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1. Preâmbulo 

Na sequência das Orientações da DGS e da DGEstE consagradas na Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 53-D/2020, de 20 de julho de 2020, que estabelece medidas excecionais e temporárias para a organização 

do ano letivo 2020/2021 devido à pandemia da doença COVID-19,  e em harmonia com o Decreto 

Presidencial n.º 229/20 do Governo de Angola, de 8 de setembro, sob a orientação do Conselho Pedagógico, 

são definidos os procedimentos e regras para a Transição para o Regime Misto, de modo a garantir uma 

gradual estabilização educativa e social, em condições de segurança para toda a comunidade educativa.  

As medidas serão avaliadas regularmente, de acordo com a evolução da situação de pandemia, e 

redefinidas sempre que necessário. 

 

2. Estratégia  

Tendo em vista a transição para o Regime Misto, importa definir uma estratégia, dando prioridade à 

prevenção da doença e à minimização do risco de transmissão do novo coronavírus, procurando garantir 

condições de segurança e higiene na Escola, através da adoção de um conjunto de medidas preventivas, bem 

como da criação de mecanismos e procedimentos que permitam a deteção precoce de eventuais casos 

suspeitos e a rápida e adequada gestão dos mesmos, em articulação com as autoridades de saúde, conforme 

definido no Plano de Contingência (Anexo I). Estas medidas de redução de eventual risco de transmissão do 

SARS-CoV-2, em ambiente escolar, compreendem, essencialmente, a organização e funcionamento das 

atividades letivas e formativas nos diversos ciclos de ensino, as regras relativas ao acesso, utilização e 

circulação nos espaços escolares, as regras de higiene das instalações e as normas de proteção individual e 

de biossegurança. 

A transição far-se-á de forma faseada, à medida que se forem reunindo as condições necessárias, 

devendo o calendário para cada ciclo ser comunicado em tempo oportuno a toda a comunidade.   

 

3. Princípios orientadores 

A Escola Portuguesa de Luanda procurará garantir a implementação das medidas enunciadas, sem 

prejuízo dos normativos orientadores constantes dos diplomas que regulam o sistema educativo, tendo em 

conta os seguintes princípios:  

•  O cumprimento das Orientações da DGS e da DGEstE consagradas na Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 53-D/2020, de 20 de julho de 2020, e demais legislação aplicável emanada pelas 

autoridades portuguesas;  

• O cumprimento do Decreto Presidencial n.º 229/20, de 8 de setembro, do Governo de Angola;  
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• O reforço dos mecanismos de promoção da igualdade e equidade, concebendo respostas escolares 

específicas que mitiguem as desigualdades, com vista a que todos os alunos alcancem as 

competências previstas nas Aprendizagens Essenciais e no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória; 

• A flexibilização na transição entre os regimes presencial, não presencial e misto;  

• A valorização da experiência adquirida em contexto de emergência de saúde pública, na planificação 

e concretização de ensino em regime à distância (E@D) adotado no 3.º período do ano letivo de 

2019/2020;  

• O reconhecimento da importância da escola, enquanto suporte e condição para o normal 

funcionamento da vida familiar, social e económica do país.  

 

4. Medidas gerais 

1. Deverá ser garantido que, na Escola, existam as condições sanitárias necessárias para a promoção 

das boas práticas de higiene, proteção individual e de prevenção da propagação do coronavírus 

COVID-19; 

2. Não devem apresentar-se no estabelecimento de ensino as crianças, os alunos, o pessoal docente e 

não docente ou qualquer outro caso com sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19, incluindo 

situações de familiares próximos que se encontrem em circunstâncias suscetíveis de propagação da 

doença;  

3. No caso de suspeita de infeção de uma criança ou aluno por COVID-19, serão adotados os 

procedimentos constantes no Plano de Contingência; (Anexo I)  

4. É assegurada a disponibilização de solução antissética de base alcoólica (SABA) e tapetes pedilúvios 

(antibacterianos) com desinfetante à entrada dos recintos escolares; 

5. É obrigatório o cumprimento da utilização de máscara para acesso e permanência na Escola, pelo 

pessoal docente e não docente e pelos alunos a partir do 2.º Ciclo do Ensino Básico, e ainda 

encarregados de educação, fornecedores e outros elementos externos; 

6. A entrada de pessoas externas ao processo educativo (fornecedores, serviços de manutenção, etc.) 

só é permitida quando tal for imprescindível e sempre de forma segura, utilizando máscara e 

evitando contacto físico com as crianças, alunos e pessoal docente e não docente; 
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7. É vedado o acesso ao interior da Escola aos pais e encarregados de educação, excetuando-se os das 

crianças do Pré-escolar e dos alunos do 1.º Ano do Ensino Básico, apenas para entrega e recolha dos 

respetivos educandos, obedecendo aos circuitos e às regras de acesso ao recinto escolar; 

8. Os alunos deverão permanecer na Escola o tempo estritamente necessário para o desenvolvimento 

das atividades letivas e formativas, sendo vedado aos mesmos o acesso e permanência nas 

instalações nos períodos em que não tenham atividades letivas contempladas nos respetivos 

horários, como estabelecido no Regulamento Interno; 

9. Toda a comunidade educativa deverá cumprir as orientações quanto às entradas e saídas, que se 

encontram devidamente assinaladas; 

10. Os circuitos de circulação no interior do espaço escolar estarão devidamente assinalados, devendo 

ser cumpridos por todos; (Anexos II e III)  

11. Apenas é permitida a circulação nos espaços comuns, tais como corredores e átrios, sendo proibida 

a permanência nos mesmos; 

12. Sempre que possível, será maximizado o distanciamento físico entre os alunos, sem comprometer o 

normal funcionamento das atividades pedagógicas; 

13. As salas deverão ser regularmente arejadas e higienizadas;   

14.  Em caso de ausência previsível de um docente e em que não seja garantida a sua substituição, os 

encarregados de educação deverão ser informados para que os alunos não venham à escola; 

15. Não é permitido aos alunos permanecerem nas salas de aula sem a presença de um adulto; 

16. As turmas deverão ocupar sempre a mesma sala e cada aluno o mesmo lugar; 

17. As salas de aula estão organizadas para que os alunos fiquem dispostos individualmente nas mesas, 

com a mesma orientação, alinhados e direcionados para o quadro, com o distanciamento legalmente 

regulamentado; 

18. Devem ser removidos das salas os acessórios não essenciais à prática das atividades pedagógicas, 

reforçando a limpeza e desinfeção dos equipamentos e mobiliário que lá permanecem; 

19. As mesas de trabalho dos alunos apenas deverão conter o material necessário para o 

desenvolvimento da atividade a realizar; 
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20. É proibida a partilha entre alunos ou por empréstimo pelo professor de material escolar e específico 

de cada disciplina (lápis, canetas, borrachas, afias, tesouras, réguas, entre outros); 

21. Os alunos deverão transportar consigo apenas o material estritamente necessário para o 

desenvolvimento das suas atividades escolares, não sendo permitido levar para a escola outros 

materiais ou objetos não necessários (ex.: brinquedos, bolas, etc.); 

22. Os bebedouros existentes nos espaços exteriores serão desativados, pelo que os alunos deverão 

trazer água de casa que não poderá ser partilhada;  

23. O serviço de bar e refeitório está encerrado, pelo que os alunos deverão trazer de casa o lanche (e 

almoço apenas nos casos em que é autorizado); 

24. O material desportivo será submetido a limpeza e desinfeção regular; 

25. As aulas de Educação Física obedecem a regulamentação específica, estipulada pela Orientação n.º 

030/2020 da Direção-Geral da Saúde (DGS), às sugestões apresentadas pela Sociedade Portuguesa 

de Educação Física (SPEF) e pelo Conselho Nacional de Associações de Profissionais de Educação 

Física e Desporto (CNAPEF); (Anexo IV) 

26. Os docentes deverão privilegiar as atividades que recorram a materiais mais facilmente 

higienizáveis, evitando aqueles que, pelas suas características, apresentam maior risco de 

contaminação. Sempre que possível será assegurada, entre utilizações, a devida higienização de 

materiais pedagógicos utilizados pelos alunos;  

27. Os órgãos competentes para o efeito deverão avaliar a pertinência da realização ou suspensão de 

visitas de estudo, festas, eventos e atividades similares, devendo privilegiar-se, no Plano Anual de 

Atividades, a utilização das tecnologias de modo diversificado; 

28. Serão definidas áreas específicas para os intervalos para cada nível de escolaridade, sempre que 

possível; 

29. Os contactos com a família serão mantidos preferencialmente por meio telefónico e digital.  Nos 

casos fundamentados em que seja necessário reunir presencialmente, estas reuniões serão 

individuais, previamente marcadas, mantendo as medidas de higiene e distanciamento;  

30. Os elevadores serão reservados para utilização apenas pelos alunos, docentes e funcionários em 

situações de comprovada mobilidade reduzida; 

31. É vedado o acesso ao recinto escolar das carrinhas de transporte; 
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32. O não cumprimento das normas de biossegurança pelos alunos é passível da aplicação de medidas 

corretivas ou de medidas disciplinares sancionatórias, nos termos do Regulamento Interno e do 

Estatuto do Aluno e da Ética Escolar (Lei número 51/2012, de 5 de setembro); 

33. O não cumprimento destas normas pelos encarregados de educação, pessoal docente e não docente 

ou qualquer elemento externo à escola implica a respetiva responsabilização junto das entidades 

competentes. 

5. Medidas Específicas - Organização e funcionamento das atividades em 

Regime Misto 

5.1   Organização das atividades letivas e formativas 

Em todos os ciclos e níveis de ensino as turmas serão divididas em dois grupos (Grupo A e Grupo B), 

de modo a que estejam na escola apenas metade dos alunos em cada turno.  

Os grupos estarão alternadamente em regime presencial ou à distância, com plano de trabalho 

orientado, trocando a cada semana, de acordo com o cronograma-modelo a seguir apresentado. Tratando-

se de um cronograma-modelo, o mesmo poderá sofrer alterações, atendendo à data de início do regime 

misto de cada ciclo. Assim, as Educadoras de Infância, Professores Titulares e Diretores de Turma divulgarão, 

junto dos encarregados de educação, em tempo oportuno, o cronograma ajustado ao respetivo 

grupo/turma.  

Cronograma – Regime Misto - início 06 de out. 

 

Semana 1 – 05 a 09 de out. 
  

Semana 7 – 16 a 20 de nov. 
 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

 
Feriado 

 
Grupo A 
 

 
Grupo A 
 

 
Grupo B 

 

 
Grupo B 

 

 
Grupo A 

 

 
Grupo A 

 

 
Grupo A 

 

 
Grupo B 

 
Grupo B 

 

Semana 2 – 12 a 16 de out. 
 

 

Semana 8 – 23 a 27 de nov. 
 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

 
Grupo B 
 

 
Grupo B 

 

 
Grupo B 

 

 
Grupo A 
 

 
Grupo A 

 

 
Grupo B 

 
Grupo B 

 
Grupo B 

 
Grupo A 

 
Grupo A 

 

Semana 3 – 19 a 23 de out. 
 

 

Semana 9 – 30 de nov. a 4 de dez. 
 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

 
Grupo A 

 

 
Grupo A 

 

 
Grupo A 

 

 
Grupo B 

 

 
Grupo B 

 

 
Grupo A 

 
Feriado 

 
Grupo A 

 
Grupo B 

 
Grupo B 
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Nos dias em que os grupos não se deslocam à escola, desenvolverão, em casa, trabalho autónomo 

orientado, de acordo com o plano estabelecido pelos respetivos professores. As Educadoras de Infância, os 

Professores titulares e os Diretores de Turma, depois de dividirem as suas turmas, pela ordem alfabética das 

listas das turmas, comunicam toda a informação relativa à organização do regime misto aos demais docentes 

e aos respetivos encarregados de educação, em documento próprio. 

  

5.2   Pré-escolar 

Dadas as suas especificidades, no Pré-escolar, os momentos referentes às entradas, higiene, lanches, 

intervalos e saídas obedecerão aos horários representados no quadro 1, de modo a evitar o ajuntamento de 

crianças. 

Turno da Manhã 

Turmas Entrada Higiene Lanche Intervalo Saída 

Pré 1A / Pré 1B 08.00 8:50 9:00 9:30 12:00 

Pré1C/Pré2B 08.00 9:00 9:10 9:50 12:00 

Pré2A/Pré2C 08.00 9:10 9:20 10:10 12:00 

 

Semana 4 – 26 a 30 de out. 
 

Semana 10 – 07 a 11 de dez. 
 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

 
Grupo B 
 

 
Grupo B 

 

 
Grupo B 

 

 
Grupo A 

 
Grupo A 

 

 
Grupo B 

 
Grupo B 

 
Grupo B 

 
Grupo A 

 
Grupo A 

 

Semana 5 – 02 a 06 de nov. 
 

Semana 11 – 14 a 18 de dez. 
 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

 
Feriado 

 
Grupo A 
 

 
Grupo A 
 

 
Grupo B 

 
Grupo B 

 

 
Grupo A 

 
Grupo A 

 
Grupo A 

 
Grupo B 

 
Grupo B 

 

Semana 6 – 09 a 13 de nov. 
 

 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

 
Grupo B 

 

 
Grupo B 

 

 
Feriado 

 
Grupo A 

 
Grupo A 
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Turno da Tarde 

Pré1D/Pré1E 14.00 14:50 15:00 15:30 18:00 

Pré2D/Pré2E 14.00 15:00 15:10 15:50 18:00 

Pré2F/Pré1F 14.00 15:10 15:20 16:10 18:00 

 

Quadro 1 

 

5.3   1.º Ciclo 

Dadas as suas especificidades, no 1.º ciclo, os momentos referentes às entradas, intervalos e saídas 

obedecerão aos horários representados nos quadros 2 e 3, de modo a evitar o ajuntamento dos alunos 

Turno da Manhã (1.º grupo)  Turno da Manhã (2.º grupo) 

Turmas Entrada Intervalo Saída Turmas Entrada Intervalo Saída 

1.º A 

7.30 9.30/10.00 12.15 

1.º C 

7.45 10.00/10.30 12.30 

1.º F 2.º A 

2.º C 3.º G 

2.º F 3.º F 

3.º A 4.º C 

3.º C 4.º F 

3.º H 
    

4º A 
    

 

Quadro 2 
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Turno da Tarde (1.º grupo)  Turno da Tarde (2.º grupo) 

Turmas Entrada Intervalo Saída Turmas Entrada Intervalo Saída 

1.º B 

13.30 15.00/15.30 18.15 

1.º D 

13.45 15.30/16.00 18.30 

1.º E 2.º D 

2.º B 3.º B 

2.º E 3.º D 

3.º E 4.º B 

4.º D 4.º E 

4.º G 
 

   

 

Quadro 3 

 

5.4   Entradas e saídas dos alunos do recinto escolar 

• Os alunos do Pré-escolar e do 1.º Ciclo entram e saem da escola pelo portão Este (rua da TV Cabo); 

• Os alunos dos 2.º, 3.º Ciclos e Secundário entram e saem da escola pelo portão Sul (Rua dos Quartéis); 

• Está interdita a entrada no recinto escolar aos pais/encarregados de educação e outros elementos, 

à exceção do Pré-escolar e 1.º ano do 1.º ciclo (nestes casos, os lugares de espera dos encarregados 

de educação serão devidamente assinalados, onde deverá ser mantido o distanciamento social); 

• Os torniquetes de entrada estarão devidamente assinalados por ano de escolaridade.  

 

Na entrada para a escola os alunos devem: 

• Manter a máscara e proceder à higienização das mãos (álcool gel) e calçado (tapetes pedilúvios com 

desinfetante);  

• Mostrar o cartão de aluno; 

• Respeitar o controlo de temperatura, sempre que for solicitado; 

• Respeitar a sinalética, entrando nos locais sinalizados com o respetivo ano de escolaridade; 

• Manter o distanciamento físico entre alunos; 

• Respeitar os percursos e as indicações assinalados no chão. 

 

 

 



Página 11 de 15 
Plano de Transição para o Regime Misto 

 

5.5 Acesso às salas de aula 

Os professores deverão estar na respetiva sala, aquando do toque de entrada, de modo a evitar 

ajuntamentos por parte dos alunos.  

Ao dirigirem-se aos blocos das salas de aulas, os alunos devem: 

• Andar com distanciamento e pelos percursos assinalados a verde e com o respetivo ano; 

• Entrar nos blocos das salas de aula após autorização do pessoal auxiliar; 

• Dirigir-se às salas de aula e ocupar o lugar estipulado (mesas individuais, com a mesma orientação, 

alinhados e direcionados para o quadro, com o distanciamento estipulado). 

 

Observações:  

• As aulas de cada turma decorrerão, sempre que possível, na mesma sala, salvo as exceções de 

algumas disciplinas (Educação Física, Educação Musical, Educação Tecnológica, etc.); 

• No final de cada aula, o professor deverá abrir as janelas de modo a circular o ar; 

• Quando utilizadas por turmas diferentes, as salas serão devidamente higienizadas, devendo os alunos 

e os professores proceder à limpeza do respetivo espaço. O mesmo deverá observar-se com o 

material desportivo que será submetido a limpeza e desinfeção regulares.  

 

5.6 Nas salas de aula 

Durante as aulas os alunos devem: 

• Proceder à higienização das mãos, no início e no fim de cada aula (em cada sala existirá um 

dispensador com uma solução SABA - Solução Aquosa de Base Alcoólica); 

• Respeitar a planta da sala de aula (não poderá haver alterações da planta elaborada pelos diretores 

de turma ou professores titulares); 

• Ser portadores do seu material escolar, não sendo permitida a partilha de material entre alunos ou 

por empréstimo pelo professor. 

 

Observações:  

• Nas aulas de Educação Física, deverão ser respeitadas as orientações para a realização em regime 

presencial das aulas práticas de Educação Física, tendo por base a Orientação n.º 030/2020 da 

Direção-Geral da Saúde (DGS) (Anexo IV). 

• Nas aulas de TIC deverá observar-se as normas de higienização e limpeza do equipamento 

tecnológico, de acordo com as orientações dos professores.  
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• Os professores das expressões plástica e físico-motora, do 1.º Ciclo, deverão acompanhar os alunos 

nos percursos de ida e volta das salas de aula. 

 

5.7 Intervalos 

• No caso do Pré-escolar e do 1.º Ciclo, as educadoras e os professores titulares deverão acompanhar 

os alunos até aos espaços destinados para o intervalo de cada turma; 

• Todos os alunos deverão seguir a sinalética até ao local específico para o intervalo; 

• Nos dias em que as condições atmosféricas impeçam o usufruto do espaço ao ar livre, os alunos 

permanecerão durante os intervalos nas respetivas salas de aula, com o professor; 

 

5.8 Almoços 

Os almoços obedecem aos seguintes procedimentos:  

• Só os alunos do ensino secundário que têm aulas no turno da tarde e alguns casos de turmas do 2.º 

e 3.º ciclos devidamente identificadas, estão autorizados a almoçar na escola; 

• Os alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo não estão autorizados a almoçar na escola; 

• Os alunos deverão trazer almoço de casa (nos casos em que estão autorizados a almoçar na escola); 

• Não serão facultados quaisquer utensílios (pratos, talheres, copos, etc.) nem micro-ondas;   

• É obrigatória a lavagem e desinfeção das mãos antes e após o consumo das refeições;  

• Os alunos só poderão almoçar no espaço reservado para o efeito; 

• A posição das mesas e cadeiras obedecem às exigências necessárias de distanciamento físico e, após 

cada utilização, serão higienizadas. 

 

5.9 Utilização das instalações sanitárias 

• Durante os intervalos, os alunos só deverão utilizar as instalações sanitárias situadas junto às salas 

de aula, não sendo permitida a entrada de mais de dois alunos de cada vez; 

• Após a utilização, as casas de banho serão devidamente higienizadas e desinfetadas.  
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6. Organização da Biblioteca Escolar (BE) 

6.1   Organização do espaço  

• A entrada na Biblioteca será feita pela porta habitual; 

• Quando for atingida a lotação máxima (18 pessoas na sala principal e 6 pessoas na sala de estudo), 

só será permitida a entrada, à medida que alguém for saindo. A Sala Infantil estará encerrada, podendo 

ser utilizada para alguma atividade da BE; 

• A porta permanecerá aberta;  

• Assegurar-se-á a desinfeção regular do balcão de atendimento, mesas, cadeiras, 

puxadores/maçanetas, teclados, entre outros;  

• A disposição do mobiliário não poderá ser alterada.  

 

Na Biblioteca, o utilizador deverá:  

• Usar máscara;  

• Respeitar a sinalética, aguardando autorização para entrar;  

• Desinfetar as mãos com solução alcoólica disponível à entrada;  

• Manter o distanciamento e respeitar a sinalização;  

• Acatar prontamente as orientações dadas pelos responsáveis da Biblioteca.  

  

6.2   Horário de Funcionamento  

• A Biblioteca funcionará das 07h30 às 12h30 e das 13h30m às 17h30m, podendo, se for necessário, 

encerrar por curtos períodos de tempo para arejamento e higienização do espaço.  

  

6.3   Prioridade de acesso  

A prioridade obedece à seguinte ordem: 

• O Grupo/turma acompanhado por professor;  

• Alunos em atividades letivas;  

• Uso autónomo.  
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6.4   Consulta presencial/ Empréstimo para sala de aula /Empréstimo 

domiciliário 

• Os livros ou manuais deverão ser requisitados ao balcão, não podendo os alunos retirá-los das 

estantes respetivas; 

• Aquando da evolução, os utilizadores deverão colocá-los no cesto existente para o efeito e transmitir 

essa informação à funcionária da BE. 

 

6.5   Uso do computador 

• O utilizador deverá esperar que lhe seja atribuído um computador; 

• Deverá desinfetar sempre as mãos antes e depois do seu uso; 

• A cada utilização, os computadores serão devidamente higienizados.  

 

7.  Serviços Administrativos  

O acesso aos serviços administrativos deverá ser feito preferencialmente por contacto telefónico ou 

digital, salvo em situações excecionais que carecerão de agendamento telefónico prévio, para atendimento 

presencial.  

 

8.  Outros Serviços 

O acesso a outros serviços (Reprografia, Papelaria, etc.), deverá ser feito de acordo com as normas 

específicas de cada um, respeitando-se sempre o uso de máscara, distanciamento físico, etiqueta 

respiratória e demais normas já estabelecidas no Regulamento Interno da escola. 
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Anexo I Plano de Contingência  
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Anexo IV Orientação n.º 030/2020 da Direção-Geral da Saúde - Educação Física  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escola Portuguesa de Luanda 

 

 

 

 

 
 

Escola Portuguesa de Luanda 

Centro de Ensino de Língua Portuguesa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PLANO DE CONTINGÊNCIA 

Medidas de 

Prevenção 

COVID-19 

Anexo I



Escola Portuguesa de Luanda 
Centro de Ensino e Língua Portuguesa 

Plano de Contingência 
COVID -19 2 

 

 

 
 

 

ÍNDICE 
 
 

 
1. Enquadramento 3 

1.1 O que é o CORONA VÍRUS – COVID-19 3 

1.2 Transmissão da infeção 3 

1.3 Período de incubação 4 

1.4 Principais sintomas 4 

2. Plano de Contingência 4 

2.1 Efeitos da infeção na comunidade escolar 4 

2.2 Procedimentos preventivos 5 

2.2.1  Regresso de deslocação ao estrangeiro 5 

2.2.2  Medidas gerais 5 

2.2.3  Medidas de prevenção diária 6 

2.3 Preparação para fazer face a um possível caso de infeção por Covid-19 7 

2.4 Caso suspeito 7 

2.4.1  Procedimentos num caso suspeito 8 



Escola Portuguesa de Luanda 
Centro de Ensino e Língua Portuguesa 

Plano de Contingência 
COVID -19 3 

 

 

 

1. Enquadramento 

Na atual situação relacionada com o COVID-19, as autoridades de saúde portuguesas 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) de Portugal 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. 

O presente documento, designado por “Plano de Contingência”, teve em consideração a realidade da 

Escola Portuguesa de Luanda, em cumprimento do disposto no Despacho n.º 2836-A/2020 de 02/03/2020 e a 

estrutura proposta pela Direção Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP), que definem um 

conjunto de orientações que permitem a preparação e adequação de cada escola, centrando-se nas questões 

operacionais a acautelar, de forma a proteger a saúde dos alunos, docentes, trabalhadores não docentes e 

visitantes, assegurando tanto quanto possível a continuidade da atividade. 

Atendendo à incerteza quanto à evolução da pandemia da Covid-19, em Portugal e no Mundo, mas 

considerando a necessidade de programar atempadamente o ano letivo, foi publicado o documento 

“Orientações Ano Letivo 2020/2021”, da responsabilidade conjunta da Direção Geral da Educação, Direção 

Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) e Direção Geral da Saúde, o qual estabelece orientações para 

a reorganização do funcionamento de cada estabelecimento de educação e ensino no ano letivo de 2020/2021, 

servindo de base à atualização do Plano de Contingência inicialmente elaborado a 11 de março de 2020. 

1.1 O que é o CORONA VÍRUS – 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. 

 
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  
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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). 

 

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 

O Plano de Contingência deve responder às seguintes três questões: 

1. Quais os efeitos que a infeção de alunos, docentes, trabalhadores não docentes e visitantes pode causar 

na escola? 

2. O que se deve preparar para fazer face a um possível caso de infeção? 

3. O que fazer numa situação em que existe um aluno, docente, trabalhador não docente ou visitante 

suspeitos de infeção? 

Nesse sentido, importa definir uma estratégia, dando prioridade à prevenção da doença e à minimização 

do risco de contágio, através da adoção de um conjunto de medidas preventivas, bem como da criação 

de mecanismos que permitam a deteção de eventuais casos suspeitos e a rápida gestão dos mesmos.  

Estas medidas compreendem condições específicas de funcionamento, regras de higiene, etiqueta 

respiratória e distanciamento físico, importando assegurar um conjunto de procedimentos que reduzam 

a possibilidade de contágio e garantir a segurança de toda a comunidade educativa. 

 

2.1 Efeitos da infeção na comunidade escolar 

É previsível que surjam casos de profissionais ou alunos doentes, com possível comprometimento da vida  
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da instituição escolar devido ao absentismo daí decorrente. Esse absentismo poderá afetar diferentes áreas de 

funcionamento da Escola. O Plano de Contingência permite que a Escola se prepare para lidar com esse 

disfuncionamento, sendo necessário proceder a uma análise das diversas atividades desenvolvidas pela instituição 

escolar e identificar todas as que possam ser consideradas essenciais. Assim, relativamente aos seguintes serviços 

e atividades, estabelece-se o seguinte: 

• serviço de refeitório:  o serviço de bar e refeitório está encerrado, pelo que os alunos deverão trazer de 

casa o lanche (e almoço apenas nos casos em que é autorizado). 

• serviços administrativos: devem privilegiar a via digital para todos os procedimentos (telefone ou e-mail), 

de modo a que os serviços possam ser assegurados, em caso de necessidade, por apenas dois funcionários. 

Poderão, ainda, ser mobilizados funcionários de outras áreas, reorganizando-se os serviços para o efeito. 

• atividades letivas: perante um cenário de elevado absentismo dos professores, poderá recorrer-se a 

formas alternativas de trabalho ou de realização de tarefas, sendo privilegiados os seguintes recursos:  o 

e-mail institucional dos alunos e professores, Plataformas digitais Google Meet e Google Classroom. 

• assistentes operacionais/vigilantes: os assistentes operacionais ao serviço deverão ser em número 

suficiente para garantir o acompanhamento dos alunos fora das salas de aula, podendo recorrer-se ao 

recrutamento temporário para assegurar todo o serviço. 

   

2.2 Procedimentos preventivos 

2.2.1 Regresso de deslocação ao estrangeiro 

Os docentes, alunos e demais acompanhantes que tenham regressado de país ou zona de risco 

para a infeção pelo COVID-19, devem seguir as orientações das autoridades de saúde, nomeadamente no 

que respeita a quarentena e testagem, e só devem regressar à escola quando autorizados pelos mesmos. 

2.2.2. Medidas gerais 

• Afixação de cartazes das Autoridades de Saúde. 

•  Disponibilização de informação atualizada à comunidade escolar, por via digital e afixação em 

locais visíveis do recinto escolar. 

• Limpeza e arejamento das salas, abrindo as janelas, sobretudo, durante os intervalos. 

•  Limpeza das mesas dos alunos e da secretária do professor utilizando solução de limpeza 

apropriada ou álcool.  

•  Aumento do número de vezes em que são limpas as superfícies de trabalho, maçanetas das 

portas, os teclados e ratos de computadores, utilizando preferencialmente solução de limpeza 

apropriada ou álcool. 
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• Abertura das janelas durante a limpeza diária dos diferentes espaços. 

• Todas as casas de banho devem ter sabão azul ou dispositivos de sabonete líquido. 

• Controlo de temperatura à entrada do recinto escolar. 

• Colocação de tapetes desinfetantes à entrada do recinto e no acesso às salas de aula. 

• Atribuição, sempre que possível, de uma sala a cada turma e o mesmo lugar a cada aluno. Os 

alunos devem ser organizados em grupos/turmas, mantendo-se esta organização ao longo de 

todo o período de permanência na escola. 

• Organização dos horários, intervalos e refeições, sempre que possível, de forma a evitar o 

contacto com outros grupos/turmas. 

• Definição dos acessos e circuitos internos de forma a permitir uma melhor orientação e a evitar 

a concentração de alunos. 

• Suspensão de reuniões ou eventos com um número alargado de pessoas. 

• Pessoas externas ao processo educativo (p. ex. fornecedores) só devem entrar no recinto escolar 

quando tal for imprescindível, e sempre de forma segura, utilizado máscara e evitando contacto 

com as crianças, alunos e pessoal docente e não docente. 

• Privilegiar a via digital ou telefónica no contacto com os encarregados de educação. No caso em 

que seja necessário reunir presencialmente, estas reuniões deverão ser, preferencialmente, 

individuais ou em pequenos grupos, mantendo as medidas de higiene e distanciamento. 

 

2.2.3 Medidas de prevenção diária 
 

• Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, alunos a partir do 2.º ciclo do ensino 

básico, e ainda encarregados de educação, fornecedores e outros elementos externos). 

• Higienizar obrigatoriamente as mãos ao entrar na escola, com uma solução à base de álcool; 

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

segundos, antes e após as aulas, antes e após as refeições, antes e após o uso da casa de 

banho e sempre que necessário. 

• Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de 

utilizados e lavar as mãos, de seguida. 

• Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos. 
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• Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca. 

• Prescindir de cumprimentos por beijos e abraços. 

• Evitar o contacto com outras pessoas em caso de algum sintoma de possível infeção. 

• Manter, no mínimo, uma distância física de 1 metro. 

• Não partilhar material escolar (canetas, réguas, etc.). 

• Não partilhar alimentos e não utilizar os mesmos recipientes (copos, talheres, etc.). 

• Não partilhar objetos pessoais. 

• Evitar concentrações nas idas à casa de banho. 

• Respeitar os circuitos definidos para entrada e saída da escola. 

• Evitar tocar em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc.. 

2.3 Preparação para fazer face a um possível caso de infeção por Covid-19 

Os alunos, bem como pessoal docente e não docente com sinais ou sintomas sugestivos de Covid-19 não 

devem apresentar-se no estabelecimento de ensino. Devem contactar as linhas telefónicas criadas 

especificamente para o efeito e proceder de acordo com as indicações fornecidas pelos profissionais de 

saúde. 

O pessoal docente e não docente deve estar informado sobre o Plano de Contingência e os procedimentos 

perante a identificação de um caso suspeito de Covid-19. 

A Escola dispõe de uma área de isolamento – sala 2.04 do Bloco Administrativo. Esta sala dispõe do seguinte 

equipamento: 

• dispositivo com solução de limpeza das mãos à base de álcool; 

• lenços de papel; 

• água (copos e garrafas); 

• termómetro; 

• sacos de lixo; 

• máscaras; 

• extensão telefónica (a instalar) 

 

2.4 Caso suspeito 

Define-se como caso suspeito quem apresente como critérios clínicos infeção respiratória aguda (febre 

ou tosse ou dificuldade respiratória), associados a critérios epidemiológicos. 
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Critérios Clínicos  
 
 
 
 
 
 

 
E 

Critérios epidemiológicos 

 
 
 
 
 
 
 

Infeção respiratória aguda (febre ou tosse 

ou dificuldade respiratória) 

 

História de viagem para áreas de transmissão 

ativa nos 14 dias antes do início dos sintomas 

OU 

Contacto com caso confirmado ou provável de 

infeção por Covid-19 nos 14 dias antes do início 

dos sintomas 

OU 

Profissional de saúde ou pessoa que tenha 

estado numa instituição de saúde onde são 

tratados doentes com COVID-19 

 
 

2.4.1 Procedimentos num caso suspeito 

Perante a identificação de um caso suspeito ou com sinais ou sintomas de COVID-19 (se detetado 

no estabelecimento de ensino), a Direção da escola deve ser de imediato informada e o caso suspeito 

deve encaminhar-se ou ser encaminhado para a área de isolamento, sala 2.04, situada no Edifício 

Administrativo. Sempre que se trate de uma criança ou aluno, a pessoa responsável deve permanecer 

com o mesmo na sala de isolamento, cumprindo as precauções básicas de controlo de infeção, 

nomeadamente quanto à higienização das mãos e utilização de máscara.  

Devem ser contactadas as autoridades de saúde locais através da linha 111, Centro Integrado de 

Segurança Pública (CISP), ou 937 503 349, e fornecidos os dados (nome, data de nascimento, contacto 

telefónico) das pessoas que integram o(s) respetivo(s) grupo(s) (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. 

Se se tratar de uma criança ou aluno, deve ser contactado, de imediato, o respetivo encarregado de 

educação. 

Deve-se reforçar a limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso suspeito, bem como da 

área de isolamento, nos termos da Orientação n.º 14/2020 da Direção Geral de Saúde. 
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Os resíduos produzidos pelo caso suspeito devem ser acondicionados em dois sacos de plástico 

resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente com adesivo/atilho e devem ser colocados no 

contentor de resíduos após 24 horas da sua produção. 

 

Luanda, 11 de março de 2020 
(Atualizado a 01 de setembro de 2020) 
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ORIENTAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO EM REGIME PRESENCIAL DAS AULAS PRÁTICAS DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

O presente documento orientador sobre a realização, em regime presencial, das aulas práticas 

de Educação Física (EF) foi elaborado pela Direção-Geral da Educação (DGE), tendo por base a 

Orientação n.º 030/2020 da Direção-Geral da Saúde (DGS), as sugestões apresentadas pela 

Sociedade Portuguesa de Educação Física (SPEF) e o Conselho Nacional de Associações de 

Profissionais de Educação Física e Desporto (CNAPEF).  

Assim, e sem prejuízo de futuras orientações a emitir pela DGS, bem como de eventuais 

medidas excecionais que a situação pandémica possa vir a determinar, estas orientações têm 

como objetivo apoiar as escolas, os profissionais, os alunos e os encarregados de educação, 

devendo ser entendidas numa perspetiva essencialmente orientadora. 

O desenvolvimento curricular da disciplina de EF far-se-á tendo em consideração o disposto na 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, de 20 de julho, ou seja, em regime 

presencial, implicando a necessidade de serem adotadas um conjunto de medidas preventivas, 

designadamente: 

a) Privilegiar os espaços exteriores para as práticas letivas em EF (Recursos Espaciais); 

b) Promover a lavagem e/ou desinfeção das mãos dos alunos, professores, assistentes 

operacionais, ou outros à entrada e à saída das instalações desportivas ou de outros 

locais onde decorra a prática de desporto, com recurso a água e sabão ou, em 

alternativa, desinfetar as mãos com solução à base de álcool; 

c) Promover a adoção de estratégias e metodologias de ensino que privilegiem o respeito 

pelo distanciamento físico de, pelo menos, três metros entre alunos, de acordo com a 

Orientação n.º 030/2020, da DGS, para a prática de exercício físico, diligenciando no 

sentido da adequação e adaptação das tarefas propostas em contexto de aula;  

d) Evitar a partilha de material (Recursos Materiais), sem que seja higienizado entre 

utilizações; 

Anexo IV

https://www.google.pt/url?sa=i%26url=https://eportugal.gov.pt/en/entidades/direcao-geral-da-saude%26psig=AOvVaw1h8IxUxxBHO8jmU79ra9VN%26ust=1587839328043000%26source=images%26cd=vfe%26ved=0CAIQjRxqFwoTCJDJ08DYgekCFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0302020-de-29052020-pdf.aspx
https://dre.pt/pesquisa/-/search/138461849/details/maximized
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e) Identificar as aprendizagens que necessitem de recuperação e consolidação, em função 

da suspensão das atividades letivas presenciais no final do ano letivo anterior, 

refletindo-as na planificação da disciplina. 

f)  Na situação de transição para o “Regime Misto”, sugere-se que na disciplina de 

Educação Física, pela sua característica claramente prática, sejam privilegiadas as 

atividades presenciais. 

 

Recursos Espaciais 

No respeito pelas regras de prevenção e controlo da doença disponibilizadas pela DGS, assim 

como de outras medidas de higienização e controlo ambiental, a organização dos recursos 

espaciais afetos à disciplina de EF deve valorizar os seguintes pressupostos: 

• Garantir a existência de circuitos no acesso às instalações desportivas e, sempre que 

possível, preconizar a circulação num só sentido, evitando o cruzamento entre pessoas; 

• Promover a utilização de calçado exclusivo no acesso às instalações desportivas; 

• Identificar os espaços que necessitem de ser reconfigurados em função das regras de 

utilização, reposicionando ou até mesmo removendo equipamentos existentes, de 

forma a assegurar o distanciamento físico recomendado entre os alunos, durante a 

prática de atividade fisica; 

• Promover a delimitação de áreas de prática, de modo a orientar o posicionamento dos 

alunos (ex.: marcações no chão, linhas delimitadoras, etc.); 

• Dar orientações aos alunos sobre como circular em segurança, praticando com os 

mesmos as transições entre espaços; 

• Nos casos em que as aulas decorram em espaços fechados, deve ser assegurada nos 

intervalos e, sempre que possível, uma boa ventilação natural, através da abertura de 

portas ou janelas, nos dias com menor calor.  Pode também ser utilizada ventilação 

mecânica de ar (sistema AVAC- Aquecimento, Ventilação e Ar condicionado), nos casos 

em que tal seja possível. Nestes casos, deve ser garantida a limpeza e manutenção 

adequada, de acordo com as recomendações do fabricante, e a renovação do ar dos 

https://www.google.pt/url?sa=i%26url=https://eportugal.gov.pt/en/entidades/direcao-geral-da-saude%26psig=AOvVaw1h8IxUxxBHO8jmU79ra9VN%26ust=1587839328043000%26source=images%26cd=vfe%26ved=0CAIQjRxqFwoTCJDJ08DYgekCFQAAAAAdAAAAABAI
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espaços fechados, por arejamento frequente e/ou pelos próprios sistemas de ventilação 

mecânica.  

• Assegurar a limpeza e higienização dos espaços e equipamentos utilizados, entre aulas, 

de acordo com as orientações n.os 014/2020 e 030/2020, da DGS.  

 

Estratégias e Metodologias de Ensino 

Tendo em vista a redução do risco de contágio por SARS-CoV-2, a implementação das medidas 

de prevenção e controlo a adotar, no âmbito da Educação Física, devem considerar o 

distanciamento físico entre alunos e aluno-professor, bem como os recursos materiais e 

espaciais a utilizar.  

As opções metodológicas a adotar devem refletir as restrições impostas pela pandemia, não 

descurando, contudo, os princípios e os valores defendidos nos referenciais da disciplina. Por 

isso, deve continuar-se a trabalhar para que sejam concretizadas as finalidades, os objetivos e 

as aprendizagens essenciais em todos os níveis de educação e de ensino, selecionando e 

adaptando as atividades de forma a respeitar as regras de segurança, sem desvirtuar o 

ecletismo programático da disciplina. Os professores devem, assim, reajustar as atividades a 

desenvolver, respeitando, na sua organização estratégica e metodológica, as orientações 

curriculares existentes (Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, na sua redação atual; Decreto-

Lei n.º 55/2018, de 6 de julho; e o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as 

Aprendizagens Essenciais de Educação Física). 

 

Devem ser valorizados os seguintes pressupostos: 

• Incidir sobre as três áreas de referência do currículo da disciplina de EF: Atividades 

Físicas, Aptidão Física e Conhecimentos, identificando as adaptações que se considerem 

necessárias; 

• Integrar objetivos e situações de aprendizagem, no âmbito das atividades físicas, 

capazes de acomodar as orientações da DGS, ajustadas às particularidades de cada 

Escola/Agrupamento de Escolas: 

✓ Dimensões e tipologia dos espaços desportivos (ex.: espaço fechado ou ao ar 

livre); 

https://www.google.pt/url?sa=i%26url=https://eportugal.gov.pt/en/entidades/direcao-geral-da-saude%26psig=AOvVaw1h8IxUxxBHO8jmU79ra9VN%26ust=1587839328043000%26source=images%26cd=vfe%26ved=0CAIQjRxqFwoTCJDJ08DYgekCFQAAAAAdAAAAABAI
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✓ Número de alunos por turma e número de turmas a ocuparem em simultâneo o 

mesmo momento letivo (horário); 

✓ Recursos Materiais disponíveis em função dos conteúdos a abordar e da 

especificidade dos espaços desportivos. 

 

• Assegurar um processo de ensino e aprendizagem ajustado à realidade, mas congruente 

com as finalidades, os objetivos e as competências essenciais a desenvolver: 

✓ Promover a realização de tarefas individuais, respeitando o distanciamento físico 

recomendado, reduzindo a partilha de materiais e objetos; 

✓ Desenvolver situações de ensino com grupos reduzidos, ajustados aos espaços de 

atividade física e valorizando a utilização de formas de jogo reduzidas e 

condicionadas, em função dos propósitos e do contexto de aprendizagem; 

✓ Adotar estratégias de ensino que priorizem o trabalho em circuito, possibilitando 

a execução de exercícios através de estações que valorizem a estabilização de 

grupos de trabalho com os mesmos propósitos. 

 

• Valorizar a criação de rotinas e hábitos de prática, considerando o respeito pelas regras 

de mobilidade em espaços desportivos, a conduta perante a competição em momentos 

de pandemia e o desenvolvimento da autonomia dos alunos. 

 

Recursos Materiais 

A identificação do material afeto à disciplina de EF deve ser devidamente catalogada (ex.: 

Inventário do Material Desportivo) e a sua organização deve ainda privilegiar a adoção de rotinas 

de manuseamento e de higienização, de consulta acessível para todos os elementos envolvidos 

(professores, alunos e assistentes operacionais). 

Todos os materiais e equipamentos utilizados devem ser submetidos a limpeza e desinfeção, 

nos termos da Orientação n.º 014/2020 e da Orientação n.º 030/2020 da DGS, nomeadamente 

materiais que possam ser partilhados. Por isso, é essencial serem garantidas medidas rotineiras 

de higiene das superfícies, dos materiais e dos objetos, de forma a reduzir o risco de contágio: 

https://www.google.pt/url?sa=i%26url=https://eportugal.gov.pt/en/entidades/direcao-geral-da-saude%26psig=AOvVaw1h8IxUxxBHO8jmU79ra9VN%26ust=1587839328043000%26source=images%26cd=vfe%26ved=0CAIQjRxqFwoTCJDJ08DYgekCFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0142020-de-21032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0302020-de-29052020-pdf.aspx
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a) Aumentar a frequência da limpeza e desinfeção, com recurso a produtos e de acordo 

com as técnicas recomendadas pela DGS;  

b) Limpar e desinfetar as superfícies laváveis não porosas de equipamentos de uso comum 

(tais como bolas, raquetas, volantes, objetos gímnicos portáteis, etc.), no início do dia, 

antes e depois de cada utilização, com recurso a agentes adequados;  

c) Limpar e desinfetar as superfícies porosas, como pegas de equipamentos revestidas com 

película aderente, antes e depois de cada utilização, e descartar a película ao final do 

dia. 

 

Proteção Individual 

Aplicando-se o Princípio da Precaução em Saúde Pública, é recomendado o uso de máscara por 

todos os elementos que utilizem espaços fechados ou abertos afetos à lecionação da disciplina 

de Educação Física, como medida de proteção adicional ao distanciamento físico recomendado, 

à higiene das mãos e à etiqueta respiratória.  

• 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; 

• Professores de Educação Física: Dispensa da obrigatoriedade do uso de máscara apenas 

durante a lecionação de períodos de sessões de exercício que impliquem realização de 

exercício físico;  

• Assistentes Operacionais: uso obrigatório de máscara. 

 

Planeamento Curricular de Educação Física 

Em função das orientações disponibilizadas para a preparação do próximo ano letivo, e 

procurando atuar de modo a potenciar o desenvolvimento, de forma contínua, das atividades 

que não tiveram o aprofundamento desejado ou não foram efetivamente abordadas, o 

planeamento da disciplina deve procurar priorizar os seguintes aspetos: 

• Identificar os alunos que demonstraram maiores constrangimentos no acesso, 

desenvolvimento e acompanhamento das tarefas propostas no âmbito do Plano de E@D; 

https://www.google.pt/url?sa=i%26url=https://eportugal.gov.pt/en/entidades/direcao-geral-da-saude%26psig=AOvVaw1h8IxUxxBHO8jmU79ra9VN%26ust=1587839328043000%26source=images%26cd=vfe%26ved=0CAIQjRxqFwoTCJDJ08DYgekCFQAAAAAdAAAAABAI
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• Minimizar os eventuais efeitos que o confinamento possa ter tido nos índices de 

atividade física dos alunos, enfatizando as atividades que permitam melhorar os níveis 

de aptidão física; 

• Promover a autonomia dos alunos, fornecendo-lhes os conhecimentos e as ferramentas 

necessárias, para que a aprendizagem dos processos de desenvolvimento e manutenção 

da aptidão física seja adaptada às suas caraterísticas individuais; 

• Desenvolver as habilidades motoras básicas fundamentais, para melhorar a 

competência motora dos alunos; 

• Valorizar a aquisição, de forma o mais individualizada possível, de um conjunto 

alargado de técnicas associadas às atividades físicas abordadas em contexto curricular; 

• Privilegiar a lecionação de situações de aprendizagem individuais, bem como a 

utilização de jogos reduzidos e condicionados;  

• Utilizar os recursos tecnológicos disponíveis (plataforma FITescola® e App FITescola®) 

como ferramentas úteis na promoção e desenvolvimento de um estilo de vida saudável 

e fisicamente ativo e na melhoria da aptidão física dos alunos; 

• Desenvolver, no âmbito dos conhecimentos, as aprendizagens requeridas para cada ano 

de escolaridade através de trabalho autónomo ou nos momentos online que possam vir 

a decorrer ao longo do ano (caso seja necessário transitar para ensino misto ou ensino 

a distância). 

 

Planeamento das Atividades do Desporto Escolar 

Por paralelismo com o Desporto Federado, e atento o Princípio do Gradualismo, o regresso à 

prática desportiva em contexto de treino e em contexto competitivo, no âmbito do Desporto 

Escolar, deve ser efetuado de forma faseada, pelo que, no atual contexto epidemiológico, se 

iniciam treinos ajustados em todas as modalidades, garantindo o distanciamento físico de, pelo 

menos, três metros entre alunos.  

O Plano de Retoma do Desporto Escolar acompanhará o que vier a ser determinado, pela 

Autoridade de Saúde, para o desporto extraescolar. 

 

 

https://www.google.pt/url?sa=i%26url=https://eportugal.gov.pt/en/entidades/direcao-geral-da-saude%26psig=AOvVaw1h8IxUxxBHO8jmU79ra9VN%26ust=1587839328043000%26source=images%26cd=vfe%26ved=0CAIQjRxqFwoTCJDJ08DYgekCFQAAAAAdAAAAABAI

