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I - Informação Geral 

 

1. ENQUADRAMENTO  

 

Na atual situação relacionada com o COVID-19, as Autoridades de Saúde Nacionais determinam, 

a todos os serviços ou estabelecimentos, a elaboração de planos de contingência que minimizem 

o risco de contágio e permitam o funcionamento das atividades essenciais.  

Este documento, designado por Plano de Contingência foi elaborado em cumprimento do 

disposto no Despacho n.º 2836-A/2020, de 02/03/2020. Teve em consideração a estrutura 

proposta pela DGAEP, que define um conjunto de orientações que permite a preparação e 

adequação da resposta de cada escola, centrando-se nas questões operacionais a acautelar, de 

forma a proteger a saúde dos alunos, docentes, trabalhadores não docentes e visitantes, 

assegurando a continuidade da atividade. A aplicação das medidas previstas no plano de 

contingência não prejudica a aplicação das recomendações e informações emitidas e a emitir pela 

DGS.  

 

1.1 Explicitação do que é o Corona Vírus COVID-19 

Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções, do qual faz parte o COVID-19. 

Normalmente estas infeções estão associadas ao sistema respiratório, podendo ser semelhantes 

a uma gripe comum ou evoluir para uma doença mais grave, como pneumonia.  

 

1.2 Transmissão da infeção  

Considera-se que o COVID-19 pode transmitir-se:  

Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra);  

Pelo contacto direto com secreções infeciosas; 

Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1 mícron).  
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1.3 Principais sintomas  

Os sintomas são semelhantes a uma gripe, como por exemplo:  

Febre; 

Tosse; 

Falta de ar (dificuldade respiratória); 

Cansaço. 

 

1.4 Período de incubação  

 

O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) situa-se entre 2 a 12 dias, segundo as 

últimas informações publicadas pelas Autoridades de Saúde. Como medida de precaução, a 

vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14 dias desde a data da última exposição 

a caso confirmado. As medidas preventivas no âmbito do COVID-19 têm em conta as vias de 

transmissão direta (via aérea e por contacto) e as vias de transmissão indireta (superfícies/objetos 

contaminados).  

A transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que esta ocorre durante uma 

exposição próxima a pessoa com COVID-19, através da disseminação de gotículas respiratórias 

produzidas quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, as quais podem ser inaladas ou 

pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas e ainda através do contacto das 

mãos com uma superfície ou objeto com o novo coronavírus e, em seguida, o contacto com as 

mucosas oral, nasal ou ocular (boca, nariz ou olhos).  

 

2. Plano de contingência  

 

2.1  Identificação dos efeitos que a infeção pode causar no serviço da 

entidade 

 

O funcionamento dos estabelecimentos de ensino e educação, que prestam um serviço público, 
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está condicionado pela concretização de um conjunto de atividades e serviços.  

Neste sentido, quando se verificar a ausência do(s) assistentes operacionais afetos aos serviços 

de refeitório e Centro de Apoio à Aprendizagem, estes não poderão funcionar.  

As atividades letivas podem ser afetadas pela ausência dos docentes, e as visitas de 

estudo/atividades que impliquem a saídas dos alunos dos espaços escolares poderão ser adiadas 

ou canceladas.  

 

2.2 Preparação para fazer face a um possível caso de infeção por COVID-19  

 

O Vogal da CAP e na sua ausência a Delegada para a Segurança, são os responsáveis máximos do 

Plano de contingência. Em cada estabelecimento de ensino o responsável é o 

Coordenador(a)/Responsável de Estabelecimento e em caso de impedimento será o responsável 

máximo do agrupamento. Esta informação que inclui também os contactos de emergência está 

afixada nas escolas, nos jardins de infância e nas áreas de isolamento.  

 

2.3 Identificação das salas de isolamento/responsável  

 

Estabelecimento de Ensino Sala de Isolamento Responsável 

EB Manuel Ferreira Patrício 
Gab. de Enfermaria 1.º Ciclo 
Sala de isolamento 

Silvino Alhinho 

EB da Cruz da Picada Átrio WC dos adultos Lúcia Laranjinho 

EB da Senhora da Glória Sala de Professores Rosa Barreto 

EB da Vista Alegre Sala de Professores Vicência Mota 

EB Valverde Sala de Apoio 
Helena de Jesus/Manuel 
Borralho 

JI da Cruz da Picada Gabinete Fotocópias Florinda Figueiras 

JI de Valverde Sala da Casa do Povo Isabel Gomes 
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2.4 Contatos 
 

Contatos estabelecimento de Ensino Contatos de entidades de Saúde 

EB Manuel Ferreira Patrício - 266 750 050 

EB da Senhora da Glória - 266 735 779 

EB da Vista Alegre - 266 733 147  

EB Valverde - 266 711 246 

EB da Cruz da Picada - 266 731 362  

JI da Cruz da Picada - 266 731 242 

JI de Valverde - 266 711 262  

SNS 24 – 8008242424  

Saúde Escolar – 266 760 010 

Unidade de Saúde Pública – 266 758 770  

 

 

 

2.5     Medidas de prevenção diária  

Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante 

pelo menos 20 segundos;  

Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, após o uso da casa de 

banho e sempre que as mãos estejam sujas;  

Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar;  

Deitar os lenços usados num 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;  

Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente 

manuseadas mais utilizadas, e com maior probabilidade de serem contaminadas;  

Promover o arejamento das salas. 
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3. Procedimentos num caso suspeito  

 

De acordo com a DGS, define-se como caso suspeito quem apresente como critérios clínicos 

infeção respiratória aguda (febre ou tosse ou dificuldade respiratória), associados a critérios 

epidemiológicos.  

Quem apresente critérios compatíveis com a definição de caso suspeito ou com sinais e sintomas 

de COVID-19:  

Informa a direção da escola, preferencialmente por via telefónica; 

Dirige-se para a área de “isolamento”, definida no plano de contingência; 

Contacto com o encarregado de educação; 

Já na área de “isolamento” contacta a linha SNS 24 (808 24 24 24). 

Nas situações necessárias o responsável acompanha o aluno até à área de “isolamento”. Quem 

acompanhe o aluno, docente ou trabalhador não docente com sintomas, deve cumprir as 

precauções básicas de controlo de infeção, quanto à higiene das mãos. 

O profissional de saúde do SNS 24 questiona o doente (ou acompanhante) quanto a sinais e 

sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de COVID-19.  

 

Após avaliação, o SNS 24 informa o seguinte:  

Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19 - define os procedimentos adequados à 

situação clínica;  

Se se tratar de caso suspeito de COVID-19  -  o SNS 24 contacta a Linha de Apoio ao Médico 

(LAM), da DGS, para validação da suspeição.  

 

Desta validação o resultado poderá ser:  

Caso Suspeito Não Validado - este fica encerrado para COVID-19. O SNS24 define os 

procedimentos habituais e adequados à situação clínica do aluno, docente ou trabalhador não 

docente; 

Caso Suspeito Validado - a DGS ativa o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), 
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o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) e Autoridade de Saúde Regional, 

iniciando-se a investigação epidemiológica e a gestão de contactos. 

O Presidente de CAP informa de imediato o delegado regional de educação da respetiva área 

de circunscrição sobre a existência do caso suspeito validado.  

 

 

4. Procedimentos perante um caso suspeito validado  

 

A DGS informa a Autoridade de Saúde Regional dos resultados laboratoriais, que por sua vez 

informa a Autoridade de Saúde Local.  

A Autoridade de Saúde Local informa dos resultados dos testes laboratoriais e:  

Se o caso for não confirmado: este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados 

os procedimentos habituais de limpeza e desinfeção. Nesta situação são desativadas as 

medidas do plano de contingência;  

Se o caso for confirmado: a área de “isolamento” deve ficar interditada até à 

validação da descontaminação (limpeza e desinfeção) pela Autoridade de Saúde Local. 

Esta interdição só poderá ser levantada pela Autoridade de Saúde.  

A escola deve:  

Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de “isolamento”;  

Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente 

manuseadas e mais utilizadas pelo doente confirmado, com maior probabilidade de 

estarem contaminadas;  

Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do local onde se encontrava o doente 

confirmado (incluindo materiais e equipamentos utilizados por este);  

Armazenar os resíduos do caso confirmado em saco de plástico (com espessura de 

50 ou 70 mícron) que, após ser fechado (ex. com abraçadeira), deve ser segregado e 

enviado para operador licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com risco; 

biológico;  
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Promover o arejamento das salas/espaços. 

 

5. Procedimentos de vigilância de contactos próximos  

 

Considera-se “contacto próximo” quem não apresenta sintomas no momento, mas que teve ou 

pode ter tido contacto próximo com um caso confirmado de COVID-19.  

O contacto próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser de:  

“Alto risco de exposição” 

Quem partilhou os mesmos espaços (sala, gabinete, secção, zona até 2 metros) do caso;  

Quem esteve face-a-face com o caso confirmado ou em espaço fechado com o mesmo;  

Quem partilhou com o caso confirmado loiça (pratos, copos, talheres), toalhas ou outros 

objetos ou equipamentos que possam estar contaminados com expetoração, sangue, gotículas 

respiratórias.  

“Baixo risco de exposição” (casual), é definido como:  

Quem teve contacto esporádico (momentâneo) com o caso confirmado (ex. em 

movimento/circulação durante o qual houve exposição a gotículas/secreções respiratórias 

através de conversa face-a-face superior a 15 minutos, tosse ou espirro); 

Quem prestou assistência ao caso confirmado, desde que tenha seguido as medidas de 

prevenção (ex. utilização adequada de meios de contenção respiratória, etiqueta respiratória, 

higiene das mãos).  

Como medida de precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14 

dias desde a data da última exposição a caso confirmado.  

 

6. Notas finais  

 

O Plano de Contingência será reavaliado e atualizado sempre que necessário, em articulação com 

as entidades competentes e de acordo com novas orientações emanadas pela DGS. A 

comunicação dessas alterações será feita através de correio eletrónico ou da página eletrónica 
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do agrupamento.  

Recomenda-se a leitura atenta das Orientações, Informações e Notas da DGS, a consulta regular 

da página da DGS (https://www.dgs.pt/) que vão sendo atualizadas sempre que exista evolução da 

situação.  

 

 

II – ORGANIZAÇÃO ESCOLAR ENSINO BÁSICO – 1.º CICLO 

 

1. REGIME PRESENCIAL 

 

1.1 Salas de aula /turmas/ alunos 

1.1.1 Os alunos devem ser organizados, preferencialmente, em 

grupos/turmas, mantendo-se esta organização ao longo de todo o período de 

permanência na escola. Os grupos/turmas devem ter, sempre que possível, 

horários de aulas, intervalos e período de refeições organizados de forma a evitar 

o contacto com outros grupos/turmas: 

a) As turmas devem ser constituídas em média por treze alunos, para 

manterem o distanciamento de um metro entre eles; 

  b) Na impossibilidade das turmas terem treze alunos, devem colocar-se 

divisórias de acrílico em cada secretária; 

c) Os horários das turmas devem ser desfasados entre 5 a 10 minutos 

em relação às entradas, intervalos e saídas. 

    

1.1.2. As aulas de cada turma devem decorrer, sempre que possível, na mesma sala 

e com lugar/secretária fixo por aluno: 

a) Cada turma deve ficar afeta a uma sala; 

b)  Cada aluno deve ter um lugar fixo. 

https://www.dgs.pt/
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1.1.3. Privilegiar a utilização de salas amplas e arejadas, sendo que as salas devem ser 

utilizadas de acordo com a sua dimensão e características da escola, em função do número de 

alunos por turma:  

a) Quando o tempo permitir manter as janelas abertas; 

b) Quando o tempo permitir, na hora do recreio, deixar a porta e as janelas abertas. 

 

1.1.4. Nas salas, devem ser mantidas as medidas de distanciamento, garantindo a 

maximização do espaço entre pessoas:  

a) As mesas devem ser dispostas, sempre que possível, junto das paredes e janelas, de 

acordo com a estrutura física das salas; 

 b) As mesas devem estar dispostas, preferencialmente, com a mesma orientação e em 

filas. Pode ainda optar-se por outro tipo de organização do espaço, evitando uma disposição que 

implique ter alunos virados de frente uns para os outros;  

c) Sempre que possível, deve garantir-se um distanciamento físico entre os alunos e 

alunos/docentes de, pelo menos, 1 metro, sem comprometer o normal funcionamento das 

atividades letivas; 

      d) De forma a garantir o distanciamento, as turmas devem ser constituídas em média por 

treze alunos. 

 

 

 

1.2 Intervalos 

 

Os intervalos devem ter a menor duração possível, devendo os alunos permanecer, tanto 

quanto possível, em zonas específicas para cada turma, definidas pela escola:  

a) Os intervalos devem decorrer em espaços de recreio diferenciados; 

b) Os intervalos das turmas em horários desfasados. 
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1.3  Utilização do Refeitório 

 

Definir procedimentos para utilização dos refeitórios, designadamente com as seguintes normas 

de funcionamento:  

a) Períodos de almoço, sempre que possível, desfasados entre turmas, de forma a 

respeitar as regras de distanciamento e evitando a concentração de alunos;  

b) O grupo/turma entra e sai do refeitório em simultâneo; 

c) Após o términus da refeição o grupo/turma dirige-se para o seu espaço de 

recreio, já identificado; 

d) Lavagem/desinfeção das mãos antes e após o consumo de qualquer refeição por 

parte de qualquer utente;  

e) Talheres e guardanapos devem ser fornecidos dentro de embalagem;  

f) Higienização e desinfeção de mesas e cadeiras, após cada utilização;  

g) Retirar artigos decorativos e outros objetos das mesas;  

h) Assegurar o arejamento do espaço para uma boa ventilação e renovação do ar; 

i) As mesas ficam dispostas em filas, sendo sinalizadas conforme exemplo. 

 

 

 

 

1.4 Circuitos e procedimentos no 

interior da escola   

 

1.5.1 Definir e identificar circuitos e procedimentos no interior da escola, que promovam o 

distanciamento físico, nomeadamente no percurso desde a entrada da escola até à sala de aula e 

nos acessos aos locais de atendimento e convívio como, por exemplo: refeitório, salas de apoio, 
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polivalente e casas de banho. Estes devem ser divulgados a toda a comunidade escolar, no início 

das atividades letivas: 

a) Os alunos que permanecem nas salas 1 e 2 entram e saem pela porta A1 (Poente); 

b) Os alunos que frequentam o CAA entram e saem pela porta B2 (Nascente); 

c) Os alunos que permanecem nas salas 3 e 4 entram e saem pela porta B1 (Nascente);  

d) Todos os docentes e não docentes movimentam-se pela escola livremente, tendo em 

atenção o distanciamento social e as regras de segurança; 

e) A entrada e saída para o polivalente deverá ser feita pela porta B1 (Nascente); 

f) Nas casas de banho só deve permanecer uma pessoa de cada vez; 

g) No refeitório os alunos devem almoçar com horários desfasados, pela seguinte ordem: 

pré-escolar, 1.º e 2.º anos, 3.º e 4.º anos; 

h)  Na mudança de grupo/ turma ocorrerá a devida higienização dos espaços. 

 

1.5.2. Evitar a concentração de alunos nos espaços comuns da escola, nomeadamente na 

biblioteca ou átrios: 

a) Dada a dimensão da biblioteca, na mesma, não deverá permanecer mais de um 

grupo/turma, tendo em conta o distanciamento social e a higienização pessoal e do espaço; 

b) Nos átrios devem ser mantidas as regras do distanciamento social; 

c) Após a utilização dos átrios, estes estes devem ser higienizados e arejados: 

          

1.5.3  Criar e divulgar regras de utilização das salas do pessoal docente e não docente:  

a) Na sala do pessoal docente deverão permanecer, no máximo, quatro pessoas e na sala 

do pessoal não docente, no máximo, duas pessoas; 

 b) Deverão cumprir as regras de higienização, o distanciamento social e o uso obrigatório 

da máscara; 

c) Após cada utilização os espaços devem ser higienizados e arejados. 
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1.5.4 Todos os espaços de utilização comum e com superfícies de contacto frequente deve-se 

aumentar a frequência de limpeza e higienização após utilização (puxadores, bancadas, mesas, 

cadeiras…), e devem ser seguidas as seguintes normas de funcionamento:  

a) Higienização das mãos à entrada e à saída;  

b) Utilização obrigatória de máscara para todos os adultos, exceto durante a 

refeição; 

c) Distanciamento físico;  

d) Definir lotação máxima, de acordo com as características do espaço, evitando a 

concentração;  

   e) Assegurar uma boa ventilação e renovação do ar.  

 

1.5.5. Criar/reforçar equipas de educação para a saúde nos AE/ENA, compostas por pessoal 

docente e não docente, em colaboração permanente com os centros de saúde (equipas de saúde 

escolar), associações de pais e de estudantes e outros - responsáveis por elaborar e coordenar os 

respetivos planos de saúde, promovendo-se, entre outras ações, sessões de 

informação/sensibilização para toda a comunidade escolar: 

a) Deverão ser reforçados os contactos com o Centro de Saúde; 

b) Desenvolver ações de sensibilização.  

 

Nota: Em todos os espaços escolares será afixado um Plano de Higienização com os registos de 

limpeza. 
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2. REGIME MISTO 

 

 

Na Escola Básica Cruz da Picada e segundo as “Orientações para a organização do ano 

letivo 2020/2021” considera-se este regime ineficaz, não se aplicando, pois, a grande maioria 

dos alunos são beneficiários da Ação Social Escolar, alguns alunos em risco ou perigo e 

sinalizados pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. 


