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1-Enquadramento 

Na atual situação relacionada com o COVID-19, as Autoridades de Saúde 

Nacionais determinam, a todos os serviços ou estabelecimentos, a elaboração de 

planos de contingência que minimizem o risco de contágio e permitam o bom 

funcionamento das atividades essenciais. 

A Direção-Geral de Saúde (DGS) emitiu um conjunto de informações e orientações, 

das quais se destacam a INFORMAÇÃO 005/2020 de 27/02/2020 e a 

ORIENTAÇÃO 006/2020 de 26/02/2020, que são atualizadas pela DGS de acordo 

com a evolução da situação. 

Este documento foi feito, em cumprimento do disposto no Despacho n.º 2836 - 

A/2020, de 02/03/2020, designado por Plano de Contingência da Escola 

Secundária Marquês de Pombal, tem em consideração a estrutura proposta

pela DGAEP, que define um conjunto de orientações que permitem a 

preparação e adequação da resposta desta escola, centrando-se nas questões 

operacionais a acautelar, de forma a proteger a saúde dos alunos, docentes, 

trabalhadores não docentes e visitantes, assegurando a continuidade da 

atividade. 

A aplicação das medidas previstas no plano de contingência não prejudica a 

aplicação das recomendações e informações emitidas e a emitir pela DGS. 

1.1 Explicitação do que é o Coronavírus – Covid-19 

Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções, do qual faz parte 

o COVID-19. Normalmente estas infeções estão associadas ao sistema

respiratório, podendo ser semelhantes a uma gripe comum ou evoluir para uma 

doença mais grave, como pneumonia. 
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1.2 Transmissão da infeção 

Considera-se que o COVID-19 pode transmitir-se: 

 Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra);

 Pelo contacto direto com secreções infeciosas;

 Por  aerossóis  em procedimentos terapêuticos que os produzem

(inferiores a 1 mícron). 

A transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que esta ocorre 

durante uma exposição próxima a pessoa com COVID-19, através da disseminação 

de gotículas respiratórias produzidas quando uma pessoa infetada tosse, espirra 

ou fala, as quais podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas 

que estão próximas e ainda através do contacto das mãos com uma superfície ou 

objeto com o novo coronavírus e, em seguida, o contacto com as mucosas oral, 

nasal ou ocular (boca, nariz ou olhos). 

1.3 Período de incubação 

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). 
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1.4 Principais sintomas 

Os sintomas são semelhantes a uma gripe, como por exemplo: 

 febre

 tosse

 falta de ar (dificuldade respiratória)

 cansaço

2-Plano de contingência 

2.1 Procedimentos preventivos 

2.1.1 Regresso de deslocações ao estrangeiro 

Não tendo sido decretada pela DGS, até ao presente momento, qualquer 

restrição a deslocações ao estrangeiro, recomenda-se a devida ponderação 

relativamente à conveniência dessas deslocações, principalmente para países 

ou zonas em que a propagação do vírus se mostra mais ativa, identificados 

pelas Autoridades de Saúde. 

Os docentes, alunos e demais acompanhantes que tenham regressado ou que 

tenham estado em contacto próximo e direto com quem tenha regressado de 

país ou zona de risco para a infeção pelo COVID-19, identificados pela DGS, 

devem, nos 14 dias subsequentes, monitorizar o seu estado de saúde, 

medindo a temperatura corporal duas vezes ao dia, registando os valores e 

estar atentos a tosse ou a dificuldades respiratórias. Devem ainda evitar 

cumprimentos sociais com contacto físico. 

Quaisquer alterações ao estado de saúde devem ser comunicadas de imediato à 

linha SNS 24 (808 24 24 24) que analisará o risco em concreto e dará as devidas 

recomendações/orientações.
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2.1.2 Visitas de estudo, atividades desportivas e de enriquecimento curricular. 

Ficam suspensas, a partir de dia 12 de março inclusive e até instrução em 

contrário, todas as atividades letivas que impliquem saídas para o exterior 

dos alunos, nomeadamente visitas de estudo, participação nas atividades do 

desporto escolar e outras. 

Ficam também suspensas todas as atividades que impliquem a entrada na 

escola de elementos do exterior que pressuponham a concentração de 

pessoas (torneios desportivos, palestras, etc.). 

A partir de 18 de Maio serão permitidas saídas dos alunos para o exterior, 

exclusivamente para a realização de estágios profissionais, acautelando-se 

todas situações de segurança e mitigação do risco inerente ao processo. 

2.1.3 Medidas de prevenção diária 

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

durante pelo menos 20 segundos; 

 Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, após o uso da

casa de banho e sempre que as mãos estejam sujas; 

 Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar;

 Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de seguida;

 Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as

mãos; 

 Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou

contaminadas com secreções respiratórias. 

 Usar as soluções antisséticas disponíveis;

 Adotar uma “conduta social” (ex. alterar a frequência e/ou a

forma de contacto - evitar o aperto de mão, reduzir as reuniões 

presenciais, os postos de trabalho partilhados, etc.); 

 Reforçar a limpeza das áreas comuns e dos objetos de utilização

coletiva (portas, maçanetas, telefones, computadores, teclados, 

WC). 
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2.2 Preparação para fazer face a um possível caso de infeção por Covid-19 

2.2.1 Medidas de    isolamento 

A colocação numa área de “isolamento” visa impedir que outros possam ser 

expostos e infetados. Tem como principal objetivo evitar a propagação da doença 

transmissível no serviço e na comunidade. 

A área de isolamento selecionada pela equipa foi o gabinete de educação física 

junto ao ginásio da escola.

As áreas de isolamento definidas na Escola Secundária Marquês de Pombal 

tiveram em atenção as seguintes características: 

 Ter ventilação natural.

 Possuir revestimentos lisos e laváveis.

 Está equipada com: telefone; cadeira ou marquesa (para descanso e

conforto do potencial infetado, enquanto aguarda a validação e o 

eventual transporte pelo INEM); 

 Existir kit com água e alguns alimentos não perecíveis; contentor de

resíduos (com abertura não manual e saco de plástico); solução 

antissética de base alcoólica - SABA (disponível no interior e à 

entrada desta área); toalhetes de papel; máscara(s) cirúrgica(s); luvas 

descartáveis; termómetro. 

 Existir uma instalação sanitária devidamente equipada, 

nomeadamente com doseador de sabão e toalhetes de papel. 

 Na deslocação evita os locais de maior aglomeração de pessoas nas

instalações. 

2.2.2 Caso suspeito 

De acordo com a DGS, define-se como caso suspeito quem apresente como 
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critérios clínicos infeção respiratória aguda (febre ou tosse ou dificuldade 

respiratória), associados a critérios epidemiológicos. 

3-Procedimentos num caso suspeito 

Quem apresente critérios compatíveis com a definição de caso suspeito ou com 

sinais e sintomas de COVID-19, informa a direção (preferencialmente por via 

telefónica) e deve dirigir-se para junto do gabinete da educação física pelo 

acesso lateral do ginásio. Esse indivíduo suspeito/doente dirige-se assim 

para a área de “isolamento” definido neste plano de contingência. Já na área de 

“isolamento” contacta a linha SNS 24 (808 24 24 24). 

Nas situações necessárias a direção ou a coordenadora da saúde escolar (Teresa 

Girão) acompanha o indivíduo até à área de “isolamento”. 

Quem acompanha o indivíduo suspeito/doente, docente, pessoal não docente ou 

visitante com sintomas, deve cumprir as precauções básicas de controlo de 

infeção, quanto à higiene das mãos. 

O profissional de saúde do SNS 24 questiona o doente (ou acompanhante) quanto 

a sinais e sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de 

COVID-19. 

Após avaliação, o SNS 24 informa o seguinte: 

 Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19: define os procedimentos

adequados à situação clínica; 

 Se se tratar de caso suspeito de COVID-19: o SNS 24 contacta a Linha de

Apoio ao Médico (LAM), da DGS, para validação da suspeição. 

Desta validação o resultado poderá ser: 

1. Caso Suspeito Não Validado: este fica encerrado para COVID-19. O SNS24
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define os procedimentos habituais e adequados à situação clínica do aluno, 

docente, trabalhador não docente ou visitante. 

2. Caso Suspeito Validado: a DGS ativa o Instituto Nacional de Emergência Médica

(INEM), o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) e Autoridade 

de Saúde Regional, iniciando-se a investigação epidemiológica e a gestão de 

contactos. O Diretor informa de imediato o delegado regional de educação 

sobre a existência do caso suspeito validado. 

4-Procedimentos perante um caso suspeito validado 

A DGS informa a Autoridade de Saúde Regional dos resultados laboratoriais, que 

por sua vez informa a Autoridade de Saúde Local. 

A Autoridade de Saúde Local informa dos resultados dos testes laboratoriais e: 

 Se o caso for não confirmado: este fica encerrado para COVID-19, sendo

aplicados os procedimentos habituais de limpeza e desinfeção. Nesta 

situação são desativadas as medidas do plano de contingência; 

 Se o caso for confirmado: a área de “isolamento” deve ficar interditada até à

validação da descontaminação (limpeza e desinfeção) pela Autoridade de

Saúde Local. Esta interdição só poderá ser levantada pela Autoridade de 

Saúde. 

Na situação de caso confirmado: 

Após a validação da descontaminação (limpeza e desinfeção) pela Autoridade de 

Saúde Local, a Direção da Escola Secundária Marquês de Pombal: 

 Providencia a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de

“isolamento” com apoio da autoridade de saúde local; 

 É reforçada a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies

frequentemente manuseadas e mais utilizadas pelo doente confirmado, 
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com maior probabilidade de estarem contaminadas; 

 Dá especial atenção à limpeza e desinfeção do local onde se encontrava o

doente confirmado (incluindo materiais e equipamentos utilizados por 

este); 

 Armazena os resíduos do caso confirmado em saco de plástico (com

espessura de 50 ou 70 mícron) que, após ser fechado (ex. com abraçadeira), 

deve ser segregado e enviado para operador licenciado para a gestão de 

resíduos hospitalares com risco biológico. 

5-Procedimento de vigilância de contactos próximos 

Considera-se “contacto próximo” quem não apresenta sintomas no momento, mas 

que teve ou pode ter tido contacto próximo com um caso confirmado de COVID- 

19. 

O contacto próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser de: 

1- “Alto risco de exposição”: 

 Quem partilhou os mesmos espaços (sala, gabinete, secção, zona até 2

metros) do caso; 

 Quem esteve face a face com o caso confirmado ou em espaço fechado com

o mesmo;

 Quem partilhou com o caso confirmado loiça (pratos, copos, talheres),

toalhas ou outros objetos ou equipamentos que possam estar contaminados 

com expetoração, sangue, gotículas respiratórias. 

2- “Baixo risco de exposição” (casual), é definido como: 

 Quem teve contacto esporádico (momentâneo) com o caso confirmado (ex.

em movimento/circulação durante o qual houve exposição a 

gotículas/secreções respiratórias através de conversa face a face superior 
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a 15 minutos, tosse ou espirro); 

 Quem prestou assistência ao caso confirmado, desde que tenha seguido as

medidas de prevenção (ex. utilização adequada de meios de contenção 

respiratória; etiqueta respiratória; higiene das mãos). 

Como medida de precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre 

durante 14 dias desde a data da última exposição a caso confirmado. 

6-Regresso Parcial às Aulas Presenciais 

O encerramento das escolas, com suspensão das atividades letivas e não 

letivas presenciais, foi parte de um conjunto de medidas excecionais e 

temporárias relativas à situação epidemiológica da COVID-19  A Direção-

Geral de Saúde (DGS) emitiu um conjunto de informações e orientações, 

das quais se destacam a INFORMAÇÃO 005/2020 de 27/02/2020 e a 

ORIENTAÇÃO 006/2020 de 26/02/2020, que são atualizadas pela DGS de 

acordo com a evolução da situação. Mais recentemente as informações do 

SNS, DGE e DGESTE, obrigaram a uma atualização profunda do Plano de 

Contingência. 

Contudo, com a evolução epidemiológica e a necessidade de assegurar a 

continuidade do ano letivo de 2019/2020 foi aprovado um conjunto de 

medidas prevendo a minimização da interrupção do ensino e reforçando 

simultaneamente a prevenção da COVID-19 em ambiente escolar, para os 

11º e 12º anos de escolaridade e para os 2ºe 3º anos dos cursos de dupla 

certificação do ensino secundário, nas disciplinas que têm oferta de exame 

final nacional. 

Nesse sentido, a Escola Secundária Marquês de Pombal, de acordo com as 

orientações de desconfinamento recebidas da DGS, DGE e DGEstE, com o 

objetivo de assegurar a continuidade do ano letivo de 2019/2020, em 

regime presencial, para os alunos do 11.º Ano de Escolaridade do Ensino 

Artístico e dos 2.º e 3.º Anos dos Cursos do Ensino Profissional e na 
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sequência da reunião do Conselho Pedagógico realizado em 12 de maio de 

2020, tomou as seguintes decisões de modo a salvaguardar a saúde da 

comunidade educativa e assegurar o prosseguimento tranquilo das 

aprendizagens. 

Assim, é obrigatório para TODOS: 

a) A utilização de máscaras no interior da escola (dentro e fora da sala 

de aula) e no percurso casa-escola-casa; 

b) A substituição da máscara, em uso, na entrada do recinto escolar, 

depositando-a em recipiente próprio e colocando uma nova, fornecida pela 

escola. 

c) A desinfeção das mãos à entrada do recinto escolar é obrigatória. 

d) Manter o distanciamento físico, durante o percurso para a sala de 

aula e respeitar os sentidos de marcha marcados no pavimento. 

e) A desinfeção das mãos com solução álcool gel à entrada da sala de 

aula. 

f) Na utilização das instalações sanitárias a lavagem frequente das 

mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 

segundos; 

g) O uso de lenços de papel (de utilização única) para assoar e após 

utilização deitá-los num caixote do lixo, seguido de desinfeção das mãos. 

h) Manter o distanciamento físico, dentro e fora do espaço escolar. 

i) Respeitar o Plano de Contingência COVID-19 na sua versão atual e 

demais orientações da DGS, DGEstE e DGE. 

AULAS PRESENCIAIS 

1. As aulas decorrerão entre as 10:00 e as 17:00 horas. 

2. Os horários, bem como as respetivas salas, serão disponibilizados 

pelo DT. 

3.  As turmas serão divididas em turnos, sempre que necessário, de 

modo a reduzir o número de alunos por sala. 

4. Os alunos terão de estar afastados dos seus colegas, dentro da sala 

de aula, segundo as normas estabelecidas pela DGS. 
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5. A indicação “E@D” refere-se às aulas não presenciais. 

6. Nas disciplinas lecionadas em regime presencial, a carga horária 

semanal é de 2 blocos (100 minutos). 

7. A assiduidade dos alunos(as) é registada através da marcação de 

faltas no GIAE. Compete ao encarregado(a) de educação proceder à 

justificação das mesmas. 

8. No caso dos alunos(as) em grupo de risco, a escola disponibiliza 

apoio remoto através da EMAEI ou outro, dentro das suas possibilidades. 

9. Os(as) alunos(as) dos Cursos Profissionais dos 3.º anos podem 

retomar as atividades letivas e formativas presenciais nas disciplinas de 

natureza prática e na formação em contexto de trabalho, garantindo-se o 

cumprimento das orientações da DGS. 

10. Devido às limitações impostas ao funcionamento das estruturas da

escola informa-se que: 

a) O bar estará encerrado; 

b) A Biblioteca escolar mantém apenas o regime à distância; 

c) O refeitório estará encerrado; 

d) A papelaria irá garantir os serviços mínimos. 

Solicita-se a todos, sem exceção, o cumprimento rigoroso das regras, pois 

só assim poderemos voltar a estar juntos. 

7-Equipa de Apoio 

A Direção da ESMP será assessorada por uma equipa de apoio constituída 

por: 

 Profª Teresa Girão (Coordenadora de Saúde)

 Prof. Esteves Alves (Coordenador de Plano Segurança)

 Carlota Gama (Serviços Administrativos)

 Manuela Cançado (Coordenação A.O)
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8-Regresso às Aulas Presenciais – ano letivo 2020/21 

 

8.1. Procedimentos Gerais 

 

Atendendo à emergência de saúde pública de âmbito internacional, declarada 

pela organização Mundial de Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020, bem como 

à classificação de pandemia, no passado dia 11 de março, o Governo 

Português, através do Decreto-Lei nº 10 A/2020, de 13 de março, aprovou 

um conjunto de medidas excecionais e temporárias, entre as quais a 

suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais nas Escolas. Com a 

evolução da situação epidemiológica, e através da Resolução do Conselho de 

Ministros nº 33-C/2020, de 30 de abril, foram aprovadas medidas de 

desconfinamento gradual, nomeadamente a reabertura, a partir do dia 1 de 

junho, dos estabelecimentos de educação pré-escolar.  

  

Assim, e seguindo as Orientações da DGS e do Ministério da Educação, para 

além do reforço das medidas gerais de prevenção de contágio (utilização de 

máscara certificada pelos adultos, higienização regular das mãos, etiqueta 

respiratória, distanciamento físico; arejamento de espaços e limpeza e 

desinfeção da Escola, já contempladas no presente Plano de Contingência, e 

que devem ser interiorizadas e postas em prática por todos os membros da 

comunidade educativa, foram consideradas novas medidas para a abertura do 

ano escolar 2020/2021 em regime presencial:  

  

- Para trocas de informações sobre os alunos, utilizar-se-ão, 

preferencialmente, canais digitais (e-mail, telefone, reuniões por 

videoconferência, etc), encontrando-se suspensas todas as reuniões 

presenciais com os DTs. 

 

- Reorganização dos intervalos e horários das refeições, que serão efetuados 

por turnos, e de forma desfasada, para minimizar o contacto entre os 

diferentes grupos de crianças/docentes. Serão privilegiadas as atividades ao 

ar livre na área do desporto, multimédia e fotografia, sempre que as 

condições climatéricas o permitirem;  
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- Constituição de diferentes equipas de docentes e pessoal não docente, que 

acautele, na medida do possível, a sua substituição em caso de absentismo 

por doença ou necessidade de isolamento; 

- Perante a identificação de um caso suspeito na ESMP, realizar-se-ão os 

procedimentos específicos enumerados anteriormente no presente Plano e 

serão fornecidos à Autoridade de Saúde Local os dados (nome, data de 

nascimento, contacto telefónico) das pessoas que integram o respetivo 

grupo (alunos, pessoal docente e não docente) do caso suspeito, de forma 

a facilitar a aplicação de medidas de saúde pública aos contactos de alto 

risco. Todos os Encarregados de Educação deverão informar a Direção da 

ESMP, através do e-mail (direcao@esmp.pt) sempre que um(a) aluno(a), ou 

alguém com quem o/a mesm0(a) tenha estado em contacto recente, 

apresente sintomas sugestivos de COVID-19. 

8.2. Indicações para Pessoal Docente e Não Docente, Alunos e 

Encarregados de Educação 

a) Indicações para os Pessoal Docente e Pessoal Não Docente

- O pessoal docente e não docente deverá disponibilizar-se para ações de 

esclarecimento ou outras reuniões convocadas pela Coordenadora do Plano, 

se assim o entender, face à evolução da situação, em articulação com as 

Autoridades de Saúde competentes; 

- As medidas de higiene pessoal, utilização de máscaras, etiqueta respiratória 

e de higienização do ambiente escolar adotadas pela ESMP de acordo com as 

indicações da Direção-Geral de Saúde, devem ser interiorizadas e mantidas 

por todos, durante a vigência do Plano de Contingência; 

- O pessoal docente e não docente deverá assumir uma postura ativa e de 

exemplo para com os alunos, praticando e levando a cumprir as medidas 

adotadas pela ESMP; 

- Os espaços físicos devem estar sempre bem ventilados, e, sempre que 

possível, com as janelas e portas abertas; 

- O pessoal docente e não docente deverá informar os alunos das medidas de 
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prevenção e controlo da COVID-19 adotadas na ESMP, e sensibilizá-los para a 

manutenção dos procedimentos ao longo de todo o ano, para sua proteção e 

da restante comunidade; 

- A transmissão de informação de modo conciso e adequado, sem 

alarmismos, bem como a tranquilização e reforço da confiança dos alunos na 

equipa educativa, deverá ser a preocupação essencial da ESMP, enquanto se 

mantiverem as medidas excecionais de prevenção e controlo da doença; 

- As dúvidas e esclarecimentos relativos à aplicação do Plano de Contingência 

deverão ser clarificados junto da Direção e Coordenadora de Saúde. 

- No âmbito das atividades escolares, e nas áreas curriculares disciplinares e 

não disciplinares mais vocacionadas, deverão prever-se e realizar-se trabalhos 

relacionados com a prevenção e controlo da COVID-19, o modo mais eficaz 

de interiorização destas medidas pelas crianças e jovens; 

- Nos casos de absentismo devido a COVID-19, é obrigatória a comunicação 

aos Serviços Administrativos; o regresso às aulas está sujeito ao regime geral 

de admissão descrito no Plano de Contingência, imposto pelas Autoridades 

de Saúde competentes e aplicável a alunos, pessoal docente e não docente. 

b) Indicações para os Alunos

- Todos os alunos serão responsabilizados pela execução das normas e 

procedimentos de prevenção e controlo da doença pelo novo coronavírus 

COVID-19, em vigor na ESMP, de acordo com as informações que se 

encontram afixadas na Escola, e as indicações e esclarecimentos que serão 

fornecidos pelos Professores e Funcionários; 

- O cumprimento de todas as normas, além de corresponder a uma imposição 

das Autoridades de Saúde para as Escolas, contribuirá para uma maior 

eficácia na prevenção e controlo da doença, e portanto para a maior proteção 

dos alunos e de toda a comunidade escolar; 

- Os alunos, após a informação/formação e verificação dos procedimentos em 

vigor na ESMP, deverão atuar em conformidade enquanto se mantiver em 

vigor o Plano de Contingência e poderão ser alvo de medidas disciplinares 

por comportamentos ou atitudes que deliberadamente ponham em risco a 
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restante comunidade escolar; 

- Os alunos deverão zelar pela boa conservação dos materiais informativos 

afixados na ESMP e dos dispositivos de higiene disponibilizados nas salas de 

aula e outros espaços escolares, podendo ser alvo de medidas disciplinares 

por comportamentos que deliberadamente visem a danificação dos mesmos; 

- Um aluno que apresente febre e outros sintomas de doença em contexto 

escolar será encaminhado para a sala de isolamento da ESMP e acompanhado 

e vigiado por um adulto capacitado, que procederá de acordo com as 

orientações da DGS, até à chegada dos Pais ou Encarregados de Educação à 

escola. Nesta situação, os alunos deverão cumprir as indicações do adulto 

que os acompanha. 

8.3. Salas de Informática - Procedimentos Covid-19 

1. Uso de película aderente para cobrir os teclados

• A limpeza dos teclados, nomeadamente, com teclas salientes é difícil de

executar; 

• A constante pulverização com lixívia, álcool gel ou outros produtos de

limpeza diretamente nos equipamentos, bem como a humidade daí 

proveniente, vai danificar o equipamento. 

A higienização deve ser feita com álcool (o álcool gel não é indicado, por ser 

gorduroso) a cada intervalo e/ou mudança de turma. 

A mesma sugestão pode ser aplicada na caixa de botões das impressoras, 

fotocopiadoras de uso coletivo e comandos dos videoprojectores e quadros 

interativos. 

2. Evitar o uso e circulação na sala de aula de dispositivos de 

armazenamento de ficheiros e outros dispositivos pessoais   

Evitar a circulação de pendrives, discos externos e outros dispositivos 

similares de armazenamento de ficheiros, entre alunos, incentivando o uso 

da cloud/servidor. 

Evitar o uso de headphones pessoais e outros dispositivos idênticos, ligados 

aos computadores de uso coletivo. 
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3. Manter o equipamento tecnológico ligado durante o dia, no período de

aulas, em cada espaço.  

De modo a diminuir o toque nos equipamentos durante o processo de “ligar” 

no início da aula e “desligar” no final de cada aula/atividade. 

4. Evitar o Toque

Evitar o toque nos monitores dos computadores fixos, de uso coletivo e 

outras adequadas ao contexto de cada escola. 

5. Disponibilizar material de higienização/limpeza dentro da própria sala

Se os alunos usarem os seus dispositivos como o rato, tablet ou dispositivos 

móveis, proceder à limpeza e higienização dos mesmos, no início e/ou fim da 

aula. 

6. Não esquecer os procedimentos adequados de limpeza de 

equipamento tecnológicos, em qualquer situação 

Usar panos que não soltem fiapos; 

Desligar as fontes de alimentação e cabos externos para fazer limpeza do 

equipamento tecnológico; 

Não usar produtos de limpeza corrosivos; 

Não pulverizar ou entornar água em cima dos equipamentos tecnológicos; 

Outras indicações do fabricante. 

NOTAS: É recomendável a leitura atenta das Orientações, Informações e Notas da

DGS, a consultar na página da DGS disponível no link: https://www.dgs.pt/ que, 

como referido, vão sendo atualizadas sempre que exista evolução da situação. 

https://www.dgs.pt/


ORIENTAÇÃO 
Covid-19 ESMP-Educação Física 

A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus (SARS-

CoV-2). A doença manifesta-se predominantemente por sintomas respiratórios, 

nomeadamente, febre, tosse e dificuldade respiratória, podendo também existir 

outros sintomas, entre os quais, odinofagia (dor de garganta), dores musculares 

generalizadas, cefaleias (dores de cabeça), fraqueza, e, com menor frequência, 

náuseas/vómitos e diarreia. 

Com base na evidência científica atual, este vírus transmite-se principalmente 
através de: 

− Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando uma 

pessoa infetada tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou pousar na boca, 

nariz ou olhos de pessoas que estão próximas (< 2 metros). 

− Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado 

com SARS-CoV-2 e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos. 

O sucesso das medidas de Saúde Pública depende da colaboração de todos os 

cidadãos, das instituições e organizações, e da sociedade. É sabido que o risco de 

transmissão aumenta com a exposição a um número elevado de pessoas, 

especialmente em ambientes fechados. 

Os espaços onde decorre prática de atividade física, pelas suas características, 

podem ser locais de potencial transmissão da infeção por SARS-CoV-2, quer por 

contacto direto e/ou indireto. Por isso, medidas adicionais devem ser tomadas para 

assegurar a minimização da transmissão da doença nestes contextos. 

Medidas gerais e preparação prévia 

Os espaços onde decorre prática de atividade física devem assegurar que todas as 

pessoas que nele trabalham e o frequentam estão sensibilizadas para o cumprimento 

das regras de etiqueta respiratória, da lavagem correta das mãos, assim como das 

outras medidas de higienização e controlo ambiental. Salienta-se ainda a importância 

de: 

Em todas as infraestruturas onde decorra prática de atividade física: 

a) Fornecer a todos os funcionários informação sobre a COVID-19 e o plano de

contingência próprio, especialmente sobre como reconhecer e atuar perante

um utilizador com suspeita de COVID-19;
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b) Garantir a todos os Equipamentos de Proteção Individual necessários aos

funcionários. Informar os funcionários que não devem frequentar os Espaços

onde decorre prática de exercício físico e desporto, caso apresentem sinais ou

sintomas sugestivos de COVID-19. Deverão contatar a Linha SNS24 (808 24

24 24) ou outras linhas telefónicas criadas especificamente para o efeito, e

seguir as recomendações que lhe forem dadas;

c) Afixar, de forma acessível a todos, as regras de etiqueta respiratória (Anexo

I), da lavagem correta das mãos (Anexo II) e normas de funcionamento das

instalações;

d) Todos os espaços, materiais e equipamentos utilizados no decorrer da

prática de exercício físico e desporto, devem ser submetidos a limpeza e

desinfeção, nos termos da Orientação n.º 014/2020 da DGS, nomeadamente

de materiais que possam ser partilhados;

e) Providenciar a colocação de dispensadores de solução antissética de base

alcoólica (SABA) ou solução à base de álcool, junto às receções, entradas e

saídas de casas de banho, salas ou espaços de atividade física. 

Em todos os locais onde decorra prática de atividade física, incluindo 

infraestruturas desportivas, mas também outros espaços ao ar livre: 

a) Reforçar a comunicação a todos os utilizadores sobre a importância e

necessidade de cumprimento das medidas e boas práticas agora instituídas,

para prevenção da transmissão do SARS-CoV-2;

b) Garantir a utilização de Equipamentos de Proteção Individual para todos os

recursos humanos que não estejam a realizar exercício físico;

Medidas de redução do risco de transmissão da COVID-19 

 Os professores e alunos devem desinfetar as mãos à entrada e saída das 

instalações ou outros locais onde decorra a prática de exercício físico e desporto, 

e após contato com superfícies de uso comum, usando os dispensadores de 

SABA ou solução à base de álcool dispersos pelas instalações. 

Organização do espaço 

1. As medidas de distanciamento físico constituem uma das mais importantes

estratégias de redução do risco de contágio por SARS-CoV-2 na comunidade:

a) Assegurar que em espaços fechados e abertos é garantido o

distanciamento físico mínimo de:
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i. Pelo menos dois metros entre pessoas em contexto de não

realização de atividade física;

ii. Pelo menos três metros entre pessoas durante a prática de exercício

físico e desporto;

Podem existir situações que decorram da organização de 

competições de modalidades desportivas individuais sem contacto e 

ao ar livre, bem como aulas de preparação para as mesmas que, face 

às caraterísticas específicas da modalidade, poderão requerer um 

distanciamento físico inferior a três metros.   

Uso de máscara 

1. Aplicando-se o Princípio da Precaução em Saúde Pública, é de considerar o

uso de máscaras por todas as pessoas que permaneçam em espaços interiores

fechados com múltiplas pessoas, como medida de proteção adicional ao

distanciamento social, à higiene das mãos e à etiqueta respiratória. Assim, é

recomendado:

a) Professores: obrigatório o uso de máscara. Dispensa da obrigatoriedade do

uso de máscara durante a lecionação de aulas que impliquem realização de

exercício físico;

b) 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 e desporto;

c) Afixar, de forma acessível a todos, os procedimentos para a correta

utilização de máscara, devendo as orientações ser remetidas por e-mail nas

situações em que não exista uma infraestrutura (Anexo III).

Espaços para prática de exercício físico e desporto 

1. Desinfetar as mãos à entrada e saída de cada espaço.

2. Recomenda-se a marcação de lugares (por exemplo, marcações no chão), de

forma a garantir o distanciamento físico preconizado.

3. Pode ser necessário reconfigurar os diferentes espaços de prática de exercício

físico e desporto, reposicionando, vedando ou removendo equipamentos.

4. Não é permitido o contato físico quer entre professores, funcionários e alunos,

(exceto em situações de emergência).
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5. Deve ser evitado o uso de equipamentos com superfícies porosas (como

alguns tipos de colchões, etc.).

Aulas de Educação Física 

1. As aulas deverão assegurar que o distanciamento físico de pelo menos 3

metros entre alunos.

2. Essa distância deverá ter em conta a disposição e movimentos das pessoas ao

longo das aulas, de acordo com a tipologia da aula;

3. Arejar e promover a ventilação dos espaços das aulas entre as aulas, durante

pelo menos 20 minutos. Em caso de utilização de ar condicionado, o

equipamento deve ser alvo de uma manutenção adequada (desinfeção por

método certificado).

4. Assegurar a limpeza e higienização dos espaços e equipamentos utilizados

entre as aulas.

Aulas em espaços ao ar livre 

1. As aulas que decorram ao ar livre devem privilegiar espaços com pouca

movimentação de pessoas e garantir o distanciamento físico de pelo menos 3

metros entre praticantes.

2. Deve ser garantida a correta limpeza e higienização de materiais entre aulas.

Arejamento e renovação do ar dos espaços fechados 

1. Evitar a concentração de pessoas em espaços não arejados.

2. Promover o arejamento de todos os espaços, através de sistemas de ventilação

natural ou mecânica.

3. Caso existam equipamentos de ventilação mecânica, como ar condicionado, o

ar deve ser retirado diretamente do exterior, e a função de recirculação do ar

não deve ser ativada. Estes aparelhos devem ser sujeitos, de forma periódica, a

limpeza e desinfeção, nomeadamente dos filtros e dos reservatórios de água.
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Balneários, chuveiros, sanitários e bebedouros 

1. A utilização dos balneários é permitida apenas se for possível assegurar as

condições de distanciamento físico, higienização, limpeza e desinfeção

preconizadas na Orientação n.º 014/2020 da DGS.

2. Por serem espaços de uso comum e com superfícies de contato frequente, os

balneários devem ser sujeitos a um aumento da frequência de limpeza e

higienização.

3. É recomendada também a limpeza, higienização e desinfeção dos cacifos,

chuveiros/cabines de duche e instalações sanitárias, após cada utilização.

4. A utilização de balneários e chuveiros/cabines de duche deve considerar as

seguintes recomendações:

a) Deve ser garantida a utilização de chuveiros/cabines de duche que

permitam o distanciamento físico de pelo menos dois metros entre

utilizadores;

b) A escola deve definir a lotação máxima permitida dos balneários e chuveiros

de duche, por forma a permitir a manutenção do distanciamento físico de

pelo menos dois metros entre utilizadores;

c) Os circuitos de circulação de funcionários e alunos devem, sempre que

possível, preconizar a circulação num só sentido, evitando o cruzamento

entre pessoas;

d) Assinalar de forma visível quais os cacifos e chuveiros de duche que podem

ser utilizados.

5. Não disponibilizar bebedouros, optando por dispensadores de água para

enchimento de recipiente individual, sem tocar no bocal do dispensador.

6. Não disponibilizar aparelhos de secagem das mãos, privilegiando o uso de

toalhetes de papel descartáveis.

Como reconhecer um doente de COVID-19 e o que fazer 

1. Qualquer pessoa, seja funcionário ou aluno, que apresente critérios

compatíveis com caso suspeito (critérios referidos no início desta orientação),

deve ser considerado como possível caso suspeito de COVID-19. A pessoa

identificada não deve sair do local onde se encontra.

a) Ao caso suspeito deve ser colocada uma máscara cirúrgica,
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preferencialmente pelo próprio; 

b) A pessoa/caso suspeito deverá ser encaminhada por um só colaborador

para a sala/área de isolamento, pelo circuito e para o local previamente

definidos no Plano de Contingência, onde este deverá ter disponível kit

com água e alguns alimentos não perecíveis, solução antissética de

base alcoólica, toalhetes de papel, máscaras cirúrgicas e, sendo possível,

acesso a instalação sanitária de uso exclusivo;

c) Em seguida, deve ser contactada a Linha SNS 24 (808 24 24 24) e

seguir as recomendações.
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Anexo I. Etiqueta respiratória 
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Anexo II. Higienização das mãos 



 
 

 

Anexo III. Correta utilização da máscara 
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ORIENTAÇÃO 
Covid-19 ESMP-Educação Física 


 
 


A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus (SARS-


CoV-2). A doença manifesta-se predominantemente por sintomas respiratórios, 


nomeadamente, febre, tosse e dificuldade respiratória, podendo também existir 


outros sintomas, entre os quais, odinofagia (dor de garganta), dores musculares 


generalizadas, cefaleias (dores de cabeça), fraqueza, e, com menor frequência, 


náuseas/vómitos e diarreia. 


 
Com base na evidência científica atual, este vírus transmite-se principalmente 
através de: 


 
− Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando uma 


pessoa infetada tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou pousar na boca, 


nariz ou olhos de pessoas que estão próximas (< 2 metros). 


 
− Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado 


com SARS-CoV-2 e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos. 


 


O sucesso das medidas de Saúde Pública depende da colaboração de todos os 


cidadãos, das instituições e organizações, e da sociedade. É sabido que o risco de 


transmissão aumenta com a exposição a um número elevado de pessoas, 


especialmente em ambientes fechados. 


 
Os espaços onde decorre prática de atividade física, pelas suas características, 


podem ser locais de potencial transmissão da infeção por SARS-CoV-2, quer por 


contacto direto e/ou indireto. Por isso, medidas adicionais devem ser tomadas para 


assegurar a minimização da transmissão da doença nestes contextos. 


 
 


Medidas gerais e preparação prévia 


 
Os espaços onde decorre prática de atividade física devem assegurar que todas as 


pessoas que nele trabalham e o frequentam estão sensibilizadas para o cumprimento 


das regras de etiqueta respiratória, da lavagem correta das mãos, assim como das 


outras medidas de higienização e controlo ambiental. Salienta-se ainda a importância 


de: 


 
Em todas as infraestruturas onde decorra prática de atividade física: 


 


a) Fornecer a todos os funcionários informação sobre a COVID-19 e o plano de 


contingência próprio, especialmente sobre como reconhecer e atuar perante 


um utilizador com suspeita de COVID-19; 







 
 
 


b) Garantir a todos os Equipamentos de Proteção Individual necessários aos 


funcionários. Informar os funcionários que não devem frequentar os Espaços 


onde decorre prática de exercício físico e desporto, caso apresentem sinais ou 


sintomas sugestivos de COVID-19. Deverão contatar a Linha SNS24 (808 24 


24 24) ou outras linhas telefónicas criadas especificamente para o efeito, e 


seguir as recomendações que lhe forem dadas; 


 
c) Afixar, de forma acessível a todos, as regras de etiqueta respiratória (Anexo 


I), da lavagem correta das mãos (Anexo II) e normas de funcionamento das 


instalações; 


 
d) Todos os espaços, materiais e equipamentos utilizados no decorrer da 


prática de exercício físico e desporto, devem ser submetidos a limpeza e 


desinfeção, nos termos da Orientação n.º 014/2020 da DGS, nomeadamente 


de materiais que possam ser partilhados; 


 
e) Providenciar a colocação de dispensadores de solução antissética de base 


alcoólica (SABA) ou solução à base de álcool, junto às receções, entradas e 


saídas de casas de banho, salas ou espaços de atividade física. 


 


 
Em todos os locais onde decorra prática de atividade física, incluindo 


infraestruturas desportivas, mas também outros espaços ao ar livre: 


 
a) Reforçar a comunicação a todos os utilizadores sobre a importância e 


necessidade de cumprimento das medidas e boas práticas agora instituídas, 


para prevenção da transmissão do SARS-CoV-2; 


 
b) Garantir a utilização de Equipamentos de Proteção Individual para todos os 


recursos humanos que não estejam a realizar exercício físico; 


 
 


Medidas de redução do risco de transmissão da COVID-19 


 
      Os professores e alunos devem desinfetar as mãos à entrada e saída das 


instalações ou outros locais onde decorra a prática de exercício físico e desporto, 


e após contato com superfícies de uso comum, usando os dispensadores de 


SABA ou solução à base de álcool dispersos pelas instalações. 


 


Organização do espaço 
 


1. As medidas de distanciamento físico constituem uma das mais importantes 


estratégias de redução do risco de contágio por SARS-CoV-2 na comunidade: 


 


a) Assegurar que em espaços fechados e abertos é garantido o 


distanciamento físico mínimo de: 







 
 
 


i. Pelo menos dois metros entre pessoas em contexto de não 


realização de atividade física; 


 
ii. Pelo menos três metros entre pessoas durante a prática de exercício 


físico e desporto; 


 


Podem existir situações que decorram da organização de 


competições de modalidades desportivas individuais sem contacto e 


ao ar livre, bem como aulas de preparação para as mesmas que, face 


às caraterísticas específicas da modalidade, poderão requerer um 


distanciamento físico inferior a três metros.   


 
 


Uso de máscara 
 


1. Aplicando-se o Princípio da Precaução em Saúde Pública, é de considerar o 


uso de máscaras por todas as pessoas que permaneçam em espaços interiores 


fechados com múltiplas pessoas, como medida de proteção adicional ao 


distanciamento social, à higiene das mãos e à etiqueta respiratória. Assim, é 


recomendado: 


 
a) Professores: obrigatório o uso de máscara. Dispensa da obrigatoriedade do 


uso de máscara durante a lecionação de aulas que impliquem realização de 


exercício físico; 


 
b) 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 e desporto; 


 
c) Afixar, de forma acessível a todos, os procedimentos para a correta 


utilização de máscara, devendo as orientações ser remetidas por e-mail nas 


situações em que não exista uma infraestrutura (Anexo III). 


 


Espaços para prática de exercício físico e desporto  


 
1. Desinfetar as mãos à entrada e saída de cada espaço. 


 


2. Recomenda-se a marcação de lugares (por exemplo, marcações no chão), de 


forma a garantir o distanciamento físico preconizado. 


 
3. Pode ser necessário reconfigurar os diferentes espaços de prática de exercício 


físico e desporto, reposicionando, vedando ou removendo equipamentos. 


 


4. Não é permitido o contato físico quer entre professores, funcionários e alunos, 


(exceto em situações de emergência). 







 
 
 


5. Deve ser evitado o uso de equipamentos com superfícies porosas (como 


alguns tipos de colchões, etc.). 


 


 


Aulas de Educação Física 
 


1. As aulas deverão assegurar que o distanciamento físico de pelo menos 3 


metros entre alunos. 


 


2. Essa distância deverá ter em conta a disposição e movimentos das pessoas ao 


longo das aulas, de acordo com a tipologia da aula;   


 
3. Arejar e promover a ventilação dos espaços das aulas entre as aulas, durante 


pelo menos 20 minutos. Em caso de utilização de ar condicionado, o 


equipamento deve ser alvo de uma manutenção adequada (desinfeção por 


método certificado). 


 
4. Assegurar a limpeza e higienização dos espaços e equipamentos utilizados 


entre as aulas. 


 


 


Aulas em espaços ao ar livre   
 


1. As aulas que decorram ao ar livre devem privilegiar espaços com pouca 


movimentação de pessoas e garantir o distanciamento físico de pelo menos 3 


metros entre praticantes. 


 


2. Deve ser garantida a correta limpeza e higienização de materiais entre aulas. 


 
 


Arejamento e renovação do ar dos espaços fechados 
 


1. Evitar a concentração de pessoas em espaços não arejados. 
 


2. Promover o arejamento de todos os espaços, através de sistemas de ventilação 


natural ou mecânica. 


 
3. Caso existam equipamentos de ventilação mecânica, como ar condicionado, o 


ar deve ser retirado diretamente do exterior, e a função de recirculação do ar 


não deve ser ativada. Estes aparelhos devem ser sujeitos, de forma periódica, a 


limpeza e desinfeção, nomeadamente dos filtros e dos reservatórios de água. 


 


 


 







 
 


Balneários, chuveiros, sanitários e bebedouros 
 


1. A utilização dos balneários é permitida apenas se for possível assegurar as 


condições de distanciamento físico, higienização, limpeza e desinfeção 


preconizadas na Orientação n.º 014/2020 da DGS. 


 


2. Por serem espaços de uso comum e com superfícies de contato frequente, os 


balneários devem ser sujeitos a um aumento da frequência de limpeza e 


higienização. 


 
3. É recomendada também a limpeza, higienização e desinfeção dos cacifos, 


chuveiros/cabines de duche e instalações sanitárias, após cada utilização. 


 
4. A utilização de balneários e chuveiros/cabines de duche deve considerar as 


seguintes recomendações: 


 
a) Deve ser garantida a utilização de chuveiros/cabines de duche que 


permitam o distanciamento físico de pelo menos dois metros entre 


utilizadores; 


 
b) A escola deve definir a lotação máxima permitida dos balneários e chuveiros 


de duche, por forma a permitir a manutenção do distanciamento físico de 


pelo menos dois metros entre utilizadores; 


 
c) Os circuitos de circulação de funcionários e alunos devem, sempre que 


possível, preconizar a circulação num só sentido, evitando o cruzamento 


entre pessoas; 


 


d) Assinalar de forma visível quais os cacifos e chuveiros de duche que podem 


ser utilizados. 


 
5. Não disponibilizar bebedouros, optando por dispensadores de água para 


enchimento de recipiente individual, sem tocar no bocal do dispensador. 


 
6. Não disponibilizar aparelhos de secagem das mãos, privilegiando o uso de 


toalhetes de papel descartáveis. 


 
 


Como reconhecer um doente de COVID-19 e o que fazer 


 
1. Qualquer pessoa, seja funcionário ou aluno, que apresente critérios 


compatíveis com caso suspeito (critérios referidos no início desta orientação), 


deve ser considerado como possível caso suspeito de COVID-19. A pessoa 


identificada não deve sair do local onde se encontra. 


 
a) Ao caso suspeito deve ser colocada uma máscara cirúrgica, 







 
 


preferencialmente pelo próprio; 


 
b) A pessoa/caso suspeito deverá ser encaminhada por um só colaborador 


para a sala/área de isolamento, pelo circuito e para o local previamente 


definidos no Plano de Contingência, onde este deverá ter disponível kit 


com água e alguns alimentos não perecíveis, solução antissética de 


base alcoólica, toalhetes de papel, máscaras cirúrgicas e, sendo possível, 


acesso a instalação sanitária de uso exclusivo; 


 
c) Em seguida, deve ser contactada a Linha SNS 24 (808 24 24 24) e 


seguir as recomendações. 
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Anexo I. Etiqueta respiratória 


 


 


 


 


 


 


 


 







 
 


 


 


Anexo II. Higienização das mãos 
 


 







 
 


 


Anexo III. Correta utilização da máscara 
 







