PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19
ATUALIZAÇÃO

Com a reabertura da Escola Secundária Eça de Queirós, no dia 18 de maio de 2020,
para os alunos do 11º e 12º anos, torna-se necessário atualizar o Plano de
Contingência do Agrupamento.
Consideramos necessário implementar um conjunto de medidas excecionais que
garanta um clima de segurança e que minimize os riscos de transmissão do vírus.

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Acesso às instalações
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Equipas de Assistentes Operacionais
Limpeza e higienização das instalações
Materiais e produtos de desinfeção
Organização de grupos/disciplinas
Horários
Distribuição do serviço docente
Procedimentos perante a identificação de um caso suspeito na escola
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Acesso às instalações
O acesso às instalações far-se-á através do portão principal, sob orientação de um
funcionário que providenciará:
•
•
•

O distanciamento social entre os alunos
O uso de máscaras por todos
A desinfeção das mãos aquando da entrada na escola

A entrada dos alunos só é permitida cinco minutos antes do horário das aulas.

Organização do espaço
•

Salas a utilizar pelos grupos/turma

As salas a utilizar pelos diversos grupos turma são os seguintes:
Sala 1, 2, 3, 4, 5 – piso 0
Sala 6 e 19 – piso 1
Salas 20, 22, 24, 26 e 27 – piso 2
Auditório 2- piso 1
As salas frequentadas no turno da manhã não serão utilizadas à tarde, e vice
versa.
Os alunos do piso 0 utilizam o WC do respetivo piso. Os restantes usarão o WC
da seguinte forma: Rapazes WC do piso 1, Meninas WC do piso 2.
Os alunos com aulas no piso 0 utilizam o percurso de ingresso pela parte
exterior do edifício.
Os restantes entram no edifício pela porta principal e utilizam as escadas
imediatamente em frente.
Todos os restantes espaços estão vedados aos alunos.

Equipas de Assistentes Operacionais
As Assistentes Operacionais estão organizadas por equipas. Cada equipa presta
serviço na escola pelo período de uma semana alternado com outra equipa.
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As AO estão distribuídas pelos espaços utilizados e seguem as normas da DGS, no
que se refere aos equipamentos de proteção individual.

Limpeza e higienização das instalações
A limpeza das instalações é assegurada pela empresa contratada para esse efeito,
diariamente.
A desinfeção do espaço e respetivo mobiliário e equipamento é realizada pelas AO
do agrupamento, no período imediatamente antes e depois da utilização das salas.
Os corredores e zonas de passagem será alvo de higienização antes e após a
passagem dos alunos.
As casa de banho serão higienizadas e desinfetadas antes e depois das aulas e
sempre que são usadas.

Materiais e produtos de desinfeção
Será obrigatória a desinfeção das mãos na portaria, na entrada e saída das salas de
aula, auditório e WCs. Em cada um destes locais estarão disponíveis soluções de
gel desinfetante.
O uso de máscaras é obrigatório para todos. Serão fornecidas máscaras a quem
delas necessite.

Organização de grupos/disciplinas
As turmas estão organizadas em dois grupos, com exceção daquelas cujo número
de alunos não o justifica.
Em algumas disciplinas a turma funciona na totalidade, usando o Auditório 2 e
respeitando as normas de distanciamento social.

Horários
Os horários organizam-se em blocos de 90 e 45 minutos, entre as 10h e as 13h e
entre as 14h e as 17h.
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Distribuição do serviço docente
DISCIPLINA/EXAME

ANO

PROFESSOR

Biologia e Geologia

11º

Alzira Bastos*

Economia A

11º

Isabel Mendes Pinto

Espanhol (cont.)

11º

Célia Gonçalves

Espanhol (inic.)

11º

Dina de Deus

Filosofia

11º

Ana Paula Andrade

Física e Química A

11º

Anélia Gurova

Geografia A

11º

Carlos Marques

Geometria Descritiva
A

11º

Manuel Letras Vivas

Ana Ferreira
M.A.C.S.

11º

Ana Sofia Gonçalves

Paula Faia
História A

12º

Gina Antunes

Matemática A

12º

João Costa
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Português
•

12º

Ana Paula Ribeiro
Mª Paula Diz
Mª Adélia Silva
Mª Paula Simões

A professora Alzira Bastos (atestadamente impedida de se deslocar à escola)
assegurará sessões síncronas e as sessões presenciais serão da responsabilidade
do professor Ricardo Diz.

Procedimentos perante a identificação de um caso suspeito na escola
Utilizaremos os procedimentos inscritos no Plano de Contingência de 9 de Março.
Os alunos que apresentem sintomas serão encaminhados para a Sala de
Isolamento, utilizando os seguintes percursos:
Piso 0 – utilizar as escadas próximas e já no 1º piso, seguir em frente até à sala.
Piso 1 – seguir o corredor em frente até à sala.
Piso 2 – descer pelas escadas centrais até ao piso 1 e seguir em frente até à Sala de
Isolamento.

Lisboa, 18 de Maio de 2020
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