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PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID 19 

PROPOSTA 

Organização do Espaço  

• Funcionamento em regime de Sessões presenciais e Sessões virtuais - modelo 

híbrido; 

• Nas sessões presenciais: limitação do espaço a 10 alunos e de forma quinzenal;  

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

• Nas sessões virtuais: privilegiar a utilização de Plataformas virtuais de trabalho 

colaborativo (Meet, coogle, Lucidchart). 

Entrada e circulação 

• Obrigatoriedade de utilização de máscaras para acesso e permanência na sala, 

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);  

• Manter o devido distanciamento social, se possível com atividades no exterior. 

Utilização de materiais: 

• Antes de usarem qualquer equipamento da escola, alunos e professores deverão 

higienizar as mãos; 

• Preferencialmente, cada participante deverá utilizar os seus próprios materiais 

(materiais escolares, telemóvel, tablet, portátil, etc); 

• Após a utilização, da sala afeta às atividades do clube deverá proceder-se á 

respetiva higienização, por um assistente operacional; 

Atividades desenvolvidas online 

Utilizar Plataformas virtuais de trabalho colaborativo, como por exemplo Meet, Coggle, 

Lucidchart, para realização de: 

• Reuniões, no início e término, de cada período com todos os alunos; 
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Notas finais 

• As regras de segurança e a higienização serão divulgadas, após aprovação, pelos 

meios digitais (Facebook, página da escola e email dos participantes). 

• Reforça-se o pedido de criação de uma conta de email institucional para abertura 

de conta no Instagram e outros espaços na rede (ver versão 1 do Plano de 

Contingência de 24 de julho); 

• Solicita-se a atribuição de uma sala afeta às atividades do clube. 

 

 

Grijó, 24 de julho de 2020 versão 1 
Grijó, 3 setembro de 2020 - Revisão 

 
As docentes  

Eduarda Sousa 
Elisa Tavares 
Rosa Sousa 


