
 

 
 
 
 

 

PLANO DE CONTINGÊNCIA DO GAP 

(Regresso às aulas - maio 2020) 

Medidas gerais: 

- Respeitar o distanciamento social (dois metros) e evitar a concentração 

social dentro e fora dos espaços escolares; 

- Utilizar obrigatoriamente máscaras para acesso e permanência nos 

estabelecimentos de ensino, no percurso casa-escola-casa,  por pessoal 

docente, pessoal não docente, alunos e qualquer pessoa que entre nos 

estabelecimentos escolares; 

- - Evitar tocar na parte da frente da máscara; 

- Respeitar as regras de higienização definidas pela DGS (ao entrar na 

escola, desinfetar as mãos com uma solução antisséptica de base 

alcoólica, 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, antes e após as aulas, antes e após o uso da 

casa de banho e sempre que estejam sujas; Usar lenços de papel de 

utilização única para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de 

utilizados e lavar as mãos, com água e sabão, de seguida); 

- Respeitar a etiqueta respiratória (Tossir ou espirrar para a zona interior 

do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos, Evitar tocar nos 

olhos, no nariz e na boca); 

- Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, 

maçanetas, interruptores, etc; 

- Cada aluno deve entrar na Escola respeitando o circuito definido para se 

dirigir à sua sala, mantendo-se no zona que foi atribuída à sua turma, 

ocupando sempre a mesma secretária; 

- Tomar pequeno-almoço (há alunos que, por vezes, não tomam o 

pequeno almoço, tendo consequências que nesta época são mais 

complicadas); trazer um pequeno lanche uma vez que não há serviço de 

Bar); 



- Divulgar/promover, nos espaços educativos, campanhas de 

sensibilização para as boas práticas de higiene, uso, colocação e 

remoção de máscara, bem como de distanciamento físico e etiqueta 

respiratória (datas das ações a combinar); 

- A Biblioteca Escolar não estará aberta ao público (no entanto, os alunos 

poderão requisitar livros ou outros materiais através do mail da BE 

biblioteca@agrupamentoegap.pt.; 

- Divulgar/promover, nos espaços educativos, campanhas de 

sensibilização para as boas práticas de higiene, uso, colocação e 

remoção de máscara, bem como de distanciamento físico e etiqueta 

respiratória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Golegã, 11 de maio de 2020 

A Diretora: Mª Lurdes Pires Marques 



SERVIÇOS MÍNIMOS, RECURSOS HUMANOS E CONDIÇÕES DE ACESSO 

NA BE 

1) O espaço da BE está encerrado ao público. 

2)  Ficarão em funcionamento os seguintes serviços mínimos de apoio à 

comunidade escolar.  

 

 

 

  

3) Para o cumprimento dos serviços mínimos, os recursos humanos a 

destacar para o 

funcionamento dos serviços, assim como as equipas de substituição 

prontas para entrar ao serviço em caso de necessidade, são os seguintes: 

 

Serviços/Atividades 
Funcionários em 

serviço 

Funcionários/docentes que 

garantam a substituição 

Apoio indireto à 

comunidade 

escolar (uso do 

fundo documental) 

Assistente 

Operacional  

Fernanda Clemente 

Professora Residente 

Ana Cristina Andrade  

Assistente Operacional 

Rosa Godinho 

Professora Bibliotecária  

Ana Bela Marques 

Membros da Equipa da BE  

Céu Silva 

Isabel Carvalho 

Armanda Rodrigues 

 

4) As condições de acesso ao fundo documental deverão seguir os seguintes 

procedimentos: 

a)  Para a requisição de fundo documental deverá ser usado o e-mail: 

biblioteca@agrupamentoegap.pt.  

b) O período de requisição não deverá ser superior a 24 horas nas 

situações de empréstimo para sala de aula e de 15 dias consecutivos 

Serviços mínimos no Espaço BE 

Empréstimo para a sala de aula 

Empréstimo domiciliário 

Atividades que podem recorrer a formas alternativas de trabalho (teletrabalho) 

Coordenação da BE: gestão e dinamização 

Apoio a alunos, a docentes e a pais e encarregados de educação 

Disponibilização de recursos educativos, nas plataformas do Agrupamento 



para o empréstimo domiciliário. Será de ponderar outras situações, em 

casos devidamente justificados. 

c) As requisições deverão ser feitas com o mínimo de 24 horas de 

antecedência. 

d) A equipa da BE entregará os materiais requisitados entre as 10h e as 

11h horas do dia seguinte à sua requisição via e-mail. 

e) Os materiais requisitados serão entregues dentro de saco de plástico 

devidamente higienizado. 

f) As devoluções deverão ser marcadas usando o mesmo endereço de e-

mail.  

g) Os materiais devolvidos deverão vir no mesmo saco de plástico, 

devidamente higienizado que deverá ser colocado no recetáculo 

colocado junto à porta da BE (parte interior). 

h) Após a entrega dos materiais requisitados, a equipa da BE procederá à 

sua manutenção em quarentena, durante um período de 14 dias, num 

espaço devidamente separado e identificado. 

 

 

 

 

 

 

 


