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A Escola Básica da Quinta do Picado tem apenas uma turma com 12 alunos do 1.º ano ao 4.ºano. 
A Escola tem 4 salas: duas salas de aula, um refeitório, uma sala para AEC, uma sala polivalente e 
um gabinete – sala de isolamento e 2 WC. 

 
 

Procedimentos tendo em conta o Plano de Contingência do Agrupamento de Escolas 
 
Sala de aula 
As crianças são entregues pelos Encarregados de Educação ao Assistente Operacional. 
- São higienizadas as mãos e respetivos calçados. 
- dirigem-se para a sala 1, respeitando sempre a distancia de segurança, onde aguardam sentados 
em lugares marcados a entrada para a sala, acompanhados pela respetiva professora. 
- na sala de aula cada aluno senta-se no respetivo lugar destinado, que cumpre as regras de 
segurança. 
- Cada aluno terá de ter o seu material escolar, não havendo partilhas. 
- Todos os materiais e recursos (MAB, computador, apagador...) serão desinfetados após a sua 
utilização. 
- A lavagem das mãos, antes e depois das refeições, após o uso do WC, deverá ser reforçada. 
- É obrigatório o uso de lenços de papel de utilização única. 
- Haverá sempre no mínimo uma janela sempre aberta. 
 
Procedimentos de funcionamento geral 
- na cantina serão igualmente respeitadas as distancias de segurança. 
- dado o número reduzido de alunos, não haverá circuitos, apenas circulam na Escola cumprindo o 
distanciamento. 
- em cada sala haverá gel desinfetante a ser usado sempre que necessário. 
- aquando da utilização do WC este será limpo e desinfetado. 
- na escola será apenas permitida a entrada a adultos apenas quando for estritamente necessário, 
com autorização da coordenadora/docente. 
 
Diligências a tomar na presença de infeção de caso suspeito de covid-19 
- Quem apresente sinais/sintomas do Covid-19, será encaminhado pela AO à sala de isolamento, 
devendo esta cumprir as precauções básicas de controlo de infeção. 
- O AO mede e regista a febre. 
- Será contactado, pelo docente, o Encarregado de Educação para que seja acionada a linha de saúde 
SNS 24. 
- Caso o Encarregado de Educação não atenda, o professor ficará responsável em contactar a linha 
SNS 24. 
- O docente reporta a situação ao Diretor do Agrupamento. 
- Independentemente da confirmação ou não, de caso suspeito serão aplicados os procedimentos 
habituais de limpeza e higienizarão, da sala de isolamento. 
 
Aveiro, 25 de setembro de 2020 
A Coordenadora de Estabelecimento: Dulce Nazareth Mesquita 


