Agrupamento de Escolas Júlio Dinis - Gondomar

PLANO DE CONTINGÊNCIA
COVID-19
ADENDA
Atendendo à situação atual da COVID-19, o Agrupamento de Escolas Júlio Dinis,
Gondomar tem como base no arranque deste ano letivo o cumprimento do Plano de
Contingência elaborado em março. Novas diretrizes, mais específicas, emanadas pela DGS
e pelo Ministério da Educação para serem implementadas já em setembro deste ano, vêm
reforçar algumas regras e modos de atuação já previstos, bem como acrescentar outras
que se encontram em anexo ao supracitado Plano.
1. Procedimentos preventivos


Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão gel, 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 estas 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.



Manter o distanciamento social recomendado (1,5 metros).



Trazer de casa a própria merenda, dadas as restrições de espaço no bar e a
diminuição dos períodos de intervalo.



Seguir os percursos sinalizados.



Utilizar máscara em transportes públicos e em todos os locais onde o seu uso é
obrigatório.
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2. Acesso à Escola e circulação no espaço escolar
À

entrada da Escola, todas as pessoas são sujeitas a um procedimento de medição de

temperatura à distância, do qual não é efetuado qualquer registo.
É

vedado o acesso ao espaço escolar a todas as pessoas que registem um valor de

temperatura igual ou superior a 38º.
É

obrigatório o uso de máscara para alunos a partir do 2.º ciclo bem como para todos

os adultos. (No início do ano letivo, a Escola Básica Júlio Dinis entregou, a cada aluno,
duas máscaras comunitárias, que serão renovadas trimestralmente. Aos professores e
funcionários do Agrupamento foram também entregues duas máscaras comunitárias).
 Não

são permitidos o acesso e a circulação no espaço escolar (interior e exterior) sem

a respetiva máscara, devidamente colocada.
 Devem

ser respeitadas as regras de segurança e de distanciamento físico (1,5

metros).
 Devem

ser respeitados os percursos definidos através da sinalética no átrio da

entrada, corredores, escadas, ... (cartazes, setas, traços vermelhos no chão...), de
modo a evitar cruzamentos e aglomerações.
 Os

circuitos de circulação pela Escola são de sentido único e devem ser

obrigatoriamente respeitados, independentemente das condições atmosféricas.
 Devem

ser utilizados os dispensadores de gel dispersos pela escola, para que todos os

elementos da comunidade educativa possam, obrigatoriamente, higienizar as mãos.
3. Organização das atividades letivas
 Nos 2.º e 3.º ciclos as horas de início das atividades são diferentes:


2.º ciclo - turmas da manhã - entrada às 8.25h e saída às 13.15h
- turmas da tarde - entrada às 13.30h e saída às 18.20h



3.º ciclo - turmas da manhã - entrada às 8h e saída às 13.35h
- turmas da tarde - entrada 13.35h e saída às 18.35h

 As atividades letivas presenciais estão organizadas com intervalos desfasados para
os dois ciclos.


2.º ciclo - turmas da manhã – 9.55 – 10.05 e 11.35 – 11.45
- turmas da tarde – 15.00h – 15.10h e 16.40h – 16.50h



3.º ciclo - turmas da manhã - 9.30h – 9.40h e 11.10h -11.20h

- turmas da tarde - 14.30h – 14.40h e 16.10h -16.20h


Atribuição de espaços específicos no recreio para cada turma, nos JI e 1.º ciclo.



O almoço no refeitório funciona em turnos faseados.



Os alunos só podem entrar na escola com uma antecedência máxima de 10
minutos, em relação ao seu horário, exceto quando almoçam na cantina.



Os alunos, após o término das atividades, têm 10 minutos para saírem do recinto
escolar, exceto quando almoçam na cantina.



Os alunos não podem permanecer dentro do recinto escolar fora do seu horário.

4. Organização dos espaços


As entradas e saídas das salas de aula fazem-se por circuitos diferentes, para os
alunos dos 2.º e 3.º ciclos, independentemente das condições atmosféricas.



A cada turma é atribuída uma sala base, onde são lecionadas a maior parte das
aulas, exceto as de disciplinas que exigem espaços específicos como ginásio,
laboratórios, salas de informática, Educação Visual, Educação Tecnológica e Música.



Os alunos sentam-se sempre no mesmo lugar, de acordo com a planta previamente
definida.



Nas salas onde existem mesas individuais, os alunos sentar-se-ão um em cada
mesa. No caso das salas com mesas duplas, a separação da mesa está delimitada
por uma fita vermelha e os alunos sentam-se lado a lado, respeitando o espaço que
lhes é destinado.



Colocação de borrifadores com desinfetante e panos em todas as salas. Os alunos e
o professor, antes de saírem, procedem à desinfeção do espaço que ocuparam e o
professor desinfetará objetos com os quais esteve em contacto (maçanetas das
portas, computador, interrutores...).



Proteção dos teclados dos computadores.



Colocação de tapetes desinfetantes em todos os JI e à entrada dos polivalentes /
ginásios.



Não é permitida a utilização dos balneários (são utilizados exclusivamente como
vestiários).



No vestiário, cada turma tem um local específico para troca de sapatilhas e de T-

shirt.


Nas casas de banho, o limite de utilizadores em simultâneo é de três alunos.



Na cantina, sempre que possível, a ocupação das mesas faz-se de forma alternada
(espaço de ocupação permitida/ espaço de ocupação proibida).



Todo o material escolar (de Educação Visual, Educação Tecnológica, manuais,
cadernos...) é transportado para a Escola pelos alunos, não podendo haver partilha
do mesmo entre colegas.



O acesso à reprografia / bar / cantina é feito pelo exterior, devendo os alunos
posicionar-se segundo a marcação com fita vermelha existente no chão, mantendo,
assim, o distanciamento mínimo necessário.

5. Plano de comunicação


O Coordenador do Plano de Contingência e a Equipa Operativa elaborarão uma lista
de todos os contactos telefónicos dos diferentes parceiros, a qual estará disponível
em todos os estabelecimentos de ensino.



Os diretores de turma elaborarão uma lista com um conjunto de elementos
necessários, em situação de eventual caso, suspeito ou confirmado, entre os
alunos.



Serão afixados cartazes da Direção Geral de Saúde (DGS) sobre a correta
higienização das mãos, etiqueta respiratória e colocação de máscaras.



Este Plano será divulgado na página do Agrupamento e disponibilizado, para
consulta, em suporte de papel, em cada estabelecimento.

6. Nota final


Este Plano de Contingência será atualizado / reajustado sempre que necessário, de
forma a dar resposta a situações de crise que possam vir a ocorrer.

7. Contactos


Unidade de Saúde Pública – ACES Gondomar
- R.do Tronco, 1983
4515-200 Foz do Sousa

Gondomar

- Telefone: 224507400
- Email Geral - usp.gondomar@arsnorte.min-saude.pt
- Dr. Manuel Castro - mscastro@arsnorte.min-saude.pt

- Dr.ª Magda Reis - mreis@arsnorte.min-saude.pt


Direção
- Diretora: Dr.ª Glória Sousa – gloriasousa@aejuliodinis.com
- Subdiretora : Dr.ª Maria Manuel Melo – maria.manuel.melo@aejuliodinis.com
- Diretoras Adjuntas: Dr.ª. Maria Natália Dias – natalia.dias@aejuliodinis.com
Dr.ª Ana Paula Martins – anamartins@aejuliodinis.com



Escola Sede: EB Júlio Dinis, Gondomar
- Av. 25 de abril, 183
4424-857 Gondomar
- Email: secretaria@aejuliodinis.com



Escola Básicas / Coordenadoras
- EB Aguiar: Susana Carvalho - ebaguiar@aejuliodinis.com
- EB Gandra: Manuela Ferreira - ebgandra@aejuliodinis.com
- EB N.º 1: Florência Costa – eb1gondomar@aejuliodinis.com
- EB Ramalde: Dalila Mota - ebramalde@aejuliodinis.com
- EB Souto: Amélia Amorim - ebsouto@aejuliodinis.com
- EB Taralhão: Carla Dimitri - ebtaralhao@aejuliodinis.com
- EB Vinhal: Maria João Remondes - ebvinhal@aejuliodinis.com



Jardins de infância / Coordenadoras
- JI Carregais: Luísa Pereira - jicarregais@aejuliodinis.com
- JI Fontela: Clara Matos - jifintela@aejuliodinis.com
- JI Vinhal: Ana Rabaça - jivinhal@aejuliodinis.com
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