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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JÚLIO DINIS, GRIJÓ 

 

Plano de Contingência COVID-19  

para o funcionamento do Clube de Teatro – A Turma do Júlio 

2020/2021  

 

 

I – REGIME PRESENCIAL 

 

 Funcionamento geral 

 

 A sessão semanal presencial com alunos terá apenas a duração aproximada de 60 

minutos e decorrerá preferencialmente ao ar livre (espaços exteriores da escola). 

 Se as condições climatéricas o exigirem funcionarão numa sala, seguindo as normas 

gerais de atuação adotadas pelo Agrupamento de Escolas Júlio Dinis. 

 A apresentação da peça ao público (comunidade e alunos da Escola Básica Júlio Dinis) 

decorrerá ao ar livre, seguindo as normas da DGS em vigor para este tipo de eventos 

 

Higiene e Segurança 

 

 Uso obrigatório de máscara durante as sessões e apresentação da peça ao público; 

 Higienização das mãos à entrada da sala e durante o ensaio; 

 Distanciamento social mínimo de um metro. 

 

 

II – REGIME MISTO 

 

Funcionamento geral 

 

 A sessão semanal funcionará alternadamente em regime presencial e online (sessão 

síncrona).  

 As sessões presenciais decorrerão preferencialmente ao ar livre (espaços exteriores da 

escola). 

 Se as condições climatéricas o exigirem funcionarão numa sala, seguindo as normas 

gerais de atuação impostas pelo Agrupamento de Escolas júlio Dinis. 

 A apresentação da representação teatral ao público (comunidade e alunos da Escola 

Básica Júlio Dinis) decorrerá ao ar livre, seguindo as normas da DGS em vigor para este 

tipo de eventos 
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 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JÚLIO DINIS, GRIJÓ 
 

Higiene e Segurança 

 

Nas sessões presenciais mantêm-se as seguintes normas: 

 Uso obrigatório de máscara durante as sessões e apresentação da peça ao público; 

 Higienização das mãos à entrada da sala e durante o ensaio; 

 Distanciamento social mínimo de um metro. 

 

 

III – REGIME NÃO PRESENCIAL  

 

Funcionamento geral 

 

 O projeto em curso será suspenso e dará lugar a atividades de expressão dramática.  

 As sessões decorrerão alternadamente em modo síncrono e assíncrono.  


