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1 Este documento complementa-se com o Plano de Contingência e Plano de Higienização 

novembro 2021 
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No seguimento das Orientações do ano letivo 2021/2022 e do Referencial para as Escolas, 

atualiza-se o Plano de Reorganização do Espaço Escolar com o objetivo de colocar em prática a 

legislação em vigor, no que se refere às medidas de distanciamento físico, higiene das mãos, 

etiqueta respiratória, utilização de máscara, procedimento perante um caso suspeito e limpeza 

geral dos espaços escolares. 

A fim de garantir o Distanciamento Físico adotaram-se as seguintes regras: 

• Atribuição de uma sala por grupo/turma (tabela 1) cumprindo as medidas de 

distanciamento físico entre os alunos e alunos/docentes de, pelo menos, 1 metro: 

Grupo/turma Sala Nº de alunos 

Pré-escolar de Gavião – Grupo 1 Pré-escolar – Sala 1 20 

Pré-escolar de Gavião – Grupo 2 Pré-escolar – Sala 2 20 

1º ano 10 14 

2º ano 9 14 

3º ano 8 20 

4º ano 11 19 

5º A CN1 18 

6ºA 3 19 

6º B 2 17 

7º A 5 14 

7º B LE 12 

8º A 4 13 

8º B 6 14 

9º A EV 26 

CEF CN2 11 

11º ano EVT 15 

12º ano Pavilhão 15 

 

Tabela 1- Distribuição das salas 
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• A escola sede encontra-se organizada numa lógica de níveis de educação/ensino 

para funcionamento em coortes2, cada qual com uma cor de referência, a saber: 

➢ Zona Verde: Pré-escolar e 1º ciclo; 

➢ Zona Laranja:  2º ciclo; 

➢ Zona Azul: 3º ciclo e secundário profissional de técnico auxiliar de saúde. 

➢ Zona Amarela: Secundário profissional de técnico de animação e informação 

turística e de restaurante e bar. 

De acordo com estes códigos de cores, os trajetos de circulação e a segmentação dos 

espaços comuns, nomeadamente átrios e espaços exteriores, estão devidamente assinalados 

com a demarcação de fita preta e pegadas da cor correspondente à da respetiva zona. 

Em cada sala encontra-se afixado o trajeto de circulação correspondente, fazendo-se a 

mesma SEMPRE pela direita. 

 

Zona Verde: Pré-escolar e 1º ciclo 

➢ Entrada e saída pela porta do recreio;  

➢ 1º ciclo - Escadas de acesso ao 1º ciclo; 

➢ Wc das respetivas salas e wc junto ao 1º ciclo; 

➢ Espaço interior – átrio junto ao refeitório; 

➢ Espaço exterior – zona junto ao parque infantil e campo de jogos pequeno.  

 

Zona Laranja: 2º ciclo 

➢ Entrada e saída pela porta do cantinho dos aromas; 

➢ Escadas ao pé da direção; 

➢ Wc em frente ao refeitório; 

➢ Espaço interior – átrio da entrada (junto aos serviços administrativos); 

➢ Espaço exterior – zona junto ao campo de jogos pequeno. 

 

 

                                       
2 Grupo organizado de alunos que partilham características, atividades e eventos comuns. 
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Zona Azul: 3º ciclo e secundário profissional de técnico auxiliar de saúde 

➢ Entrada e saída pela porta do bufete/sala de convívio dos alunos; 

➢ Escadas ao pé do bufete/sala de convívio dos alunos; 

➢ Wc dos alunos; 

➢ Espaço interior – bufete/sala de convívio dos alunos;  

➢ Espaço exterior – zona em frente ao bufete/sala de convívio dos alunos. 

 

Zona Amarela: Secundário profissional de técnico de animação e informação turística e de 

restaurante/bar 

➢ Entrada e saída pela porta do pavilhão junto às respetivas salas de aula; 

➢ Wc do pavilhão; 

➢ Espaço interior – átrio do pavilhão; 

➢ Espaço exterior – zona junto ao pavilhão. 

 

• Desfasamento dos intervalos de acordo com a tabela 2.  

Horário Nível/Ciclo de ensino 

10.10/10.30 

11.20/11.30 

14.10/14.20 

15.10/15.15 

2º ciclo 

10.30/11.00 

14.30/15.00 
1º ciclo 

9.20/9.30 

11.10/11.25 

15.00/15.10 

16.00/16.05 

3º ciclo e secundário profissional (11º e 12º) 

Tabela 2- Horários dos intervalos 
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• O refeitório da escola sede3 está organizado por turnos correspondentes aos grupos 

anteriormente referidos (coortes) com desfasamento das horas de almoço (tabela 3). As mesas 

respeitam as distâncias recomendadas de, pelo menos, 1 metro entre alunos, estando sinalizados 

os lugares a ocupar. Na fila de espera encontra-se sinalizada, com marcas no chão, a distância 

regulamentada.  

Entre os diferentes grupos está assegurada a limpeza e desinfeção das mesas e cadeiras.  

 

Horário Grupo/Turma Nº de alunos4 

12.00/12h30 1º ciclo 67 

12.30/13.00 2º ciclo 54 

13.05/14.00 3º ciclo e secundário 120 
Tabela 3- Horários do refeitório 

As crianças da educação pré-escolar almoçam nas respetivas salas, dado que o refeitório não 

comporta maios número de alunos de acordo com o desfasamento de horários e distanciamento. 

• No acesso às casas de banho deve cada coorte de alunos seguir os circuitos definidos e 

assinalados com a respetiva cor, respeitando as marcas de distância assinalados no chão. 

• A fim de cumprir as normas de distanciamento físico, sempre que um docente pretenda 

lecionar uma aula no espaço exterior da escola, deverá preencher uma folha que se encontra 

em cada setor (1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo e secundário) e da responsabilidade da respetiva 

funcionária. 

Relativamente à higiene das mãos, etiqueta respiratória e utilização de máscara foram 

definidas as seguintes regras de atuação: 

• Afixação de cartazes da DGS pelos diferentes espaços escolares, incluindo salas de 

aula; 

• Criação de um placard informativo para a comunidade educativa; 

• Elaboração de Regras de Conduta para alunos e encarregados de educação, 

divulgadas na página web do agrupamento, enviadas por email institucional aos 

alunos e encarregados de educação e afixadas nas respetivas salas de aula; 

                                       
3 As crianças da educação pré-escolar almoçam nas respetivas salas de atividades. Esta situação será reavaliada de 
acordo com a situação pandémica. 
4 Nº variável de acordo com os alunos que almoçam diariamente. 
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• Divulgação de vídeos da DGS aos pais e encarregados de educação, assim como 

aos alunos nas primeiras aulas de cidadania; 

• Colocação dos cartazes para uma correta lavagem das mãos junto aos lavatórios 

das diferentes casas de banho e junto ao refeitório; 

• Sessões formativas realizadas e a realizar nos grupos/turmas, dinamizadas pela 

coordenadora da Equipa da Saúde, de acordo com as solicitações; 

• Em cada casa de banho foram selados alguns lavatórios, sanitas e urinóis para 

manutenção do distanciamento físico necessário; 

• Reforço dos dispensadores de sabonete líquido, toalhetes de papel e baldes do 

lixo com tampa nas casas de banho; 

• Reforço ao nível de todos os estabelecimentos escolares de solução antissética de 

base alcoólica (SABA), na entrada da escola, nos corredores, próximo das salas de 

aula, serviços administrativos e gabinetes; 

• Colocação de desinfetante de superfícies e pano de microfibras em cada espaço 

(sala de aulas, gabinetes) para desinfeção da mesa, computador, rato e comando 

do quadro interativo pelo professor. Desinfeção de alguns materiais de utilização 

comum por um aluno designado pelo diretor de turma, em sistema rotativo; 

• Reforço da limpeza e desinfeção de superfícies comuns (maçanetas, corrimãos, 

fita dos estores, telefones,…) pelo pessoal não docente; 

• Colocação de tapetes desinfetantes nas diferentes entradas no recinto escolar e 

pavilhão; 

• Sempre que possível, as janelas e as portas das salas devem permanecer abertas 

para permitir o arejamento dos espaços (abertas por um funcionário); 

• O uso correto da máscara é obrigatório para alunos (2º/3º ciclos e secundário), 

docentes, não docentes, técnicos e visitantes e fortemente recomendado para os 

alunos do 1º ciclo; 

• Elaboração de um Regulamento Específico para cada uma das competições 

desportivas (futsal e badminton) do Desporto Escolar para realização em regime 

presencial de treinos e competições. 
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A limpeza geral dos estabelecimentos de educação (Escola Básica de Comenda e Escola 

Básica e Secundária de Gavião) encontra-se plasmada no Plano “Limpeza e desinfeção” do 

agrupamento, que cumpre as diretrizes em vigor (Orientação 014/2020 de 21/03/2020 e 

Informação da DGEstE com a orientação da DGS e a colaboração das Forças Armadas). 

 

Para utilização da sala 12 e sala Aprender+ deverão os docentes fazer marcação, numa 

folha criada para o efeito, e que se encontra junto da funcionária do piso, com o objetivo de não 

haver sobreposição e permitir a limpeza e higienização das salas entre utilizadores. 

 

A Escola Básica de Comenda e Escola Básica e Secundária de Gavião têm áreas/salas de 

isolamento para onde serão encaminhados os casos possíveis ou prováveis e cujos 

procedimentos estão contemplados no Plano de Contingência do Agrupamento.  

Estas salas estão devidamente equipadas com os materiais recomendados e com os 

procedimentos claramente definidos.  

Os circuitos até à área/sala de isolamento far-se-ão sempre pela menor distância entre a 

mesma e a localização do caso suspeito, devendo ser comunicado de imediato ao diretor, ao 

ponto focal, subdiretora Genoveva Belona, ou a outro elemento da direção. Cabe à cadeia de 

comando ativar os procedimentos seguintes. 

 

Gavião, 25 de novembro de 2021 

 

O diretor, Paulo Manuel Alfaiate Pires 

O ponto focal, Genoveva Matos Belona 

 

 

 


