
    

Coordenação do Plano: Cuca Anacoreta 
Monitorização do plano: Ana Branco 

Última atualização: 8 de setembro de 2020 

 

Plano de Contingência 

 

 

Covid 19 
 

Dancem, dancem, senão estamos perdidos 

Pina Bausch 

  



    

Coordenação do Plano: Cuca Anacoreta 
Monitorização do plano: Ana Branco 

Última atualização: 8 de setembro de 2020 

I - Introdução  

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 68.º-A-/2020 de 28 de agosto determinou o estado de alerta 

em todo o território nacional até ao dia 14 de setembro de 2020 como resposta à situação de 

pandemia. 

De acordo com a legislação em causa, “a prática de atividade física e desportiva, em contexto de treino 

e em contexto competitivo, pode ser realizada sem público, desde que no cumprimento das orientações 

definidas pela DGS.” Sucede que não existem orientações da DGS específicas dirigidas à prática do 

ensino artístico, como é o caso da dança e, mais concretamente, do ballet. As orientações mais que 

mais se aproximam a esta atividade constam da Norma 30/2020 com última atualização em 20.7.2020.  

O presente plano de contingência visa dar resposta a todas as obrigações legais decorrentes desta 

situação de crise epidemiológica. 

Mais do que isso, o presente documento visa ainda promover o bem-estar físico, psicológico e 

emocional dos nossos alunos.  É essa a nossa razão de ser. 

II – Chegada à escola 

Preparámos a receção da escola para que todos a sintam como sua.  

Caso o aluno apresente algum sintoma de doença, por favor guarde o entusiamo de vir à escola até 

deixar de ter esses sintomas. 

Recomenda-se a chegada com um enorme sorriso. Os professores e a Ana Branco vão acolher todos 

os alunos com muita alegria.  

Todos os alunos terão que desinfetar as mãos para poderem tocar nas barras que são nossas grandes 

amigas nas aulas de ballet. Para esse efeito, é disponibilizado desinfetante alcoólico com doseador. 

Os sapatos ficarão bem arrumados no espaço determinado para garantir que o espaço fica sempre 

limpo.  

Os pais e outros acompanhantes terão que permanecer no exterior da escola. Mas podem sempre 

apreciar a música, desde que não se formem ajuntamentos.  

III – As aulas 

Nas turmas maiores, poderemos ter que limitar o número de alunos presentes fisicamente.  

A norma 30/2020 propõe um distanciamento de três metros entre pessoas durante a prática de 

exercício físico e desporto. No entanto, podem existir situações que decorram da organização de 

competições de modalidades desportivas individuais sem contacto, bem como treinos de preparação 

para as mesmas que, face às caraterísticas específicas da modalidade, poderão requerer um 

distanciamento físico inferior a três metros. Como tal, o limite máximo do número de alunos vai 

depender das características de cada aula.  

No caso de não ser possível ter todos os alunos presentes fisicamente, os alunos serão informados 

por e-mail do escalonamento, participando todos de forma rotativa nas aulas presenciais e online.  

Neste momento temos que encarar a presença física como um privilégio e aproveitar as aulas, dando 

sempre o nosso melhor. Temos também que encarar as aulas online com a mesma seriedade das aulas 

presenciais.  
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O uso de máscara durante as aulas é facultativo para alunos e professores. 

A porta da escola e as janelas permanecerão abertas durante as aulas a fim de maximizar a ventilação.  

IV – Casos suspeitos 

Caso surja um caso suspeito, o aluno será encaminhado para o espaço que anteriormente servia de 

vestiário até que possa ser entregue ao respetivo encarregado de educação.  

Nesse caso, apesar de permanecer com distanciamento, o aluno será sempre acompanhado, não 

permanecendo isolado.  

V - Antes e depois das aulas 

Os estúdios, em especial as barras, são desinfetados entre todas as aulas. 

As entradas e saídas são coordenadas de forma a assegurar que os alunos não se cruzam entre turmas 

distintas.  

O uso de máscara nas zonas comuns é obrigatório para todos os alunos com mais de 10 anos.  

Os alunos terão que vir preparadas com uniforme e penteado, pois não poderão utilizar o vestiário. 

Quando tal não seja possível, terá que avisar previamente a escola para poder planear o uso dos 

espaços comuns.  

Regras de higiene:  

• usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar.  

• deitar lenços usados devem ser deitados no caixote do lixo e lavar as mãos de seguida.  

• tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos;  

• evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com secreções 

respiratórias. 

Desinfetar as mãos antes de sair da escola. 

VII – Apoio administrativo 

Todas as informações e esclarecimentos devem ser prestados por telefone ou e-mail. 

Pagamentos devem ser efetuados por transferência ou MBWay. O período é difícil para todos. 

Pedimos pontualidade nos pagamentos.  

VII – Outras iniciativas do plano curricular 

Os exames anuais referentes ao ano letivo 2019/2020 foram adiados para outubro. A marcação da 

data concreta está dependente da possibilidade de viagem por parte da examinadora.  

A realização do bailado anual está dependente da evolução das medidas concretas aplicáveis a 

eventos culturais.  

A participação em concurso nacional ou internacional será avaliada ao longo do ano em função da 

evolução da situação. 


