

Estas orientações aplicam-se ao pavilhão gimnodesportivo e pretendem 

definir um conjunto de regras que disciplinem a sua utilização.  São as legisladas para 

os procedimentos a adotar previstos na Orientação n.º 036/2020, na sua atual 

redação, sendo que para tudo o que estiver omisso neste Plano, serão sempre 

seguidas as orientações da DGS. 

 

Medidas Gerais 
 

▪ A realização em regime presencial de treinos e competições do Desporto 

Escolar deve estar de acordo e respeitar o Plano de Contingência para a Covid-19 do 

Agrupamento de Escolas de Gavião. 

▪ Todos os professores, alunos inscritos no Desporto Escolar e encarregados de 

educação devem conhecer o Plano de Contingência para a Covid-19 d, bem como 

conhecer e respeitar as medidas de prevenção e controlo da transmissão por SARS-

CoV-2, nomeadamente: etiqueta respiratória; higienização das mãos, distanciamento 

físico recomendado. O Plano pode ser consultado no site do agrupamento: 

https://www.agrupamentoverticalgaviao.pt/ 

▪ Estão afixados, em locais estratégicos do pavilhão, as normas de 

funcionamento, assim como as regras de etiqueta respiratória, de lavagem e 

desinfeção correta das mãos e uso correto da máscara. 

▪ À entrada e saída do pavilhão é obrigatório a desinfeção das mãos. 

▪ A entrada nas instalações desportivas obriga à troca de calçado (uso exclusivo 

de sapatilhas apenas para educação física/desporto escolar). Não se pode entrar nos 

espaços desportivos com calçado vindo da rua, exceto em situações excecionais em 

que se deve proceder à sua desinfeção. 

▪ É obrigatório o uso de máscara por todos os elementos que utilizem o pavilhão 

gimnodesportivo como medida de proteção adicional ao distanciamento físico 

recomendado, à higiene das mãos e etiqueta respiratória: 

https://www.agrupamentoverticalgaviao.pt/
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• Alunos: obrigatório o uso de máscara, na entrada e saída das 

instalações. Dispensa da obrigatoriedade do uso de máscara durante a realização de 

exercício físico. 

• Professores: obrigatório o uso de máscara. Dispensa da 

obrigatoriedade do uso de máscara apenas durante a lecionação de períodos de 

sessões de exercício que impliquem realização de exercício físico. 

• Assistentes Operacionais/outros: obrigatório o uso de máscara. 

▪ Todos os materiais, espaços e equipamentos utilizados, especialmente os 

materiais que possam ser partilhados, devem obedecer às regras de limpeza e 

desinfeção definidas no Plano de Higienização do Agrupamento de Escolas de Gavião. 

▪ Os circuitos de circulação de pessoas dentro das instalações está assinalado e 

deve ser respeitado para assegurar o distanciamento físico (o mínimo de 2 metros) e 

evitar o aglomerado de alunos. As entradas e saídas tem circuitos próprios e 

separados. 

▪ Entre as aulas e sessões de treino é assegurada a ventilação natural dos 

espaços através da abertura de portas e janelas. 

▪ Os chuveiros não podem ser utilizados, sendo que os balneários serão 

utilizados respeitando a lotação máxima prevista e afixada em cada entrada. 

▪ Os cabides disponíveis nos balneários observam o distanciamento físico de, 

pelo menos, dois metros entre utilizadores. 

▪ As instalações sanitárias serão limpas e desinfetadas entre utilizadores. 

▪ Na eventualidade de caso provável, possível ou confirmado de infeção por 

SARS-CoV-2 devem ser seguidos os procedimentos constantes no Plano de 

Contingência para a Covid-19 do Agrupamento. 

 

Sala de isolamento  
 

O pavilhão dispõe de uma sala própria, identificada como área de isolamento, 

para ser utilizada após identificação de um caso provável ou possível de COVID-19.  

Após a identificação será contactado o encarregado de educação do aluno, que 

deverá contactar Linha SNS 24 (808 24 24 24) e cumprir as indicações que lhe forem 



 

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19 4 

 

transmitidas. Seguem-se os procedimentos constantes do Plano de Contingência do 

Agrupamento. 

 Esta sala de isolamento está identificada e deve ser comunicada a todos os 

utilizadores que tem como finalidade evitar ou restringir o contacto direto com quem 

apresente sintomas. Na deslocação do elemento suspeito de infeção (feito pela 

assistente operacional) para a área de isolamento, devem ser evitados os espaços de 

maior aglomeração de pessoas. O acompanhante deve usar, além da máscara 

cirúrgica, luvas descartáveis. A sala de isolamento dispõe de cada de banho. 

Equipamentos a incluir na Sala de Isolamento: 

▪ Cadeira; 

▪ Caixote do lixo de abertura com pedal, com saco de plástico; 

▪ Toalhetes de papel; 

▪ Álcool gel; 

▪ Máscaras cirúrgicas; 

▪ Luvas descartáveis; 

▪ Termómetro; 

▪ Pack de garrafas de água. 

 

Competições Desportivas – Regulamento específico 
 
Recomendações gerais 

 

➢ Obrigatoriedade do uso correto e adequado de máscara em crianças a partir 

dos 10 anos, exceto durante a realização de atividade física (Decreto-Lei n.º 78-

A/2021, de 29 de setembro, e Orientação n.º 030/2020 da DGS). 

➢ Cumprimento da etiqueta respiratória e do distanciamento físico, (Decreto-

Lei n.º 78-A/2021, de 29 de setembro, e Orientação n.º 030/2020 da DGS). 

➢ Desinfeção ou lavagem frequente das mãos, por períodos de, pelo menos, 20 

segundos, sempre que necessário, especialmente antes e após as refeições, a prática 

das atividades desportivas e a utilização das instalações sanitárias. 
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➢ Cada grupo-equipa deve ser acompanhado de, pelo menos, 1 professor 

responsável, que assegura a monitorização e o cumprimento das medidas de 

prevenção e controlo da transmissão da doença COVID-19. O professor responsável 

por um grupo-equipa deve permanecer com o mesmo grupo-equipa durante a 

realização de todo o evento. 

➢ Nos intervalos das provas/competições, a circulação no recinto do evento 

deve ser reduzida ao mínimo indispensável, sendo permitido apenas o acesso às 

instalações sanitárias, de modo a evitar o cruzamento e os aglomerados de pessoas. 

➢ Os participantes devem fazer-se acompanhar de sacos/mochilas individuais 

onde possam colocar o seu equipamento desportivo, que lhes será distribuído no 

início da competição pelo professor responsável do respetivo grupo-equipa e 

recolhido no final da mesma pelo mesmo professor. Uma vez recolhido o 

equipamento desportivo, deverá ser feita a lavagem ou desinfeção das mãos. 

➢ Não é permitida a partilha de qualquer peça de equipamento desportivo. 

➢ Os professores responsáveis pelos grupos-equipa devem dispor dos contactos 

atualizados dos encarregados de educação de cada um dos participantes no evento, 

de modo que, em situação de contágio, os mesmos possam ser informados com a 

máxima celeridade. 

➢ Caso apresentem sintomatologia associada à doença COVID-19, aos 

participantes, professores e funcionários não será permitida a participação no 

evento. Nesse caso, aquele que apresente sintomas da doença será encaminhado 

para a Sala de Isolamento devendo, igualmente, o professor responsável pelo grupo-

equipa informar a organização do evento, bem como o respetivo encarregado de 

educação, se aplicável. 

 

Medidas recomendadas para a utilização da zona destinada à acreditação 

 

➢ De forma a evitar aglomerados de pessoas na zona da acreditação, os 

professores responsáveis pelos grupos-equipa realizam a acreditação dos seus 

participantes, devendo, para tal, reunir toda a documentação necessária na chegada 

ao local do evento. 
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➢ Após a acreditação, os participantes serão encaminhados para o local das 

provas, que estará devidamente assinalado, e distribuídos de acordo com as regras do 

distanciamento social. 

➢ Cumprir os circuitos definidos no Plano de Contingência onde se realiza a 

acreditação e devidamente assinalados. 

➢ A acreditação e receção dos participantes realiza-se no espaço exterior (salvo 

condições climatéricas adversas). 

 

Medidas recomendadas para o transporte de e para os eventos desportivos 

 

➢ Durante o período de espera do transporte, evitar os aglomerados de pessoas, 

cumprindo o distanciamento físico recomendado (no mínimo, 1,5 a 2 metros). 

➢ Sempre que possível, desinfetar as mãos à entrada do transporte, sempre que 

tocar em superfícies ou objetos e à saída do mesmo. 

➢ A máscara cirúrgica ser utilizada, de forma ininterrupta, durante todo o 

período de duração da viagem. 

➢ Ventilar, adequadamente, o meio de transporte utilizado, privilegiando a 

ventilação natural. 

➢ Dependendo do transporte utilizado, certificar que os circuitos relativos à 

entrada e saída do mesmo são cumpridos. 

 

Nota: As medidas recomendadas para o transporte de e para os eventos desportivos foram definidas 

tendo por base as normas constantes do Referencial das Escolas para o controlo da transmissão de 

COVID-19 em contexto escolar referente ao ano letivo 2021/2022 e da Orientação nº 027/2020 da DGS. 

 

Medidas recomendadas para a utilização dos espaços destinados às refeições 

 

Privilegiar, sempre que possível, a realização de refeições ao ar livre (refeições 

volantes) e respeitando: 

➢ Obrigatoriedade do uso de máscara, exceto durante o momento da refeição; 

➢ Lavagem ou desinfeção das mãos imediatamente antes e após a refeição; 
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➢ Distanciamento físico; 

➢ Não partilhar alimentos nem objetos/utensílios. 

Se as refeições se tiverem que realizar em espaço interior, além das medidas acima 

referidas, as refeições devem ser realizadas por turnos diferentes de grupos fixos e, 

sempre que as condições do espaço o permitam, definir lugares fixos evitandos 

posicionamentos frente a frente.  A presença simultânea de participantes deve ser 

pelo tempo estritamente necessário.  Garantir a ventilação natural do espaço, se 

possível. 

 

Medidas recomendadas para a utilização de instalações sanitárias/balneários 

 

➢ A higienização das mãos deve ser feita antes e após a utilização dos sanitários; 

➢ Durante a competição, o acesso aos balneários apenas será permitido aos 

alunos em prova, respeitando a constituição dos grupos-equipa e os circuitos 

definidos, assim como a lotação máxima prevista e afixada (50% da capacidade); 

➢ Os chuveiros não podem ser utilizados; 

➢ No interior das instalações sanitárias, a utilização de máscara é obrigatória; 

➢ A desinfeção das superfícies entre cada utilização é assegurada de acordo com 

os procedimentos do Plano de Higienização do Agrupamento. 

 

O Regulamento Específico deve ser disponibilizado e divulgado, de preferência por 

meios eletrónicos, a todas as pessoas envolvidas, incluindo encarregados de 

educação, até 72 horas antes do início da respetiva competição. 

A presença de público em competições do Desporto Escolar é determinada pela 

legislação em vigor, e de acordo com as orientações da Direção-Geral da Saúde, 

sustentadas na evolução da situação epidemiológica. 

 

Gavião, 2 de dezembro de 2021 

 

O diretor, Paulo Pires 

O ponto focal, Genoveva Belona 


