
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

Plano de contingência para as atividades de férias na Escola Primária  
 Escola Alemã de Lisboa 

Versão 25.05.2021 
MEDIDAS: 

1. As atividades de férias da Escola Primária decorrem de 5.07.2021 a 16.07.2021, das 8:00 às 
16:30.  

2. Serão abertas 50 vagas. 
3. Serão constituídas duas coortes (25 alunos por bolha) independentes e respeitado o 

princípio da separação integral por coortes. Na constituição das coortes, será minimizada 
sempre que possível a mistura de crianças oriundas de diferentes grupos, mantendo as 
crianças provenientes de um mesmo grupo, sempre que possível, na mesma coorte.   

4. Antes da constituição das bolhas, no primeiro dia das atividades de férias, todas as crianças 
farão um teste à COVID-19 antes de entrar na escola. Foram selecionados para o efeito 
testes não intrusivos, de saliva.  

5. As crianças serão entregues no portão dos bombeiros, entre as 08:00 e as 08:10 horas para 
o primeiro grupo e entre as 08:10 e as 08:20 horas para o segundo grupo. As recolhidas 
serão no mesmo local entre as 16:00 e as 16:10 horas (primeiro grupo) e as 16:10 e as 
16:20 horas (segundo grupo). Os pais não podem entrar nas instalações da escola. 

6. As crianças higienizam as mãos ao entrar na Escola.  
7. Os oito colaboradores da Escola afetos às atividades de férias devem usar em permanência 

a máscara fornecida pela Escola. A máscara pode ser retirada apenas excecionalmente, 
nas situações previstas, respeitando o distanciamento social.  

8. As salas da Escola Primária a ser utilizadas serão ventiladas continuamente.  
9. Serão mantidas a localização e as regras de utilização da sala de isolamento da Escola 

Primária. 
10. Será mantido o protocolo de limpezas seguido ao longo do ano letivo, com a presença 

constante de uma equipa de limpeza dedicada, que assegurará a limpeza e desinfeção das 
instalações sanitárias e, sempre que necessário, doutras superfícies, dos brinquedos e das 
próprias salas. 

11. As refeições são fornecidas pela Go Natural. A comida é servida na cantina à “bolha 1” e  
no foyer adjacente à “bolha 2” cumprindo sempre o princípio do distanciamento.  Durante 
o almoço, cada bolha é acompanhada por um ou dois educadores. 

12. Será assegurada presença da equipa de saúde escolar durante este período.  
13. As atividades da colónia de férias terão lugar nas salas G08, G09, pavilhão desportivo, 

cantina e foyer adjacente, piscina e relva no recreio. 
14. No caso de surgir um caso suspeito de Covid-19 numa criança ou colaborador, seguiremos 

o procedimento estipulado no atual plano de contingência da EAL. O mesmo se aplica no 
caso de isolamento preventivo de um membro da comunidade escolar.  



 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

15. Durante a colónia de férias, a educadora Dörte Catita Soeiro é responsável pela 
coordenação, implementação e adesão ao plano de contingência da EAL. 

16. Em todos os casos e situações não especificamente reguladas neste documento, e 
especificamente no caso do surgimento de casos suspeitos ou confirmados de COVID-19, 
seguir-se-ão as regras e procedimentos definidos no Plano de Contingência COVID-19 
2020/21 da Escola Alemã de Lisboa. 


