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PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID 19 

PROPOSTA 

 

Organização do Espaço  

• Demarcar uma linha no chão a 1 metro da porta; 

• Os alunos só poderão entrar mediante autorização do professor responsável; 

• Manter a porta aberta, evitando assim, que toquem no puxador; 

• Colocação, se possível, de um acrílico a separar os dois computadores. 

 

Entrada e permanência no Clube 

• Obrigatoriedade de utilização de máscaras para acesso e permanência no Clube, 

pelos docentes e pelos alunos, de acordo com a legislação vigente; 

• Higienização das mãos à entrada e à saída, com solução antisséptica de base 

alcoólica (SABA);  

• Permanência de dois alunos simultaneamente para respeitar as regras de 

segurança e de distanciamento físico. 

 

Utilização e higienização dos materiais e espaço do Clube De Fotografia: 

• Antes de usarem qualquer equipamento de fotografia ou vídeo os alunos e 

professores devem higienizar as mãos. 

• As máquinas e outros equipamentos usados pelos alunos e professores terão de 

ser higienizadas após cada utilização; 

• Proponho a aquisição de dois teclados laváveis de forma a permitir uma boa 

higienização dos mesmos. 

• Após a utilização, as instalações do Clube devem ser desinfetadas, por um 

assistente operacional com um produto desinfetante indicado para o efeito: 

bancadas, mesas, teclados de computador e chão; 
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• A janela deverá, sempre que possível, estar aberta para garantir as condições de 

arejamento; 

• As regras de segurança e a higienização serão afixadas no Clube. 

 

Atividades desenvolvidas no exterior 

• O máximo de dois alunos acompanhados pelo respetivo professor; 

• Uso obrigatório de máscara; 

• As mesmas regras de higienização de todo o material descritas anteriormente; 

• Higienização das mãos à entrada e à saída, com solução antisséptica de base 

alcoólica (SABA);  

 

Trabalho de reportagem e fotografia no 1º Ciclo 

• Feito exclusivamente pelos docentes, do Clube de Fotografia e Arte. Neste âmbito 

os docentes irão cumprir todas as regras de higienização e distanciamento social 

implementadas nas escolas a visitar. 

 

 

Grijó, 24 de julho de 2020 

Grijó, 3 setembro de 2020 - Revisto 
 

O Responsável, 
 

____________________ 
( João Manuel Almeida de Sousa ) 


