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1 — INTRODUCTION

Taking into consideration the on-going deconfinement plan created by 
the Portuguese Government and following the recommendations of the 
Portuguese Health Authorities, Direção-Geral de Saúde (DGS), CLIP’s 
Senior Leadership Team (SLT) has put into place a series of measures 
and procedures to ensure the health and safety of its community 
throughout the reopening of the school building and grounds.  

COORDINATION OF ACTIONS AND PROCEDURES  

The coordination of this reopening plan is under the responsibility of the 
SLT, led by Mrs. Isabel Morgado (Head of CLIP). SLT is in charge of 
articulating with the relevant authorities (DGS - Direção Geral de Saúde 
and Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares - DGEstE) and with 
the parental community. 

SLT is supported by the school’s nurses, by the Deputies and the senior 
administrative assistant. Each leader is also responsible to ensure that 
everyone in their team or department comply with all the measures and 
procedures defined by this plan. 

SLT is CLIP’s central contact point for the communication of any aspect 
related to the community’s health/ COVID-19 virus. 

SLT can be contacted using the following channels:  

EMAIL 

covid19@clip.pt 

INFORMATION LINE 

00351 932 164 662 

EXCLUSIVE CONTACT NUMBER FOR REPORTING 

CONFIRMATION OF INFECTED CASES BY SARS-CoV-2 

00351 939 444 552

This plan will be reviewed and updated as new recommendations 
and guidelines are issued by the World Health Organisation and the 
Portuguese Health Authority (http://www.dgs.pt) and the Portuguese 
Educational Authorities (www.dgeste.mec.pt). 

2 — INDIVIDUAL RESPONSIBILITY 
MEASURES (CONDUCT)  

On return to CLIP school and for the collective protection of 
our whole CLIP community from the Coronavirus (SARS CoV-
2), all individual community members are expected to conduct 
themselves with social and civil responsibility, including good 
hygiene procedures, as advised by DGS and the WHO. Specific 
guidance is outlined below for students, staff and parents. 

2.1 — STUDENTS

BEFORE COMING TO SCHOOL 

1. Students with a temperature of 38º C or above, experience a 
cough or difficulty in breathing must not come to school.  

2. Students should only take to school essential items for their 
school day and not non-essential personal items from home 
including toys and balls.

3. Students must only go to the school’s site for curricular and/or 
extra-curricular learning activities. Students will not be allowed 
to remain in the school building otherwise.  

WHILE AT SCHOOL  

1. Students in Form 5 and above must wear face masks while on 
school premises.  

2. Students must continue to follow hygiene procedures inclusive 
of: 

a. Frequent and correct washing of hands using soap and 
water, scrubbing them together for at least 20 seconds.  

b. Coughing or sneezing into one’s sleeve.  

c. Avoid touching of eyes, nose and mouth.   

d. Using the alcohol-based sanitizers when entering and 
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exiting the building and the rooms within the building. 

e. Using single use paper tissues followed by immediate 
disposal in a bin. 

3. Students must disinfect the soles of their shoes using the 
disinfectant floor mat when entering and exiting the school 
building. 

4. Students must comply with timetable defined by the school and 
move according to indications marked at the entrance, exit and 
within the school building (reference student flow plan) in order 
to minimize student contact and cross over between different 
groups.  

5. Students must comply with space allocations defined by the 
school by remaining within the allocated classroom when 
possible to minimize movement around the school building.  

6. Students must comply with physical distancing regulations 
defined by the school. In classrooms students must maintain a 
minimum distance of 1.5 metres between each other. In order to 
ensure this is possible, student group numbers will be adjusted 
accordingly. 

7. Students must not share items including food, school materials 
and devices. 

8. In the case a student presents a temperature of 38ºC, a 
cough or difficulty in breathing on school site, the nurse will be 
contacted immediately, the student will be taken to the isolation 
room and parents will be called to collect their son or daughter 
immediately.   

2.2 — STAFF

1. Before returning to work on-site at CLIP all staff members will 
be tested for COVID-19. 

2. Staff members who present a temperature of 38º C or above, 
have a cough or have difficulty in breathing must not come to 

school and should follow procedures for advising line managers. 

3. All staff must wear face masks while they are on the school 
premises.  

4. Staff members are expected to continue to follow hygiene 
procedures inclusive of: 

a. Frequent and correct washing of hands using soap and 
water, scrubbing them together for at least 20 seconds;  

b. Coughing or sneezing into their sleeve.  

c. Avoid touching of eyes, nose and mouth.   

d. Using the alcohol-based sanitizers when entering and 
exiting the building and the rooms within the building.

e. Using single use paper tissues followed by immediately 
disposing of it in a bin. 

5. Staff must disinfect the soles of their shoes using the 
disinfectant floor mat when entering and exiting the school 
building. 

6. Staff members must maintain physical distancing following 
up-to-date WHO and DGS guidance and support the physical 
distancing of students as appropriate and advised by each 
school section. 

7. Staff members should only access areas essential for the 
functioning of their job. 

8. In the case a staff member presents a temperature of 38ºC, a 
cough or difficulty in breathing on school site, the nurse will be 
contacted immediately, the staff member will be taken to the 
isolation room. 
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2.3 — PARENTS

During the staggered reopening of CLIP’s premises and until 
further notice, CLIP will operate a closed campus whereby only 
staff members and students are permitted entry into the school 
building. 

In order for the school to maintain physical distancing and to 
minimize risk of contamination, any person that is not essential to 
the learning, teaching and operations of CLIP will not be permitted 
to enter the school building, including parents and guardians. 

Exceptional authorization can be given to parents to access the 
Business Office or CLIP Shop only when strictly needed. In this 
situation, parents are expected to wear face masks while they are 
on the school premises.  In these cases, parents must disinfect the 
soles of their shoes using the disinfectant floor mat when entering 
and exiting the school building. 

In order for parents and staff to work as a community to protect 
our students, their wellbeing and maintain a positive learning 
culture, CLIP asks parents to communicate the expectations (see 
section 2.1 above) with their children prior to their return to CLIP’s 
premises.  

Parents should also be aware of CLIP’s internal Policies and 
Procedures (see Community Handbook), current Contingency Plan 
and possible future updates, and the contractual terms by which 
they must abide when registering the child.  

2.4 — VISITORS

Some exceptional cases may be considered where a visitor may 
need to be on-site and decisions to allow access will be made on a 
case-by-case basis. 

In these cases, visitors must wear a face mask, sanitize their hands 
using the alcohol-based sanitizer available at the entrance, and 
must disinfect the soles of their shoes using the disinfectant floor 
mat when entering and exiting the school building. 

3 — PREVENTION MEASURES 

As the new Coronavirus (SARS-CoV-2) can be primarily 
transmitted by direct or indirect contact through respiratory 
droplets, which may remain on surfaces for at least 48 hours, it is 
imperative for the school to comply with physical distancing and 
hygiene rules as defined by the DGS and DGEstE.

3.1 — ORGANISATION

1. All spaces will be cleaned and sanitised, in line with the 
Orientação 014/2020 from DGS.  

2. Temperatures will be measured on entry to school. A person will 
be denied entry to the school premises if there are symptoms 
consistent with COVID-19 infection.  

3. The number of students per classroom ensures a minimum 
space of 1.5 metres between them. 

4. Students and staff are organised by groups and allocated to a 
fixed classroom whenever possible, in order to minimise the 
contact between people from different groups.  

5. Whenever possible, classrooms and hallways will be aired and 
windows and doors will be kept open to ensure good ventilation. 
Air conditioning equipment may not be used for the purpose of 
air circulation.  

6. All unused rooms and spaces will remain closed.  

7. No social gatherings are permitted on the school premises.  

8. Differentiated schedules and flow plans must be followed to 
minimise the crossing of large groups of people, including: 

a. Staggered times to enter and exit the school building; 

b. Staggered and defined flow plans to enter and exit the 
classrooms; 
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c. Different entrance and exit points to the building for 
different groups of students and staff (parents are not 
allowed in the building); 

9. Gates will be closed from 9:30 to 14:30, therefore no parents’ 
or visitors’ cars will be allowed to enter and exit the premises 
during this time. 

10. All members of staff and students from Form 5 and above 
must wear a protection mask at all times; staff may also wear a 
protective visor in the classroom; 

11. Hygiene and physical distance rules must also be followed 
during meals, with:

a. Differentiated times to move into and out of the canteen 
for different groups; 

b. Marked places for lining up and sitting to ensure the 
minimum distancing of 1.5 metres; 

c. If students (Forms 7 to 12) and staff opt for a packed 
lunch from home, it must be brought in the morning by 
each individual; 

d. Microwaves are no longer available for use. 

3.2 — HYGIENE PLAN

The school has put in place a Hygiene Plan, following the 
Orientação 024/2020 from 08/05/2020, which is also publicly 
displayed for easy access from professionals.  All cleaning staff will 
be using appropriate cleaning products and were trained on the 
procedures to dilute and handle such products and on the safety 
protocol to ensure correct protection and application during the 
process.  

EQUIPMENT

a. Alcohol gel dispensers are placed in every room and 
throughout common areas (e.g. corridors and canteens); 

b. All restrooms will have soap dispensers and single-use 
paper towels; 

c. Daily waste management is undertaken by the cleaning 
staff, following the safety procedures; 

d. Protection gear, such as masks, will be given to all staff. 
Visors and smocks may also be considered.

FREQUENCY OF CLEANING AND SANITATION

a. Classrooms – whenever there is a change of group 
occupying the room or every 2 hours; 

b. Restrooms and common areas and objects (corridors, 
railings and door knobs) – at least twice in the morning 
and twice in the afternoon; 

c. Canteens – immediately after a group leaves; 

d. Staff room and offices – once in the morning and once in 
the afternoon.  

4 — CONTAINMENT PROCEDURES

The school and staff will be closely monitoring and paying particular 
attention to symptoms that are compatible with COVID-19.  

1. If there is suspicion of infection (on self or other), it must be 
immediately communicated to the school’s nurse.  

2. Once symptoms are confirmed by the school’s nurse, the 
person must be directed to the isolation room, ensuring that no 
surfaces are touched and that there is no interaction with others. 

3. The Health Authority must be immediately informed of the 
suspected case and essential data (name, birthday and contact) 
of every person belonging to the group of the suspected case 
must also be provided. 

4. All the spaces and surfaces usually used by the suspected case 
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must be cleaned and sanitised, as well as the isolation room 
afterwards. 

5. All residuals produced by the person must be stored in double 
resistant and plastic bags. 

6. If the suspect case is a student, his/her guardian must be 
immediately informed.  

7. While in the isolation room, the person must not have any 
contact with others. In the case of a minor, he/she must be 
accompanied by a trained adult with adequate protective gear. 

8. The school’s coordinator must inform the school community in 
case of confirmation from the Health Authority. 

If the suspected case is put in preventive quarantine and is a: 

1. Member of the teaching staff - SLT must define how cover will 
be managed and assured; 

2. Student - a study plan must be issued by his/her Form Teacher, 
in coordination with the school’s leadership and the student’s 
parents. 

3. Member of the non-teaching staff - SLT must define how cover 
will be managed and assured.  

SLT may decide – following DGS advice or decision - on the 
closure of the school and move into a remote Home Leaning 
context when minimum conditions to ensure regular and normal on-
site learning are not met.  

5 — BRING YOUR OWN  
TECHNOLOGY (BYOT)

In order to reinforce safety and hygiene measures following 
DGS guidelines, and in line with BYOT school policy, ref. CLIP 
Policy Manual 2.4.2., students in accordance with school section 
guidelines, must bring a device to support their learning.  

• Students in EYFS, Reception and Form 1 will have access to 
school devices to support learning when needed. Students 
in these year groups are not expected to bring their own 
technology.  

• School devices will be sanitized following hygiene 
protocols as highlighted in section 7.2 (7). 

• All students in Form 2 and above must bring their own device to 
school on a daily basis according to school policy.  

All students across the school will continue to leverage the digital 
skills that have been acquired to date using Microsoft Teams, and 
the additional and alternative technological platforms used as 
appropriate at different key stages. 

6 — ADMINISTRATIVE &  
FINANCIAL REGULATIONS 

Due to the uncertainty of the near future regarding the evolution 
of the COVID-19 pandemic and taking into consideration any 
possible scenarios and decisions that the Portuguese government 
and the Health Authorities may take, including the return to home/
distance learning of all or part of the students and/or curriculum, 
the following amendments were adopted in CLIP’s internal 
administrative and financial regulations: 

6.1 — ANNUAL FEE

1. The enrolment of a student at CLIP for an academic year, 
requires the payment of an annual fee in the amount 
established in the published Registration and Fees table for 
each level of education;   

2. The annual fee may be paid in a single payment, up to the 5th 
of September of the academic year to which it relates. In this 
situation, CLIP will offer a discount of 4%; 

3. The annual fee amount can be paid in ten successive monthly 
instalments, the first one being due on the 5th of September of 



21

the academic year to which it relates; 

4. The amount of the annual fee may also be paid on a quarterly 
basis, with the first one due on the 5th of September of the 
academic year to which it relates; 

5. Student’s absences, justified or not, do not grant any discount or 
decrease in the amount of the annual fees; 

6. Withdrawal of the application process or enrolment during 
the academic year does not confer any entitlement to 
reimbursement of sums already paid nor release from 
the payment of due or falling due instalments, except for 
substantiated reasons to be analysed by SLT. 

6.2 — NON-COMPLIANCE

1. When any instalment is paid past its due date, it will be 
considered as late payment and a 5% surcharge will be applied. 
This surcharge will increase by 1% for each subsequent month 
the payment is overdue; 

2. CLIP reserves the right to cancel tuition for any student whose 
school fees are not paid or are chronically outstanding, thus 
terminating the educational services contracted; 

3. In the case provided for in the preceding paragraph, the student 
is no longer enrolled at CLIP and the parents/guardians are 
obliged to immediately request the transfer of the student to 
another school, when the student is covered by compulsory 
schooling. 

6.3 — CHANGES TO THE DURATION 
OF TEACHING PERIODS OR TOOLS 

1. In a case where, after enrolment, public authorities impose 
periods of suspension of face-to-face activities, reduction of the 
curriculum or others that change the time, duration or the way in 
which schools provide educational services, parents/guardians 
do not have the right to ask for a reduction in fees;    

2. Without prejudice of the previous number, CLIP may decide to 
reduce fees or grant other benefits to families, depending on the 
impact of the constraints referred in section 6.3.1.; 

3. In the case of optional services (e.g. CLIP Clubs, Supervised 
Aftercare, lunch for students in Form 7 to Form 12), when the 
school is prevented from providing them due to the situations 
referred to in section 6.3.1, these will not be charged for the 
duration of that period, except in cases where the interruption 
occurs for a very short time or the rules for charging those 
services and the conditions for its provision and operation 
expressly indicate otherwise. 

4. When optional services have been paid for in advance, that 
amount will be imputed to the annual fee instalments which are 
due or falling due, under the terms of in section 6.3.3..

Please also note that the signing of the contract with CLIP at the 
time of the annual registration also indicates the parents/guardians 
agreement to abide by the rules and policies in force in CLIP at  
any time.
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7 — EARLY YEARS AND RECEPTION  

In addition to the above whole school guidelines, the following 
applies to the Early Years and Reception upon return on June 1st 
2020, following Orientação 025/2020 from DGS. These additional 
guidelines are subject to change in accordance with any additional 
guidelines set out for this age group by the government authorities 
prior to and/or after the 1st June, 2020 start date. 

7.1 — ARRIVAL, DISMISSAL  
& LATENESS ROUTINES 

1. Children should arrive on premises at the timing set out for their 
specific year group and should leave the premises immediately 
after dismissal. See Appendix A. The entry and exit door for Pre-
Kindergarten, Kindergarten and Reception students will be the 
east side door. 

2. Upon arrival at school drop-off area (see Appendix A for 
staggered arrival time) the children will be received by a staff 
member and taken to their classroom in order to ensure that 
health and safety standards are met. It is imperative that parents 
and students adhere to these timings as much as possible. 

3. Children´s temperature will be measured upon arrival at the drop-
off points. 

4. Children must come to school in their school uniform.  They 
should have their smock (bata) to wear over their uniform and 
school shoes to change into once they are at school.  Street 
shoes must be wiped on the disinfectant mats upon entry and 
will be stored in a bag. Uniforms must be washed daily.  Smocks 
(batas) and school shoes will be kept at school and sent home for 
cleaning on Fridays unless there is a need earlier in the week. 

5. Gates will be closed from 9:30 to 14:30, therefore no parents’ or 
visitors’ cars will be allowed to enter or exit the premises during 
this time. Access on foot will be allowed.

6. Children who arrive after 9:30 will be picked up by a member of 
staff at the front gate. 

7. At dismissal time, staff will be positioned in the pick-up points 
and in coordination with staff inside, will ensure the delivery of 
the children to their caregiver. Once the handover has occurred, 
children along with their caregiver must leave the school 
premises promptly. 

8. No social gatherings are permitted on the school premises.

7.2 — SCHOOL DAY  
ORGANISATION AND ROUTINES

1. Class groups will be set in accordance to the guidelines issued 
by the government. Students will be regrouped according to 
the number of students returning to school. Students may not 
necessarily return to their regular classroom and classmates. 
Children may be with a different form teacher. 

2. In EY and Reception, a minimum physical distance of 1.5 
metres between students will be reinforced. Staff will be vigilant 
of children maintaining the appropriate distance. 

3. Children will remain in their classroom or designated outdoor 
space as much as possible. 

4. Physical distancing measures and staggered timings will be in 
place, when transitioning to and from other areas of the school, 
for example, during lunch, dismissal, line-up. 

5. When sleeping cots are used, the bedding will be changed 
after each use and the cot will be disinfected and cleaned in 
accordance with DGS guidelines. 

6. When used, cots will be positioned in accordance with physical 
distancing guidelines as set out by DGS. 

7. Environments need to be disinfected, including, but not limited 
to, surfaces, toys, door knobs, handles, banisters, light switches 
and toilet facilities, as well as computer keyboards, tables, 
counter tops and chairs, in accordance with the guidelines in 
Orientação 014/2020.



PRIMARY YEARS, 
MIDDLE SCHOOL & 
UPPER SCHOOL 

SPECIFIC GUIDELINES  

FROM SEPTEMBER 2020 
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8 — PRIMARY YEARS, MIDDLE 
SCHOOL AND UPPER SCHOOL

In addition to whole school guidelines outlined in Section 1 
through Section 6 above, additional guidelines for Primary Years, 
Middle School and Upper School will be herewith included at a 
later date and will be in accordance with guidelines set out by 
the government authorities prior to the start of the academic year 
2020 - 2021.



APPENDIX A 

TIMINGS FOR EARLY YEARS & RECEPTION

ENTRY AND DISMISSAL 
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ENTRY TIME

8H40 RECEPTION

9H00 KINDERGARTEN

9H30 PRE-KINDERGARTEN

DISMISSAL

14H50 PRE-KINDERGARTEN

15H05 KINDERGARTEN

15H20 RECEPTION
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APPENDIX B

SPECIFIC SIGNAGE
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MAX OCCUPANCY
OF A SPACE

WASH YOUR 
HANDS

STAY  
2 METERS
APART

DESINFECT  
YOUR HANDS

DIRECTIONS

ROOM
DESCRIPTION

MANDATORY USE
OF FACE MASK

NO ENTRY

RESTRICTED  
ACCESS  — 
STAFF &  
STUDENTS

RESTRICTED  
ACCESS 
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1 — INTRODUÇÃO

Tendo por base o plano de desconfinamento em curso estabelecido 
pelo Governo Português e seguindo as recomendações das autoridades 
de saúde em Portugal da Direção Geral de Saúde (DGS), a direção do 
CLIP (SLT) implementou um conjunto de medidas e procedimentos a fim 
de garantir a saúde e segurança de toda a comunidade escolar aquando 
da reabertura da escola (espaço interior e exterior).

COORDENAÇÃO DE AÇÕES E PROCEDIMENTOS

A coordenação deste plano de reabertura é da responsabilidade do 
SLT liderado pela Mrs. Isabel Morgado (Reitora do CLIP). A cargo do 
SLT está a articulação deste plano com as autoridades responsáveis 
(DGS-Direção Geral de Saúde e a Direção-Geral dos Estabelecimentos 
Escolares - DGEstE) e a comunidade de pais.

O SLT conta com o apoio das enfermeiras da escola, dos “Deputies” 
e da assistente administrativa senior. É da responsabilidade de cada 
responsável de departamentor assegurar que todos respeitem, dentro 
deste, todas as medidas e procedimentos definidos neste plano.

O SLT do CLIP é o principal contacto para a comunicação de qualquer 
assunto relacionado com a saúde da comunidade e o vírus COVID-19. 

O SLT poderá ser contactado através dos seguintes meios:

EMAIL 

covid19@clip.pt 

LINHA DE INFORMAÇÃO 

00351 932 164 662 

CONTACTO EXCLUSIVO PARA REPORTAR CASOS 

CONFIRMADOS DE INFEÇÃO PELA SARS-CoV-2  

00351 939 444 552

Este plano será revisto e atualizado à medida que forem publicadas 
novas recomendações e diretrizes quer pela Organização Mundial de 
Saúde, quer pela Direção Geral de Saúde (http://www.dgs.pt), quer pelo 
Ministério da Educação português (www.dgeste.mec.pt).

2 — MEDIDAS DE 
RESPONSABILIDADE  
INDIVIDUAL (CONDUTA)  
De regresso ao CLIP, e para proteção coletiva de toda a 
comunidade contra o Coronavirus (SARS CoV-2), é esperado 
que todos os seus membros adoptem uma conduta de 
responsabilidade social e civil, incluindo adequados procedimentos 
de higiene, tal como sugerido pela DGS e pela WHO. As 
orientações específicas para alunos, pais e staff encontram-se 
abaixo destacadas.

2.1 — ALUNOS 

ANTES DE IREM PARA A ESCOLA 

1.  Os alunos com temperatura igual ou superior a 38º, com tosse 
ou dificuldade em respirar não podem ir para a escola.  

2.  Os alunos só deverão levar para a escola os materiais que 
necessitarão para o seu dia escolar, não devendo levar de 
casa quaisquer objetos pessoais, incluindo brinquedos e bolas. 

3. Os alunos só poderão permanecer na escola durante o 
período das atividades curriculares e/ou extra-curriculares de 
aprendizagem. Não será permitido aos alunos permanecerem 
na escola em quaisquer outras circunstâncias.

ENQUANTO ESTÃO NA ESCOLA  

1. A partir do Form 5, os alunos têm de usar máscara enquanto 
estão nas instalações da escola.  

2. Os alunos têm de continuar a seguir os procedimentos de 
higiene, incluindo:

a. Lavagem correta e frequente das mãos, esfregando-as 
com água e sabão, pelo menos durante 20 segundos.

b. Tossir e espirrar para o braço. 



49

c. Evitar tocar nos olhos, nariz e boca. 

d. Usar desinfetantes à base de álcool à entrada e saída da 
escola, bem como antes de entrarem nas salas de aula. 

e. Usar o lenço de papel apenas uma vez e colocá-lo, de 
imediato, no lixo. 

3. Os alunos têm de desinfetar as solas dos sapatos num tapete 
desinfetante à entrada e saída do edifício.

4. Os alunos devem cumprir o horário definido pela escola e 
deslocarem-se, seguindo as indicações assinaladas, tanto à 
entrada e saída, como dentro das instalações (verificar o plano 
de movimentação do aluno). 

5. Os alunos devem respeitar a atribuição dos espaços definidos 
pela escola, permanecendo, sempre que possível, nas salas 
atribuídas, a fim de minimizar o fluxo de alunos no interior do 
edifício. 

6. Os alunos devem respeitar as indicações de distanciamento 
físico definidas pela escola. Dentro das salas, os alunos devem 
manter a distância mínima de 1,5 metros entre eles. Para 
que isto seja possível, o número de alunos por turma será 
devidamente ajustado.

7. Os alunos não podem partilhar itens, incluindo comida, material 
escolar e computadores.

8. No caso de um aluno apresentar temperatura igual ou superior 
a 38º, tosse ou dificuldades em respirar, a enfermeira será 
informada, o aluno ficará em isolamento e os pais serão 
contactados, a fim de o irem buscar com a maior brevidade 
possível.

2.2 — STAFF 

1. Antes de regressarem às suas funções, todos os membros do 
staff serão testados para o COVID-19.

2. Os membros do staff com temperatura igual ou superior a 
38º, com tosse ou dificuldade respiratória não devem ir para 
a escola e devem seguir os procedimentos, informando os 
Diretores. 

3. Todos os membros do staff devem usar máscara enquanto 
permanecerem nas instalações da escola. 

4. Todos os membros do staff devem continuar a seguir os 
procedimentos de higiene, incluindo: 

a. Lavagem correta e frequente das mãos, esfregando-as 
com água e sabão, pelo menos durante 20 segundos.

b. Tossir e espirrar para o braço. 

c. Evitar tocar nos olhos, nariz e boca. 

d. Usar desinfetantes à base de álcool à entrada e saída da 
escola, bem como antes de entrarem nas salas de aula. 

e. Usar o lenço de papel apenas uma vez e colocá-lo, de 
imediato, no lixo. 

5.  Os membros do staff têm de desinfetar as solas dos sapatos 
num tapete desinfetante à entrada e saída do edifício.

6. Os membros do staff devem respeitar as indicações de 
distanciamento físico, seguindo as orientações atualizadas 
da WHO e da DGS devendo de igual modo assegurar o 
distanciamento físico dos estudantes estabelecido por cada 
secção da escola.

7. Os membros do Staff apenas devem aceder às áreas 
estritamente reservadas para o cumprimento das suas funções.

8. Caso um membro do staff apresente temperatura igual ou 
superior a 38º, tosse ou dificuldade em respirar, a enfermeira 
será informada e o mesmo ficará em isolamento. 
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2.3 — PAIS

Durante a abertura faseada das instalações do CLIP, e até 
indicações em contrário, a escola funcionará em regime de 
“closed campus” e apenas o staff e os alunos poderão entrar nas 
instalações.

De modo a assegurar o distanciamento físico e a minimizar o 
risco de contaminação, qualquer pessoa que não seja essencial à 
aprendizagem, ao ensino e ao funcionamento do CLIP não poderá 
entrar no edifício da escola, incluindo pais e tutores.

Uma autorização excecional pode ser dada aos pais para 
acederem ao “Business Office” ou à “Clip Shop”, quando 
estritamente necessário. Nestes casos, os pais têm de usar 
máscara e de desinfetar as solas dos sapatos, usando o tapete 
desinfetante, quando entram e saem do edifício.

Para que os pais e o staff consigam, enquanto comunidade, 
salvaguardar o bem-estar dos alunos, mantendo uma cultura de 
aprendizagem positiva, o CLIP pede aos pais que partilhem esta 
informação com os seus filhos, antes de os mesmos regressarem 
à escola. (ver secção 2.1)

Os pais devem estar conscientes da Política interna/
Procedimentos do CLIP (ver o Handbook da comunidade), do 
Plano de Contingência e de futuras atualizações do mesmo, bem 
como dos termos de contratação aquando da inscrição do aluno.

2.4 — VISITANTES

Todavia, casos excecionais de visitantes poderão ser 
considerados. Nessa eventualidade, a decisão de permissão de 
acesso será da responsabilidade da Direção, após avaliação de 
cada caso/situação. 

Caso a permissão de acesso seja concedida, os visitantes deverão 
usar uma máscara facial, higienizar as mãos com o desinfetante 
à base de álcool, disponível na entrada e desinfetar as solas dos 
sapatos, usando o tapete desinfetante quando entrarem e saírem 
do edifício escolar.

3 — MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

Como o novo Coronavírus (SARS-CoV-2) é transmitido sobretudo 
pelo contacto direto ou indireto, através de gotículas respiratórias, 
que podem permanecer nas superfícies por pelo menos 48 
horas, é imperativo que a escola cumpra as regras físicas de 
distanciamento e higiene, estipuladas pela DGS e DGEstE.

3.1 — ORGANIZAÇÃO

1. Os espaços serão todos limpos e higienizados, de acordo com 
a Orientação 014/2020 da DGS.

2. À entrada na escola, as temperaturas serão medidas, sendo 
negada a entrada nas instalações a uma pessoa caso se 
detecte qualquer sintoma consistente com a infeção por 
COVID-19.

3. O número de alunos por sala de aula garante um espaço 
mínimo de 1,5 metro entre eles. 

4. Alunos e staff são organizados por grupos e, sempre que 
possível, serão colocados numa sala de aula fixa, a fim de 
minimizar o contacto entre pessoas de diferentes grupos.  

5. Sempre que possível, as salas de aula e os corredores serão 
arejados e as janelas e portas mantidas abertas para garantir 
uma boa ventilação. O equipamento de ar condicionado não 
pode ser utilizado para fins de circulação de ar. 

6. Todas as salas e espaços que não estiverem a ser utilizados 
permanecerão fechados. 

7. Não são permitidos ajuntamentos / reuniões de caráter social 
dentro da escola.

8. Os diferentes horários, bem como os diferentes planos de 
fluxo de pessoas devem ser rigorosamente respeitados a fim 
de minimizar o cruzamento de grandes grupos de pessoas, 
incluindo:
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a.  Horários estipulados para a entrada e a saída do edifício 
escolar;

b. Planos de fluxo estipulados e definidos para a entrada e 
a saída das salas de aula;

c. Diferentes pontos de entrada e saída do edifício para 
diferentes grupos de alunos e colaboradores (não é 
permitida a permanência dos pais no recinto escolar); 

9.  Os portões permanecerão fechados das 9:30 às 14:30, como 
tal, nenhum carro, quer seja de pais ou de visitantes, poderá 
entrar e sair das instalações durante esse período. 

10.  Todos os colaboradores e alunos, a partir do Form 5, deverão 
usar sempre uma máscara de proteção; os professores 
também podem usar uma viseira na sala de aula;

11.  As regras de higiene e distância física também deverão ser 
seguidas durante as refeições, com:

a. Horários distintos de entrada e saída da cantina, para 
diferentes grupos;

b. Lugares marcados para alinhar e sentar, de forma a 
garantir o distanciamento mínimo de 1,5 metros;  

c.  Caso os colaboradores e os alunos (do F7 ao F12) 
optem por trazer almoço de casa, este deverá ser trazido 
de manhã;  

d. Os microondas deixarão de estar disponíveis. 

3.2 — PLANO DE HIGIENIZAÇÃO

A escola implementou um Plano de Higienização, de acordo com 
a Orientação 024/2020 de 05/05/2020, afixada no CLIP para 
ser facilmente visível a toda a comunidade escolar. A equipa de 
limpeza recebeu formação adequada sobre a forma como diluir e 
manusear esses produtos, bem como sobre os procedimentos e 
protocolo de segurança, a fim de garantir a proteção e aplicação 
correta dos mesmos durante este processo.

EQUIPAMENTO

a.  Poder-se-ão encontrar dispensadores de gel de álcool 
em todas as áreas comuns (por exemplo, corredores e 
cantinas);

b. Todos os WC possuem dispensadores de sabão e 
toalhas de papel descartáveis;

c. A gestão diária dos resíduos é realizada pela equipa de 
limpeza, de acordo com os procedimentos de segurança;

d. Serão fornecidos a todos os colaboradores 
equipamentos de proteção, nomeadamente máscaras. 
Viseiras e batas poderão também ser consideradas.

FREQUÊNCIA DE LIMPEZA E DESINFEÇÃO

a. As salas de aula - sempre que houver mudança de 
grupo ou de duas em duas horas;

b. WCs, áreas e objetos comuns (corrimãos e puxadores 
das portas) - pelo menos duas vezes de manhã e duas 
vezes à tarde;

c. Cantinas - imediatamente após a saída de cada grupo;

d. Salas dos colaboradores e escritórios – pelo menos uma 
vez pela manhã e outra à tarde. 
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4 — PROCEDIMENTOS DO  
PLANO DE CONTENÇÃO

Toda a comunidade escolar irá monitorizar e prestar atenção 
particular a qualquer sintoma que seja compatível com o 
COVID-19  

1. Se houver suspeita de infeção no próprio ou noutro, deverá ser 
imediatamente comunicado à enfermeira da escola

2. Assim que os sintomas sejam confirmados pela enfermeira da 
escola, a pessoa em questão será imediatamente conduzida 
para a sala de isolamento, assegurando-se de que não haverá 
qualquer toque em superfícies e de que não haverá interação 
com outros.

3. As autoridades de saúde serão imediatamente informadas de 
qualquer caso suspeito e de todos os dados essenciais (nome, 
data de nascimento, contacto) de qualquer pessoa que tenha 
estado em contacto com o caso suspeito. 

4. Todos os espaços e superfícies que possam ter estado em 
contacto com a pessoa suspeita de infeção serão limpos e 
desinfetados, assim como a sala de isolamento assim que for 
libertada.

5. Todos os resíduos produzidos pela pessoa suspeita de estar 
infetada serão recolhidos e armazenados em dois sacos de 
plástico suficientemente resistentes. 

6. Se o caso suspeito disser respeito a um estudantes, o seu 
encarregado de educação será imediatamente informado.

7. Assim que estiver no espaço da sala de isolamento, a pessoa 
em causa não terá contacto com nenhuma outra. Se se tratar 
de um menor, este será acompanhado por um adulto treinado 
para o efeito que deverá estar munido do equipamento de 
proteção.

8. O coordenador da escola deve informar a comunidade escolar 
se uma situação suspeita for confirmada pelas Autoridades de 
Saúde.

Se a pessoa suspeita for colocada em quarentena e for: 

1. Um membro da equipa pedagógica - O SLT deve definir a 
forma como a substituição será feita e assegurada.

2. Um aluno – deve ser enviado um plano de estudo pelo Form 
Teacher, em coordenação com a direção e com o encarregado 
de educação. 

3. Um membro da comunidade escolar não pedagógica - O 
SLT deve definir a forma como a substituição será feita e 
assegurada.

O SLT pode decidir – seguindo as diretrizes e decisões da DGS – 
encerrar a escola e passar para um sistema de ensino à distância, 
se não houver as condições mínimas para assegurar um ensino 
presencial de forma regular e em condições normais.

5 — TRAZ O TEU PRÓPRIO 
DISPOSITIVO TECNOLÓGICO (BYOT)

De forma a reforçar as medidas de higiene e segurança, seguindo 
as diretrizes da DGS e em concordância com o regulamento 
interno da escola e da política do BYOT, referidas no regulameto 
de procedimentos 2.4.2, os alunos devem trazer um dispositivo 
tecnológico como forma de suporte da aprendizagem

• Os alunos do EYFS, Reception e Form 1, terão acesso aos 
dispositivos eletrónicos da escola, a fim de suportar a sua 
aprendizagem quando necessário. Não é expectável que estes 
alunos tragam o seu próprio dispositivo tecnológico. 

• Os dispositivos eletrónicos da escola serão higienizados 
seguindo o protocolo designado na secção 7.2.7.

• Todos os alunos a partir do F2 devem trazer o seu próprio 
dispositivo eletrónico para a escola, todos os dias, de acordo 
com o regulamento interno da escola.

Todos os alunos da escola continuarão a desenvolver as suas 
competências digitais que têm vindo a adquirir com o uso 
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do Microsoft Teams e com outras plataformas tecnológicas 
alternativas e apropriadas para cada ciclo de ensino.. 

6 — REGULAMENTO 
ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 

Dada a incerteza dos tempos que se vivem em relação à evolução 
da pandemia COVID-19 e tendo em consideração possíveis 
cenários e decisões que o Governo e as Autoridades de Saúde 
Portugueses possam vir a tomar, incluíndo o regresso do ensino 
à distância de todos ou parte dos alunos e/ou de todas ou 
algumas disciplinas, foram adotadas as seguintes alterações nos 
regulamentos internos administrativos e financeiros do CLIP:

6.1 — PROPINA ANUAL

1.  Em cada ano letivo, a matrícula de um aluno no CLIP exige 
o pagamento de uma propina anual no valor estabelecido na 
tabela de inscrição para cada nível de ensino publicada;

2.  A proprina anual poderá ser paga de uma só uma vez até ao 
dia 5 de setembro do ano letivo em vigor. Nesta situação, o 
CLIP oferece um desconto de 4% na anuidade;

3. A propina anual pode ser paga em 10 mensalidades, vencendo-
se a primeira no dia 5 de setembro do ano letivo em vigor;

4. O valor da propina anual também pode ser pago em quatro 
prestações, vencendo-se a primeira no dia 5 de setembro do 
ano letivo em vigor;

5. As ausências dos alunos, justificadas ou não, não garantem 
qualquer desconto nem a redução do valor da propina anual;

6. No caso da anulação da matrícula, durante o ano letivo, não 
haverá lugar a qualquer reembolso das quantias já pagas nem 
será dispensado do pagamento das prestações em falta, exceto 
em casos que se justifiquem e, ainda assim, sujeitos a análise 
do SLT.

6.2 — INCRUMPRIMENTO

1. Em caso de atraso no pagamento, será aplicada ao valor 
da mensalidade uma penalização de 5%. Esta penalização 
sofrerá ainda um aumento de 1% por cada mês de atraso no 
pagamento;

2. O CLIP reserva o direito de impedir a frequência nas aulas de 
qualquer aluno, cujas propinas não estejam a ser pagas ou que 
sejam já de um valor em dívida considerável;

3. No caso referido no ponto anterior, o aluno deixa de estar 
matriculado no CLIP e os pais/encarregados de educação 
são obrigados a solicitar a transferência do aluno para outro 
estabelecimento de ensino, sempre que este estiver abrangido 
pela escolaridade obrigatória;

6.3 — ALTERAÇÃO AO TEMPO  
OU MODO DE LECIONAÇÃO 

1. Caso, após a matrícula/renovação da matrícula, as autoridades 
públicas imponham períodos de suspensão das atividades 
presenciais, redução do currículo ou quaisquer outras que 
alterem o tempo ou a forma como as escolas prestam os 
seu serviço educativo, este facto não confere aos pais/
encarregados de educação o direito a pedir uma redução na 
anuidade;

2. Sem prejuízo do ponto anterior, o CLIP poderá, em função do 
impacto das imposições referidas em 6.3.1, decidir conceder 
alguma redução ao valor da propina ou outros benefícios às 
famílias.

3. No caso dos serviços opcionais, quando a escola estiver 
impossibilitada de fornecê-los, devido às situações referidas 
na secção, 6.3.1, estes não serão cobrados durante esse 
período, exceto nos casos em que a interrupção ocorra por 
um período curto de tempo ou em que as regras de cobrança 
desses serviços e as condições para a sua prestação indiquem 
o contrário. expressly indicate otherwise. 



59

4. Quando os serviços opcionais são pagos adiantadamente, em 
caso de haver prestações em atraso, esse valor será debitado 
como forma de regularizar as propinas vencidas, nos termos da 
secção 6.3.3.

Por favor, tenha em atenção que, aquando da matrícula anual, a 
assinatura do contrato entre os pais/encarregados de educação e 
o CLIP implica um acordo efetivo e irrevogável no que diz respeito 
ao cumprimento das regras e regulamentos vigentes.



EARLY YEARS  

& RECEPTION

ORIENTAÇÃO ESPECÍFICA 

PARA 1 DE JUNHO 2020
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7 — EARLY YEARS AND RECEPTION  

Àparte as linhas gerais de atuação definidas para toda a escola, 
consideram-se as específicas dos Early Years e Reception, a 
aplicar a partir de 1 de Junho 2020, conforme Orientação 025/2020 
da DGS. Estas poderão vir a ser alteradas/ ajustadas conforme 
determinação/ções emanadas pelas autoridades governamentais 
após o início das atividades a 1 de Junho 2020. 

7.1 — ROTINAS DE CHEGADA,  
SAÍDA E ATRASOS 

1. As crianças devem chegar à escola conforme os horários 
definidos para o seu grupo/ ano de ensino, devendo sair da 
escola imediatamente a seguir ao seu horário de saída. Ver 
Apendix A. A porta de entrada e saída para a Pre-Kindergarten, 
Kindergarten e Reception é a lateral do lado Este.

2. À sua chegada, na zona de drop-off (ver Apendix A com os 
horários escalonados para cada um dos grupos), as crianças 
são recebidas pelo staff que as levará à sua sala de aula, 
assegurando o cumprimento das normas de sáude e higiene. 
Importa que Pais e Alunos respeitem este escalonamento / 
compasso de horário.

3. A temperatura dos alunos será tirada à sua chegada à escola.

4. Os alunos devem chegar à escola com o uniforme. Devem ter 
na escola uma bata e um par de sapatos do uniforme (no final 
da semana vão para casa). Os sapatos calçados e usados 
aquando da chegada à escola devem ser limpos nos tapetes 
desinfetantes à entrada, sendo então guardados num saco. Os 
uniformes devem ser lavados diariamente. As batas e os sapatos 
do uniforme que estarão sempre na escola, serão levados para 
casa no final da semana para serem limpos, a não ser que haja 
outra necessidade. 

5. A entrada principal da escola será fechada entre as 9:30 e as 
14:30, pelo que não é permitida a entrada de carros de pais ou 
visitantes durante este período. O acesso à escola poderá, no 
entanto, ser feito a pé.  

6. As crianças que cheguem à escola depois das 9:30 serão 
acolhidas na entrada principal da escola por um membro de staff.

7. À hora de saída, o staff estará posicionado nos locais exteriores 
de pick-up e em coordenação com demais membros do staff (no 
interior da escola), assegurando a saída e entrega das crianças 
aos seus pais. Assim que este procedimento seja cumprido, pais 
e alunos devem sair do recinto escolar de imediato.

8. Não são permitidos encontros/reuniões de pessoas no espaço/ 
recinto escolar.

7.2 — DIA-ESCOLAR,  
ORGANIZAÇÃO E ROTINAS

1. Os grupos serão consituídos conforme as orientações definidas 
pelas autoridades governamentais. Serão reagrupados de 
acordo com o número de alunos que regressem à escola – 
assim poderão não regressar à sua sala ou aos grupos de que 
faziam parte antes da escola fechar. O mesmo acontecendo 
com o professor, o qual poderá não ser o mesmo.

2. Nos Early Years & Reception a distância de 1,5m entre alunos 
será respeitada. O staff estará particularmente atento a esta 
circunstância.

3. As crianças ficarão na sala de aula e espaços exteriores para 
elas designados, tanto quanto possível.

4. Distanciamento físico e horários escalonados foram 
considerados para a transição para outras áreas da escola, 
como por exemplo, para o almoço, saída da escola no final do 
dia, alinhamento.

5. When sleeping cots are used, the bedding will be changed 
after each use and the cot will be disinfected and cleaned in 
accordance with DGS guidelines. 

6. When used, cots will be positioned in accordance with physical 
distancing guidelines as set out by DGS. 
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7. O ambiente em geral, será desinfectado, incluindo, mas 
não limitado a, superfícies, brinquedos, maçanetas de 
portas, corrimões, casas de banho, assim como teclados 
de computadores, mesas, cadeiras, etc., cumprindo com as 
orientações 014/2020.
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PRIMÁRIA, MIDDLE SCHOOL 

& UPPER SCHOOL

ORIENTAÇÃO ESPECÍFICA 

PARA SETEMBRO 2020



69

8 — PRIMÁRIA, MIDDLE SCHOOL  
& UPPER SCHOOL

Para além das orientações gerais definidas nas secções 1 a 
6, orientações específicas para a Primária (Forms 1-4), Middle 
(Forms 5-8) e Upper (Forms 9-12) Schools serão aqui incluídas 
conforme determinações das autoridades de saúde e escolares 
que venham a ser emitidas até ao iníco do ano letivo – ou no 
decurso deste.



APENDIX A 

HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA 

PARA OS EARLY YEARS & RECEPTION 
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ENTRY TIME

8H40 RECEPTION

9H00 KINDERGARTEN

9H30 PRE-KINDERGARTEN

DISMISSAL

14H50 PRE-KINDERGARTEN

15H05 KINDERGARTEN

15H20 RECEPTION
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APENDIX B

SINALÉTICA ESPECÍFICA
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OCUPAÇÃO  
MÁXIMA DE  
ESPAÇO

LAVA AS  
MÃOS

MANTÉM UMA 
DISTÂNCIA DE  
2 METROS

DESINFETA  
AS MÃOS

DIREÇÕES

DESCRITIVO  
DE SALA

USO OBRIGATÓRIO 
DE MÁSCARA

ENTRADA  
PROIBIDA

ACESSO
RESTRITO — 
STAFF & ALUNOS

ACESSO  
RESTRITO
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