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1. INTRODUÇÃO 

 

Dando consecução ao previsto no despacho n.º 2836-A/2020, que determina aos 

empregadores públicos a elaboração de um plano de contingência alinhado com as 

orientações emanadas pela Direção-Geral da Saúde, (Orientação n.º 006/2020, de 

26/02/2020 da Direção-Geral da Saúde (DGS)), no âmbito da prevenção e controlo de 

infeção por novo Coronavírus - SARS-CoV-2, responsável pela doença COVID-19 e 

atendendo a todas as informações emanadas pelas autoridades competentes até à data, 

foi elaborado o Plano de Contingência e ação para a prevenção de transmissão da 

infeção humana SARS-CoV-2/COVID-19, em março de 2020, para o agrupamento de 

Escolas Cego do Maio (AECM). O documento, foi revisto e atualizado, maio de 2020, 

para dar resposta à reabertura da Educação Pré-Escolar. 

Verificando-se o início do próximo ano letivo, em regime presencial e ainda em 

situação de pandemia pela COVID-19 (decretada pela OMS, a 11 de março de 2020), 

afigura-se da maior importância, atualizar e reformular o presente Plano de Contingência 

do agrupamento, à luz dos conhecimentos/informações atuais, de modo a diminuir os 

riscos de contração da doença/contágio. 

Releva neste momento clarificar e atualizar alguns conceitos e informações a 

respeito deste agente infecioso, que o decorrer do tempo, a partir da primeira versão 

deste plano, foram sendo apurados e esclarecidos. 
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2. ENQUADRAMENTO   

 

2.1 Explicitação do que é o Corona Vírus – Covid-19  

 

Os coronavírus são uma família de vírus conhecidos por causar doença no ser 

humano. A infeção pelo novo coronavírus, designado por SARS-CoV-2 pode ser 

semelhante a uma gripe comum ou apresentar-se como doença mais grave, como 

pneumonia ou mesmo a morte. 

A COVID-19, doença causada por este vírus, o SARS-CoV-2, foi detetada pela 

primeira vez no final de 2019 na China, na cidade de Wuhan, e não tinha sido 

identificada em seres humanos, até aquela data.  

 

 

2.2 Transmissão da infeção 
 

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

•  Pelo contacto direto com secreções infeciosas; 

•  Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra) com vírus, 

produzidas quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala e que 

podem  

o ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que 

estão próximas;  

o chegarem à boca, nariz ou olhos, através das mãos que estiveram 

em contacto com uma superfície ou objeto contaminado com essas 

gotículas. 

 

As medidas preventivas no âmbito da COVID-19 a instituir deverão ter em conta 

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

(superfícies/objetos contaminados). 
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2.3 Período de incubação 

 

O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) situa-se entre 1 a 14 

dias, segundo as informações publicadas mais atuais das 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.  

 

2.4 Principais sintomas  

 

Atualmente sabe-se que os sinais e sintomas da COVID‐19 variam, desde a 

ausência de sintomas – os chamados assintomáticos, até febre (temperatura ≥ 38.0ºC), 

tosse, dor de garganta, cansaço e dores musculares e, nos casos mais graves, 

pneumonia grave, síndrome respiratória aguda grave, septicémia, choque sético e 

eventual morte.  

A realidade indica que o agravamento da situação clínica, do doente, pode ocorrer 

rapidamente, geralmente durante a segunda semana da doença. Foram também 

associados à doença casos de anosmia (perda do olfato) e em alguns casos a perda do 

paladar, como sintoma da COVID‐19, tendo-se verificado alguns casos em que estes 

foram os únicos sintomas da infeção. 

 

2.5 Tratamento e Vacina 

 

O tratamento para a infeção por este novo coronavírus é dirigido aos sinais e 

sintomas apresentados.  

Até à data não existe vacina ou tratamento específico para esta infeção. 
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2.6 Prevenção 

 

As medidas de redução de eventual risco de transmissão do SARS-CoV-2, em 

ambiente escolar, à presente data assentam na: 

• Adoção de medidas de etiqueta respiratória 

• Condições específicas de funcionamento; 

• Regras de higiene; 

• Distanciamento físico.  

 

2.7 Despiste da infeção 

 

 O despiste da infeção passa pela realização de teste específico para o agente 

causador. 

2.8 Casos e contactos 

 

Definição de Caso suspeito, caso provável, caso confirmado 

 

A definição seguidamente apresentada é baseada na informação disponível, à 

data, no Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doença Transmissíveis (ECDC), e 

deve ser adotada. 

 

Caso suspeito 

 

Critérios clínicos  

 

 

e 

Critérios epidemiológicos 

 

Infeção respiratória aguda 

(febre ou tosse ou 

dificuldade respiratória)  

requerendo ou não 

hospitalização 

História de viagem para áreas com transmissão comunitária ativa 

nos 14 dias antes do início de sintomas 

OU 

Contacto com caso confirmado ou provável de infeção por SARS-

CoV-2/COVID-19, nos 14 dias antes do início dos sintomas 
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Caso provável 

Caso suspeito com resultado de teste inconclusivo ou positivo para SARS-CoV-2 

e COVID-19. 

 

Caso confirmado 

Todos aqueles que com ou sem sintomas têm confirmação laboratorial para 

SARS-CoV-2 e COVID-19. 

 

 

Contacto próximo (de caso validado) 

 

• Prestação de cuidados diretos a doente com COVID-19;    

• Contacto em ambiente laboratorial com amostras de COVID-19; 

• Visitas a doente ou permanência no mesmo ambiente de doente infetado 

por COVID-19; 

• tenham estado em contacto em proximidade (<1 metro) ou em ambiente 

fechado (ex: sala de aula) doente infetado por COVID-19; 

• tenham viajado em conjunto no mesmo carro que o doente infetado por 

COVID-19; 

• sejam coabitantes. 

 

A Autoridade de Saúde pode considerar como contato próximo outros indivíduos 

não definidos nos pontos anteriores (avaliação caso a caso). 
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3. PLANO DE CONTINGÊNCIA   
 

 

O plano de contingência nacional, da responsabilidade do Ministério da Saúde, 

para além das medidas relacionadas com as instituições de saúde, salienta a 

importância de todas as instituições, nomeadamente as escolas, estarem preparadas 

para a adoção de medidas adequadas de prevenção e contenção desta doença, 

respeitando as suas especificidades estruturais e orgânicas. 

O Plano de Contingência (PC) estabelece os níveis de resposta e ação da 

instituição para minimizar os riscos de transmissão deste agente patogénico, em estreita 

articulação com as famílias, os serviços de saúde e outras estruturas pertinentes da 

comunidade educativa.  

Partindo da análise das possíveis consequências no funcionamento da instituição, 

em particular nas áreas críticas de atividade, perante diferentes cenários de absentismo 

e disfunção social, definem-se as medidas necessárias, a sua calendarização, bem 

como as responsabilidades de cada pessoa dentro da instituição, ajustadas aos 

diferentes cenários de evolução da epidemia, a fim de assegurar que cada um saiba o 

que fazer em situação de crise e o que esperar das ações desenvolvidas por si e pelos 

restantes membros da comunidade educativa.   

Deste modo, cientes de que a adoção de comportamentos e hábitos preventivos 

podem minimizar o contágio, apresenta-se o presente Plano de Contingência, 

considerado neste momento o adequado ao AECM, para fazer face às diferentes fases 

previstas de evolução desta. Este documento poderá ser revisto e atualizado face a 

novas informações ou acontecimentos. 
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3.1 Finalidade do Plano de Contingência  

 

O Plano de Contingência pretende responder às seguintes três questões:  

1- Quais os efeitos que a infeção de alunos, docentes, trabalhadores não docentes e 

visitantes pode causar na escola? 

2-  O que se deve preparar para fazer face a um possível caso de infeção?  

3- O que fazer numa situação em que existe um aluno, docente, não docente ou 

visitante, suspeitos de infeção?   

 

3.2 Objetivos do Plano de Contingência  
 

• Definir a estrutura de decisão, coordenação e monitorização no agrupamento; 

• Informar a comunidade educativa, via site do agrupamento, e-mails institucionais 

e suporte físico quando relevante, das informações emanadas pelas entidades 

de saúde, nomeadamente a DGS (informações, comunicados, orientações); 

• Garantir respostas eficazes e coordenadas com as organizações e entidades 

externas; 

• Adotar medidas de prevenção e contenção da infeção por Corona Vírus – 

COVID-19; 

• Incentivar na comunidade educativa a adoção de comportamentos preventivos 

adequados; 

• Assegurar a continuidade do processo de ensino e aprendizagem no AECM, de 

acordo com o nível de risco;  

• Minimizar o efeito da epidemia na comunidade escolar. 

• Garantir, mesmo no pior cenário possível, a manutenção das atividades 

essenciais; 

• Preparar a resposta das escolas do agrupamento nas diferentes fases do plano, 

para diminuir as condições de propagação da epidemia; 

• Assegurar uma resposta coordenada com as outras instituições, nomeadamente 

as de saúde, envolvidas na resposta à epidemia. 
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• Garantir a comunicação eficaz e célere entre todos os intervenientes na 

avaliação e gestão do risco, na execução de eventuais medidas de resposta e 

com a comunidade educativa em geral. 

 

3.3 Acompanhamento da COVID-19  

  

   

 Todos os elementos da comunidade escolar devem reportar à direção da escola, 

uma situação de caso suspeito. 

A coordenação global do plano será assumida pelo Órgão de Gestão da Escola 

devidamente apoiado pela equipa de educação para a saúde do agrupamento, as 

equipas operativas de cada escola do agrupamento em articulação com as entidades de 

saúde competentes, bem como, com os pais dos alunos. 

 

 

 

 São competências de cada um destes intervenientes: 

DIREÇÃO DO AGRUPAMENTO-Coordenação-supervisiona todas as ações constantes 

      no Plano de Contingência. 

 

 

COORDENADORA DA EDUCAÇÂO PARA A SAÚDE  

• Coordena as equipas operativas; 

• Articular com as entidades de saúde e demais entidades que se revelem 

pertinentes. 

 

 

 

EQUIPA OPERATIVA  

 

        Comissão de Saúde:  

• Organizar/controlar e executar, em articulação com as Entidades Externas, 

todas as atividades previstas no Plano de Contingência; 

• Redigir e rever o plano de contingência; 
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• Organizar e regular as ações do grupo de preparação e acompanhamento 

do plano de contingência; 

• Elaborar relatório sobre os casos de alerta e/ ou de doença em cada escola 

e JI do Agrupamento e divulgá-lo à Coordenadora e aos restantes 

elementos da equipa; 

• Informar sobre eventuais novas tomadas de decisão. 

• Afixar check-list de regras e procedimentos de higiene e limpeza 

específicos para cada espaço (salas de aula, ginásios, casas de banho, 

sala de convívio dos alunos, entrada da cantina/ refeitórios/ bufetes 

escolares), baseadas nas Medidas de Prevenção e Controlo da infeção por 

COVID-19, referidas adiante. 

 

Apoio Informático:  

• Gerir o site da escola: de modo a incluir informação atualizada sobre a 

infeção por COVID-19 e as medidas do plano; 

• Promover a informação dos professores, tendo em vista a possibilidade de 

vir a ser necessário recorrer ao teletrabalho; 

 

Apoio Pedagógico:  

Competências do coordenador de Diretores de Turma: 

• Assegurar a comunicação célere e eficaz entre direção/equipa de saúde e 

diretores de turma. 

 

Competências dos Diretores de Turma/ Professores Titulares de Turma 

• Colaborar na informação/sensibilização dos Pais/EE, sobre a infeção por 

COVID-19 e as medidas deste plano; 

• Colaborar na informação/sensibilização dos alunos da sua direção de 

turma, sobre a infeção por COVID-19 e as medidas deste plano; 

 

 

 

 



     
 

 

 

Agrupamento de Escolas Cego do Maio – Póvoa de Varzim (Cód. 152250) 

_________________________________________________________________________ 
  

_______________________________________________________________________
14 
 

Pais e encarregados de educação: 

 

   Cooperar com a Equipa de Saúde: 

• No acompanhamento e divulgação do plano de contingência. 

• Na organização/controlo e execução escrupulosa, em articulação com as 

Entidades Externas, de todas as atividades previstas no Plano de 

Contingência. 

• Manter-se informada sobre a situação em cada momento; 

• Manter os seus contactos telefónicos atualizados e manter-se contactáveis. 

 

 

          Comissão de Pessoal não docente:  

 

• Gerir o aprovisionamento dos produtos de higiene e limpeza; 

• Assegurar sempre a existência de sabonete líquido e de toalhetes de papel, 

ou solução alcoólica para lavagem das mãos, nos espaços comuns, WC´s, 

laboratórios e demais espaços utilizados; 

• Verificar as condições de higiene e segurança das instalações; 

• Promover o arejamento de todos os locais, mantendo as janelas abertas 

sempre que possível. 

 

Apoio à Comissão de Pessoal não docente 

• Manter a higiene e limpeza do Piso ou Pavilhão e limpeza frequente das 

superfícies de trabalho e outros objetos que entrem em contacto com as 

mãos (por exemplo: torneiras, telefones, teclados, “ratos” de 

computadores, puxadores, balcões e corrimões). 

• Limpar, diariamente, os puxadores internos e externos das portas e os 

corrimãos. 

• Disponibilizar termómetro aos alunos ou funcionários (funcionária em 

serviço no piso de entrada) 

• Encaminhar e orientar alunos com quadro compatível com caso suspeito 

para a sala de isolamento; 
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• Comunicar, de imediato, à equipa da saúde e/ou direção quando se 

verificar o disposto na alínea anterior. 

Em situação de ausência de algum elemento, terá de haver um substituto a 

designar na altura pela Direção da Escola. 

 

Apresenta-se de seguida a constituição das equipas operativas nas várias escolas 

do agrupamento. 

Escola Função Função no Agrupamento Identificação 
 

EB  
2.3 

Cego do 
Maio 

 
Comissão da 

Saúde 
(CS) 

Equipa da Saúde - EPSS 
 
Apoio informático 
Apoio a nível pedagógico 

      Margarida Marinha 
      Gabriela Marques 

Diretor 
Coordenador DT’s e Dt’s 

Comissão Pessoal 
não Docente 

(CPnD) 

 
Responsável pela manutenção e 
limpeza das instalações 

 
Arlindo Maia 

 
 

EB1/JI 
Século 

Comissão da 
Saúde 

Docente representante da saúde 
Apoio pedagógico 

 
Helena Moura 

 
CPnD 

Responsável pela manutenção e 
limpeza das instalações 

 
Paula Silva 

 
EB1/JI 

Giesteira 

Comissão da 
Saúde 

Docente representante da saúde 
Apoio pedagógico 

 
Lurdes Mesquita 

 
CPnD 

Responsável pela manutenção e 
limpeza das instalações 

 
Armanda Campos 

 
EB1/JI 

Pedreira 
Argivai 

Comissão da 
Saúde 

Docente representante da saúde 
Apoio pedagógico 

 
Emília Machado 

CPnD Responsável pela manutenção e 
limpeza das instalações 

 
Olga Santos 

 
JI Pedreira 

1 

Comissão da 
Saúde 

Docente representante da saúde 
Apoio pedagógico 

 
Dina Craveiro 

CPnD Responsável pela manutenção e 
limpeza das instalações 

 
Raquel Vasques 

 

 

3.4 Entidades externas  

 

 A evolução da situação relativamente à pandemia COVID-19, é acompanhada por 

entidades externas ao agrupamento, em articulação com a direção e/ou coordenadora 

da saúde, sendo essas entidades:  
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• Ministério da Educação (ME) 

• Direção‐Geral de Estabelecimento Escolares (DGEstE)  

• Ministério da Saúde (MS)  

• Direção‐Geral da Saúde (DGS)  

• Administração Regional do Norte (ARSN)  

• ACeS Grande Porto IV ‐ Póvoa de Varzim / Vila do Conde 

• Polícia de Segurança Publica (PSP)  

• Câmara Municipal da Póvoa de Varzim (CMPV)  

• Associação de Pais e Encarregados de Educação do agrupamento 

 

No quadro a baixo apresentam-se os contactos de algumas entidades  

 

Entidade Contacto telefónico Endereço de e-m@il 

SNS 24  808 24 24 24  

Dr. Luís Castro  
(Delegado de Saúde Coordenador)  

925 498 126 lcastro@arsnorte.min-saude.pt 

Dr.ª Vanessa Rodrigues 
(Delegada de Saúde e responsável pela Área 

da Vigilância Epidemiológica das Doenças 
Infeciosas e Emergências em Saúde Pública) 

925 199 235 
 

252 662 650 

 

Dr.ª Patrícia Marques    

UCC  
M.ª José Martins  

Ana Rita 
(UCC Enf.ª) 

 
 

252 249 065 

 
 
uccdapovoa@gmail.com 

Bombeiros Voluntários 252 291 500  

CMPV 252 090 000 geral@cm-pvarzim.pt 

Segurança Social  
 

300 502 502   

Proteção Civil Municipal  
 

252 090 000   
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3.5 Informação e formação da comunidade escolar  

  

 De modo a promover a implementação eficiente do plano de contingência este 

continuará a ser divulgado a todos os elemento(s) da comunidade escolar esclarecendo-

os mediante informação precisa e clara, sobre a COVID-19 de forma a, por um lado, 

evitar o medo e a ansiedade e, por outro, estes terem conhecimento das medidas de 

prevenção que devem instituir e os procedimentos específicos a adotar perante um caso 

suspeito. 

 

 

3.6 Equipamentos e produtos  

 

O cumprimento adequado do presente plano de contingência requer a aquisição 

de material específico cuja relação consta no quadro seguinte. 

Equipamento ou produto Finalidade 

Sabão líquido  

Dispensadores de solução antisséptica de base alcoólica 
(SABA) 

 

 

Desinfeção das mãos 

Um por sala de aula 
Entrada da cantina 

Sala de convívio 
 Biblioteca 

 

Secretaria 
Papelaria 

Sala dos professores 
Quiosque eletrónico 

Cartazes informativos Informação 

Máscaras cirúrgicas Elemento com sintomas e 
para quem lhe presta 
assistência 

Luvas descartáveis Elemento que presta 
assistência a caso suspeito  

Toalhetes de papel Instalações sanitárias 
Salas de isolamento 

Contentor de resíduos com abertura não manual e saco 
plástico (50/70micra de espessura) 

Instalações sanitárias 
Salas de isolamento 

Produtos de higiene e limpeza e produtos para 
desinfeção 
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4. CUMPRIMENTO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA   
 

4.1 Competências da direção  
 

 

A Direção do agrupamento é responsável pela implementação das seguintes 

medidas:    

a) Promover a atualização do Plano de Contingência para a COVID‐19, de acordo 

com as orientações da DGS;    

b) Articular/promover a articulação, com as entidades externas locais, 

designadamente entidades da Saúde (Saúde Escolar e Unidades de Saúde 

Pública), a autarquia, a segurança social e a proteção civil, salvaguardando a 

necessidade de apoios ou recursos que estas entidades possam 

disponibilizar;    

c) Confirmar que as escolas do agrupamento apresentam as condições sanitárias 

necessárias para a promoção das boas práticas de higiene, nomeadamente a 

higienização das mãos com água e sabão, e secagem com toalhetes de papel;  

d) Garantir as condições necessárias para se manter o distanciamento físico, 

dentro e fora do edifício escolar, nomeadamente através da reorganização da 

comunidade escolar;    

e) Confirmar a gestão diária de resíduos, sem necessidade de proceder a 

tratamento especial;    

f) Garantir a existência de material e produtos de limpeza para os procedimentos 

adequados de desinfeção e limpeza dos edifícios escolares;   

g) Definir e garantir a implementação de horários de limpeza e descontaminação, 

dos espaços escolares de acordo com a sua utilização; 

g) Garantir o cumprimento da obrigatoriedade de utilização de máscaras para 

acesso e permanência no estabelecimento de ensino, pelo pessoal docentes e 

não docentes e pelos alunos, de acordo com a legislação vigente;    

h) Disponibilizar informação facilmente acessível a toda a comunidade escolar, 

nomeadamente através da afixação de cartazes sobre medidas preventivas;   
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i) Promover a atualização dos contactos de emergência das crianças ou alunos e 

do fluxo de informação aos encarregados de educação; 

 j) Garantir a elaboração de um plano de higienização que tenha por referência a 

Informação da DGEstE, com a orientação da DGS e a colaboração das Forças 

Armadas (“Limpeza e desinfeção de superfícies em ambiente escolar no 

contexto da pandemia COVID-19”); 

k) Garantir que a entrada de pessoas estranhas ao processo educativo (p. ex. 

fornecedores) no recinto escolar, só se concretiza quando tal for imprescindível 

e, sempre, de forma segura, utilizando máscara e evitando contacto com as 

crianças, alunos e pessoal docente e não docente;  

l) Privilegiar a via digital para todos os procedimentos administrativos, sempre que 

possível;  

m) Suspender-se eventos e reuniões com um número alargado de pessoas;  

n) Privilegiar a via digital ou telefónica no contacto com os encarregados de 

educação. Nos casos em que seja necessário reunir presencialmente, estas 

reuniões deverão ser, preferencialmente, individuais ou em pequenos grupos, 

mantendo as medidas de higiene e distanciamento;  

o) Garantir que as crianças, os alunos, bem como o pessoal docente e não 

docente com sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19 não devem 

apresentar-se no estabelecimento de educação pré-escolar ou na escola. 

Devem contactar o SNS24 (808 242424) ou outras linhas telefónicas criadas 

especificamente para o efeito, e proceder de acordo com as indicações 

fornecidas, pelos profissionais de saúde. 

 

 

De modo a tornar mais ágil este documento, o cumprimento do plano de 

Contingência está organizado por níveis de ensino, uma vez tratar-se de públicos e 

modos organizacionais distintos. Assim, primeiro abordar-se a implementação do plano 

de contingência ao nível da Educação pré-escolar, seguindo-se a implementação do 

plano no 1.º ciclo e por último, a sua consecução nos 2.º e 3.º ciclos, que possuem uma 

organização similar e desenvolve-se no mesmo espaço. 
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4.2 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR  
 

 

4.2.1 Reorganização da comunidade escolar: geral 

 

A organização do espaço no estabelecimento de ensino respeita os seguintes 

critérios:  

• A receção da criança no estabelecimento é feita por um profissional 

destacado para o efeito que a recebe por parte do seu encarregado de 

educação, ou por pessoa por ele designada, evitando a circulação de 

pessoas externas no interior do recinto.  

• A troca de fraldas (caso seja necessário) é realizada com todas as medidas 

de higiene, nomeadamente, higienização das mãos dos profissionais e das 

crianças, bem como da bancada, antes e depois da muda de fralda.  

• As peças de roupa suja devem ir para casa em saco plástico, fechado. 

• Escusa de que as crianças utilizem brinquedos trazidos de casa ou outros 

objetos não necessários (informar os E.E.); 

• Distribuição dos grupos/turma por todos os espaços disponíveis que 

reúnam condições para este efeito, privilegiando os mais amplos e 

arejados;  

• Criação de circuitos de circulação interna dos diferentes grupos de 

crianças, docentes e não docentes, evitando o contacto entre diferentes 

grupos e permitindo uma higienização mais eficaz;  

• Encerramento de todos os espaços que não sejam necessários às 

atividades (exceção da(s) sala(s) de refeição);  

• Remoção das salas onde os grupos se encontram, de tudo o que não seja 

essencial às atividades desenvolvidas;  

• Dar primazia às atividades ao ar livre, assegurando o não contacto entre 

grupos através da rotatividade dos mesmos;  
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• Garantir o distanciamento máximo entre crianças nas atividades realizadas 

em mesa, sem comprometer a eficiência das tarefas;  

• Garantir a existência de material individual necessário para cada atividade;  

• O calçado será higienizado nos cobertos de entrada da escola; 

• Informação dos encarregados de educação de que as crianças não 

poderão levar de casa brinquedos ou outros objetos não necessários;  

• Gestão das idas à casa de banho, evitando concentração de crianças;  

• Manutenção do arejamento dos espaços, onde os grupos permaneçam, 

através da abertura de portas e janelas, desde que seja seguro;  

• Garantir a educação inclusiva, para as crianças que necessitam de apoio.  

 

A observação de alguns destes critérios, será concretizada em cada 

estabelecimento do agrupamento como consta nas grelhas abaixo apresentadas para 

cada estabelecimento de ensino. 
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Tabela 1a 

 

EB1/JI Século 

 

Grupo/ turma 
 

Hora de intervalos Hora de refeição 

A 
9:45 – 10:15 

 
12:00 – 12:30 

B 

C 

10:15 – 10:45 12:30 -13:00 D 
 
E 

 
10:45 – 11:15 13:00 – 13:30 

 

Circuitos A criança: 

Circuito entrada – sala e recreio - sala O aluno é sempre acompanhado, pela A.O. até à respetiva sala. 

Circuito sala- recreio O aluno é sempre acompanhado, pela A.O. até ao recreio. 

Circuito sala - cantina O aluno é sempre acompanhado, pela A.O. até à cantina. 

Circuito cantina - sala O aluno é sempre acompanhado, pela A.O. até à respetiva sala. 

Circuito entrada do edifício – WC O aluno é sempre acompanhado, pela A.O. até ao WC. 

Circuito sala – WC O aluno é sempre acompanhado, pela A.O. até ao WC. Os alunos 
das 

turmas A, D e E usarão o WC do Pré-escolar e os alunos das 

turmas B e C o WC do prolongamento. 

Circuito cantina – WC O aluno é sempre acompanhado, pela A.O. até ao WC. 
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Tabela 1b 

 

EB1/JI Giesteira 

 

Grupo/ turma Sala Hora de intervalos     Hora de refeição 

Pré- Escolar A-G Sala - Pré 10:30 – 11:00 12:00 

 

Circuitos A criança: 

Circuito entrada – sala 

e recreio - sala 

atravessa o recreio até à entrada do edifício, segue o circuito assinalado 

no recreio. Todo o percurso será sempre acompanhado por um adulto. 

Circuito sala- recreio à saída da sala segue o circuito até ao exterior do edifício. Todo o 

percurso será sempre acompanhado por um adulto. 

Circuito sala - cantina à saída da sala segue o circuito até ao polivalente. Todo o percurso será 

sempre acompanhado por um adulto. 

Circuito cantina - sala à saída da cantina segue o circuito até à sua sala. Todo o percurso será 

sempre acompanhado por um adulto. 

Circuito entrada do 

edifício – WC 

à entrada do edifício segue o circuito até ao WC. Todo o percurso será 

sempre acompanhado por um adulto. 

Circuito sala – WC à saída da sala segue o circuito até ao WC. Todo o percurso será 

sempre acompanhado por um adulto. 

Circuito cantina – WC à  saída  da  cantina  segue  o  circuito  Todo  o  percurso  será sempre 

acompanhado por um adulto. 
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EB1/JI Pedreira Argivai 

 

Grupo/ turma Sala Hora de intervalos          Hora de refeição 

JIP A 10:30 – 11:00 12:30 – 13:00 

JIP B 10:00 – 10:30 12:00 – 12:30 

 

Circuitos A criança: 

Circuito entrada – sala 

e recreio - sala 

A criança é sempre acompanhada pela educadora/assistente entre os 

diferentes espaços destinados às atividades educativas. 

Circuito sala- recreio A criança é sempre acompanhada pela educadora/assistente entre 

os diferentes espaços destinados às atividades educativas. 

Circuito sala - cantina A criança é sempre acompanhada pela educadora/assistente entre 

os diferentes espaços destinados às atividades educativas. 

Circuito cantina - sala A criança é sempre acompanhada pela educadora/assistente entre 

os diferentes espaços destinados às atividades educativas. 

Circuito entrada do 

edifício – WC 

A criança é sempre acompanhada pela educadora/assistente entre 

os diferentes espaços destinados às atividades educativas. 

Circuito sala – WC A criança é sempre acompanhada pela educadora/assistente entre 

os diferentes espaços destinados às atividades educativas. 

Circuito cantina – WC A criança é sempre acompanhada pela educadora/assistente entre 

os diferentes espaços destinados às atividades educativas. 
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Tabela 1d 

 

JI Pedreira 1 

 

Grupo/ turma Sala Hora de intervalos     Hora de refeição 

JIP1 A 10:30 – 11:00 
12:00 – 12:30 

12:00 – 12:30 

 

Circuitos A criança: 

Circuito entrada – sala 

e recreio - sala 

A criança é sempre acompanhada pela educadora/assistente entre 

os diferentes espaços destinados às atividades educativas. 

Circuito sala- recreio A criança é sempre acompanhada pela educadora/assistente entre 

os diferentes espaços destinados às atividades educativas. 

Circuito sala - cantina A criança é sempre acompanhada pela educadora/assistente entre 

os diferentes espaços destinados às atividades educativas. 

Circuito cantina - sala A criança é sempre acompanhada pela educadora/assistente entre 

os diferentes espaços destinados às atividades educativas. 

Circuito entrada do 

edifício – WC 

A criança é sempre acompanhada pela educadora/assistente entre 

os diferentes espaços destinados às atividades educativas. 

Circuito sala – WC A criança é sempre acompanhada pela educadora/assistente entre 

os diferentes espaços destinados às atividades educativas. 

Circuito cantina – WC A criança é sempre acompanhada pela educadora/assistente entre 

os diferentes espaços destinados às atividades educativas. 
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4.2.2 Organização dos horários 

 

 

A permanência da criança no estabelecimento de educação é limitada ao 

estritamente necessário para a realização das atividades  

Os períodos de permanência dos diferentes grupos de crianças, no recreio e 

cantina é desfasado como constata nas tabelas acima apresentadas. 

Os equipamentos serão higienizados entre a utilização de diferentes grupos de 

crianças (depois de um sair e antes de outro chegar ao recreio/cantina).  

A extensão dos horários, no âmbito das Atividades de Animação e Apoio às 

Famílias (AAAF) e da Componente de Apoio à Família (CAF), seguirá as orientações 

previstas para a permanência da criança no estabelecimento durante as atividades com 

o grupo/turma.  

 

4.2.3 Práticas pedagógicas 

 

 

Considerando todas as orientações da DGS e sem perder de vista a especificidade 

deste nível de educação, onde o brincar e as interações com os outros assumem um 

papel central no desenvolvimento, aprendizagem e saúde, foram definidas rotinas e 

práticas pedagógicas que garantam estes sem prejuízo do bem-estar físico e emocional 

dos alunos. Assim as crianças serão sensibilizadas para a importâncias das novas 

rotinas escolares, esclarecendo suas dúvidas preocupações e atendendo às suas 

sugestões.  

Define-se ainda que as práticas pedagógicas passaram por:  

• Elaboração com as crianças de cartazes, panfletos e/ou outros que fixados na sala 

de aula ou outros espaços da escola, reflitam as regras de segurança em vigor e 

adotar por todos;  
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• Desenvolvimento de projetos/atividades de modo diversificado com recurso à 

projeção, por exemplo, de visitas virtuais a museus, parques, palácios, audição de 

concertos de música, visualização de peças de teatro e documentários sobre 

assuntos do interesse das crianças;  

• Leitura de histórias em círculo alargado.  

 

No desenvolvimento das atividades devem privilegiar-se:  

• O pequeno grupo ou individualmente, quando possível;  

• Os espaços abertos (pátios, logradouros, jardins).  

• A utilização de materiais facilmente higienizáveis, evitando aqueles que, maior 

risco de contaminação;  

• Assegurar a higienização e desinfeção entre utilizações dos objetos partilhados 

entre crianças.  

 

Se uma criança se encontrar atestadamente em grupo de risco, terá apoio 

individualizado, envolvendo a EMAEI no acompanhamento da criança em estreita 

articulação com o docente e a família. 

 

 

4.2.4 Gestão dos recursos humanos 

 

Nos estabelecimentos de ensino permanecem os recursos humanos estritamente 

necessários e pelo período estipulado.  

 

EB1/JI Giesteira  

JI – 1 educadora de infância, 2 assistentes operacionais e 1 assistente técnica  

 

EB1/JI Pedreira/Argivai  
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JI Pedreira 1 – 1 educadora, 1 assistente técnica e 1 assistente operacional  

JI Pedreira/Argivai – 2 educadoras, 1 assistente técnica, 3 assistentes operacionais  

 

EB1/JI do Século  

JI: 5 educadoras, 4 assistentes Técnicas e 4 assistentes operacionais; 

 

 

4.2.5 Reorganização da comunidade escolar: Refeitório 

 

 

 

O período de refeições, obedece às seguintes medidas de distanciamento e higiene:  

• A deslocação para a sala de refeições, é desfasada e de acordo com o constante nas 

tabelas 1a a 1d (ponto 4.2.2 – Organização dos horários, página de 23 a 26 deste 

documento).  

• As crianças devem lavar as mãos, antes e depois das refeições, e sempre 

acompanhadas;  

• Os lugares estão marcados nas mesas, para assegurar o máximo de distanciamento 

físico;  

• As superfícies utilizadas serão limpas e desinfetadas entre troca de grupos de alunos 

(turnos);  

• Não serão partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos;  

• Os equipamentos e utensílios da criança a devolver aos encarregados de educação 

serão colocados em saco descartável;  

• Todos os funcionários, que durante as refeições acompanham as crianças, usam 

máscara também nesse período.  

 

As pausas da equipa para almoço deverão ocorrer de modo a garantir o afastamento 

físico entre profissionais. 
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4.3 1.º, 2.º e 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO 

 

4.3.1 Reorganização da comunidade escolar: geral 
 

 

 

A comunidade escolar do AECM, por forma a responder à situação excecional 

que vivemos, organizar-se-á do seguinte modo: 

• Todos os membros da comunidade escolar devem respeitar as regras de 

segurança e de distanciamento físico recomendado; 

• Nas aulas de 100 minutos, os professores definem em conselho de turma 

um momento de intervalo para os alunos, desfasado do horário de intervalo 

geral, de modo a diminuir o número de alunos em permanência no recreio 

no intervalo; 

• Os alunos serão organizados em grupos e cada grupo terá um horário de 

aulas, intervalos e refeições próprios; 

• Serão definidos circuitos de entrada e saída dos alunos do edifício escolar, 

devidamente identificados por sinalética e informação. 

• Nos intervalos entre cada disciplina não é permitida a saída da sala exceto 

para deslocações ao WC, individuais, espaçadas e sem comprometer o 

início da aula seguinte;  

• Os objetos não essenciais à prática letiva serão removidos das salas, 

facilitando a higienização; 

• Elementos decorativos serão removidos dos espaços escolares; 

• As casas de banho a utilizar pelos alunos, serão as mais próximas da sua 

sala de aula; 

• Nas casas de banho dos professores os secadores de mãos e o gel, são 

substituídos por toalhetes de papel e sabão líquido; 

• Nas casas de banhos estão identificados os lavatórios em uso; 
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• A sala de convívio e a biblioteca possuem uma sinalética que indica os 

lugares que podem ser ocupados de forma a garantir as regras de 

distanciamento físico. Serão higienizadas e desinfetadas após cada 

utilização 

• Devem ser mantidos o arejamento e a ventilação dos espaços utilizados, 

através da abertura de portas e janeles, que devem ser assegurados pelo 

professor ou assistente operacional; 

• A gestão do pessoal não docente deve garantir o funcionamento da escola, 

na eventualidade de absentismo por doença ou necessidade de isolamento 

de alguns dos seus elementos; 

• A sala de convívio, bufetes/bar, papelaria, secretaria e biblioteca, serão 

mantidos abertos, definindo-se o limite máximo de ocupação destes 

espaços, salvaguardando o distanciamento social; 

• Os assistentes operacionais da papelaria e bufete, para além da máscara, 

usarão viseira protetora; 

• Proteção dos teclados, ratos e botões das impressoras, fotocopiadoras de 

uso coletivo e comandos dos videoprojectores e quadros interativos com 

película de plástico, a ser substituído no final do dia. 
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4.3.2. Reorganização da comunidade escolar: Acesso ao recinto escolar  
 

• Haverá desfasamentos de horários entre turmas, de forma a evitar 

aglomeração de pessoas à entrada e à saída do recinto escolar;  

• No acesso ao recinto escolar, da todos os elementos da comunidade 

educativa têm de utilizar máscara. Terá de se proceder à higienização das 

mãos à entrada e à saída, com solução antisséptica de base alcoólica 

(SABA);  

• Sempre que possível as portas ficarão abertas de forma a evitar o toque 

frequente em superfícies;  

• Reduzir ao máximo possível o número de pessoas a circular no espaço 

escolar. Fornecedores ou pessoas que comprovadamente precisem de se 

dirigir à escola, terão de o fazer respeitando todas as regras de 

distanciamento social e higiene, nomeadamente, desinfeção das mãos e 

uso de máscara. 

 

4.3.3 Reorganização da comunidade escolar: Espaço escolar 
 

 

• As turmas estão distribuídas por diferentes zonas na escola;  

• Estão definidos circuitos de entrada e saída da sala de aula para cada 

turma, de forma a diminuir ao mínimo o cruzamento de pessoas;  

• Cada turma permanecerá na mesma sala, durante o período de aulas, à 

exceção das disciplinas específicas; 

• Os alunos estão organizados em grupos que têm uma zona de recreio 

específica, evitando-se contactos entre os diferentes grupos; 
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4.3.4 Reorganização da comunidade escolar: Sala dos professores 

 

Será: 

• Aumentada a frequência de limpeza e higienização após utilização (mesas, 

cadeiras, teclados e ratos); 

• Redução do número de computadores para quatro assegurando um maior 

distanciamento entre utilizadores; 

• Disponibilização de dispensadores de solução SABA à entrada da sala;  

• Uso obrigatório de máscara;  

• Garantido o distanciamento físico;  

• Assegurada uma boa ventilação e renovação do ar. 

 

 

4.3.5 Reorganização da comunidade escolar: Sala de informática 

 

Neste espaço, já é prática não utilizar dispositivos de armazenamento, até agora 

de modo a evitar vírus virtuais, e agora, por força das circunstâncias, será reforçado. 

Para além desta e, seguindo “Higienização e limpeza de computadores, tablets e 

outros dispositivos tecnológicos de utilização partilhada / uso coletivo”, da Associação 

Nacional de Professores de Informática, serão observadas as seguintes medidas: 

• Disponibilização de dispensador de solução SABA e toalhetes junto aos 

computadores, de modo aos alunos poderem limpar e higienizar os 

equipamentos que usam, no início e/ou fim da aula;  

• Disponibilização de dispensadores de solução SABA à entrada da sala;  

• Uso obrigatório de máscara por parte de alunos e professora;  

• Proteção dos teclados, ratos e botões das impressoras, fotocopiadoras de 

uso coletivo e comandos dos videoprojectores e quadros interativos com 

película de plástico, a ser substituído no final do dia; 
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• Ligar os equipamentos no início do dia e mantê-los ligados, desligando-os 

somente no final do dia. 

• Assegurar a limpeza dos equipamentos, recorrendo aos seguintes 

materiais: panos que não soltem fiapos; efetuar a limpeza do equipamento 

tecnológico com as fontes de alimentação desligadas; escusar o uso 

produtos de limpeza corrosivos; não pulverizar ou entornar água em cima 

dos equipamentos tecnológicos e, outras indicações do fabricante. 

 

4.3.6 Reorganização da comunidade escolar: Biblioteca 

 

    Será: 

• Aumentada a frequência de limpeza e higienização após utilização (mesas, 

cadeiras, teclados e ratos); 

• Controlada a higienização das mãos à entrada e à saída;  

• Assegurado o uso obrigatório de máscara;  

• Garantido o distanciamento físico;  

• Observada a lotação máxima, que consta no espaço, em regulamento a 

definir pela Biblioteca. 

• Assegurada uma boa ventilação e renovação do ar. 
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4.3.7 Reorganização da comunidade escolar: Refeitório 

 

De modo a respeitar as regras de distanciamento físico entre todos os utilizadores e 

diminuir o risco de transmissão do vírus os refeitórios escolares: 

• Serão utilizados pelos grupos de alunos pré-definidos em horários pré-

estabelecido e desfasado; 

• Encontra-se definido o circuito de circulação; 

• Os lugares disponíveis para utilização estão devidamente assinalados; 

• Serão removidos todos os objetos e equipamentos não essenciais; 

• os utilizadores têm de lavar/desinfetar as mãos antes e após o consumo de 

qualquer refeição;  

• É obrigatório o uso de máscara, exceto no período de refeição (para os alunos 

os 2.º e 3.º ciclos);  

• Talheres e guardanapos devem ser fornecidos dentro de embalagem;  

• Os equipamentos (ex.: zonas de atendimento, balcões, mesas, cadeiras, etc.), 

serão higienizados e desinfetados após cada utilização, de acordo com a 

Orientação 014/2020 da DGS “Limpeza e desinfeção de superfícies em 

estabelecimentos de atendimento ao público ou similares”;  

• Assegurar uma boa ventilação e renovação do ar. 

 

No manuseamento de alimentos, o colaborador deve ter-se em conta o seguinte: 

• Manipular os alimentos prontos a comer recorrendo a utensílios como 

guardanapos, espátulas, pinças, luvas de uso único ou equipamentos de 

distribuição 

• Utilizar luvas descartáveis, sem descurar a higienização das mãos antes e 

depois da utilização destas; 

• Utilizar um par de luvas por tarefa; 

• Proceder à remoção e substituição das luvas se alguma se danificar 

durante o trabalho;  

• Em tarefas demoradas, as luvas devem ser substituídas a cada 4 horas de 

utilização. 
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4.3.8 Reorganização da comunidade escolar: Bufetes/bares e sala de convívio 

 

   Sendo espaços comuns, será: 

• Aumentada aa frequência de limpeza e higienização após utilização 

(balcões, mesas, cadeiras), 

• Controlada a higienização das mãos à entrada e à saída;  

• Assegurado o uso obrigatório de máscara, exceto no período de refeição;  

• Garantido o distanciamento físico;  

• Observada a lotação máxima, que consta no espaço. (44 pessoas) 

• Assegurada uma boa ventilação e renovação do ar. 

 

 

4.3.7 Reorganização da comunidade escolar: sala de aula 
 

• Existe dispensador de solução SABA à entrada de todas as salas de aula; 

• Objetos e acessórios não essenciais à prática pedagógica serão removidos 

das salas de aula; 

• As mesas estão dispostas de forma a garantir o maior espaçamento; 

• Os lugares disponíveis para os alunos estão assinalados nas mesas com 

um círculo verde; 

• O aluno deve ocupar esse lugar e mantê-lo ao longo de todas as aulas 

nessa sala; 

• Os alunos ocuparão as mesas da sala de modo a nunca ficarem virados 

uns para os outros; 

• Não deverão ser permitidas troca e partilha de material pelos diferentes 

alunos;  

• Os alunos ao entrarem na sala não deverão tocar nas diferentes 

superfícies a não ser no espaço que lhe corresponde;  

• A abertura e fecho da porta, janelas e estores da sala só é permitida ao 

professor; 

• Somente o docente poderá manusear os equipamentos audiovisuais e 

comandos; 
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• O professor será a pessoa responsável por deixar as janelas das salas 

abertas durante os intervalos; 

• Os comandos remotos e teclado de computador devem ser higienizados 

com solução zoono. 

 

 

4.3.8 Práticas Pedagógicas 
 

 

Aulas experimentais 

 

As atividades realizadas nestas aulas, terão um cariz demonstrativo e serão 

levadas a cabo pelo docente, cabendo aos alunos assistir às mesmas e empenhar-se na 

situação de aprendizagem proposta. 

 

 

Aulas de Educação Musical 

 

 

As orientações aqui propostas foram apresentadas pela Associação Portuguesa 

de Educação Musical. 

Constituindo-se com contribuições da mesma para o desenvolvimento da prática 

musical nas escolas, em segurança: 

• Entrar no espaço de aula ou ensaio sempre com máscara;  

• Ter sempre disponível um pano e desinfetante com álcool a 70% para mãos, 

instrumentos musicais e outros acessórios acústicos ou eletrónicos (estantes, 

pequena percussão, baquetas, teclados, mesas de mistura, microfones, etc.) 

cada vez que são usados;  

• Nunca partilhar instrumentos de sopro e avisar os encarregados de educação das 

regras; 

• Manter porta e/ou janelas abertas;  
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Aulas de Educação Física 

 

De acordo com as orientações para a realização em regime presencial das aulas 

práticas da disciplina de educação física, de 1 de setembro de 2020, o desenvolvimento 

curricular desta disciplina decorrerá sendo observadas as seguintes medidas 

preventivas ao nível de espaços, recursos e estratégias/metodologias de ensino. 

De salvaguardar que em situação de necessidade de passagem para a 

modalidade de regime misto, a disciplina de educação física, devido ao seu carácter 

essencialmente prático, manter-se-á, na medida do possível e respeitando as 

orientações da DGS, em regime presencial. 

 

 

Espaços: 

• As aulas decorrerão essencialmente em espaço aberto, recorrendo-se a 

espaços fechados somente quando os espaços abertos possíveis, se 

encontrarem ocupados; 

• Os banhos após a realização da aula, estão interditos; 

• Quando por necessidade, as atividades decorrem no pavilhão, as portas e 

janelas serão mantidas abertas, assegurando uma boa ventilação do 

espaço; 

• Os acessos às instalações desportivas estão devidamente assinalados por 

circuitos, que asseguram a circulação sem cruzamento de pessoas; 

• Existência de dispensadores com solução à base de álcool à entrada do 

pavilhão para a desinfeção das mãos dos alunos, professores, assistentes 

operacionais, ou outros elementos que entrem neste espaço; 

• O calçado utilizado nas instalações desportivas, é de uso exclusivo nestes 

espaços; 

• Os espaços encontram-se reorganizados de modo a assegura o maior 

distanciamento, entre alunos durante a prática desportiva; 
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• Existem marcações no piso, para delimitar as áreas de prática, de modo a 

orientar o posicionamento dos alunos; 

• Será realizada limpeza e higienização dos espaços e equipamentos 

utilizados, entre aulas, de acordo com as orientações n.os 014/2020 e 

030/2020, da DGS. 

 

 

Equipamentos: 

 

• Os materiais e equipamentos específicos da disciplina, estão organizados; 

• Estes materiais e equipamentos são submetidos a limpeza e desinfeção, 

nos termos da Orientação n.º 014/2020 e da Orientação n.º 030/2020 da 

DGS, nomeadamente materiais que possam ser partilhados; 

• As superfícies laváveis não porosas de equipamentos de uso comum 

(bolas, raquetas, volantes, objetos gímnicos portáteis, etc.), são limpos e 

desinfetados no início do dia, antes e depois de cada utilização, com 

recurso a agentes adequados; c) As superfícies porosas, como pegas de 

equipamentos são revestidas com película aderente, antes e depois de 

cada utilização, que será descartada ao final do dia. 

 

Proteção Individual  

 

Seguindo o Princípio da Precaução em Saúde Pública, como medida de proteção 

adicional ao distanciamento físico, à higiene das mãos e à etiqueta respiratória o uso de 

máscara (durante as aulas das disciplina em espaço aberto ou fechado), segue as 

seguintes orientações: 

 

• Alunos:  

• Obrigatório o uso de máscara, na entrada e saída das instalações.  

• Dispensa da obrigatoriedade do uso de máscara durante a realização de 

exercício físico;  
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• Professores de Educação Física:  

• Dispensa da obrigatoriedade do uso de máscara apenas durante a 

lecionação de períodos de sessões de exercício que impliquem realização 

de exercício físico;  

• Assistentes Operacionais:  

• Uso obrigatório de máscara. 

 

Estratégias/metodologias de ensino 

 

 No sentido de reduzir o risco de contágio,  

• Será garantido o distanciamento entre alunos e alunos e docente; 

• Serão privilegiadas situações de aprendizagem individuais, bem como a 

utilização de jogos reduzidos e condicionados;  

• Desenvolver, no âmbito dos conhecimentos, as aprendizagens requeridas para 

cada ano de escolaridade através de trabalho autónomo ou nos momentos 

online que possam vir a decorrer ao longo do ano (caso seja necessário transitar 

para ensino misto ou ensino a distância). 

 

 

Atividades do Desporto Escolar 

 

O regresso será feito de forma faseada, iniciam-se de momento com  treinos 

ajustados em todas as modalidades, garantindo o distanciamento físico de, pelo menos, 

três metros entre alunos. 

O Plano de Retoma do Desporto Escolar acompanhará o que vier a ser 

determinado, pela Autoridade de Saúde, para o desporto extraescolar. 
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Sala do Centro de Apoio à Aprendizagem 

 

Este espaço é frequentado por cinco alunos que devido à sua situação particular, 

não utilizam máscara. Os profissionais que trabalham com estes alunos, utilizam 

equipamento de proteção individual (Máscara FFP2, proteção ocular - viseira ou 

máscara - e bata descartável.  

Neste espaço só entram os profissionais que trabalham diretamente com os 

alunos. As lancheiras/mochilas são higienizadas antes de entrar na sala. 

 

 

 

4.4 Medidas Gerais de Higiene  
 

 

4.4.1 Medidas de Higiene Pessoal - Código de Conduta 

 

Todos os membros da comunidade escolar devem adotar as seguintes, 

• Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma SABA; 

• Prescindir das tradicionais formas de cumprimento (aperto de mão, beijo, 

abraço); 

• Evitar os postos de trabalho partilhados; 

• Higienizar as mãos à entrada e saída das salas de aulas e da escola; 

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

durante pelo menos 20 segundos;   

• Em alternativa utilizar um desinfetante para as mãos que tenha pelo menos 

70% de álcool, cobrindo todas as superfícies das mãos e esfregando-as até 

ficarem secas;  

• Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, antes e após as 

aulas, antes e após o uso da casa de banho e sempre que necessário (usando 

neste caso, preferencialmente, água e sabão);  
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• Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos;   

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

• Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de seguida;   

• Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir; 

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

com secreções respiratórias; 

• Evitar contacto próximo com doente/s com infeção respiratória. 

• Utilizar máscara durante a atividade letiva e em todos os espaços do recinto 

escolar; 

• Lavar bem as mãos antes de colocar a máscara e depois de a retirar; 

• Adaptar bem a máscara ao rosto no momento da sua colocação e não mais 

mexer na mesma durante o seu uso; 

• Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, 

interruptores, etc. 

• Respeitar todas as regras de distanciamento social, higiene pessoal e 

ambiental. 

 

4.4.2 Medidas de Higiene do ambiente escolar 

 

Uma prática recomendada para a prevenção de transmissão da COVID‐19 em 

ambientes comunitários é limpeza e desinfeção de superfícies, conforme a Orientação 

014/2020 da DGS.  

Sabemos hoje que o vírus SARS‐CoV‐2 pode sobreviver em diferentes superfícies, 

durante horas ou mesmo, dias.  

Embora todas as superfícies podem ser fonte de contaminação, as superfícies com 

maior risco de contaminação são as de toque frequente, ou seja, as superfícies 

manipuladas ou tocadas, por muitas pessoas, e com muita frequência ao longo do dia, 

tais como, puxadores de portas, interruptores de luz, telefones, tablets, teclados e ratos 

de computadores, principalmente quando usados por várias pessoas, botões de 

elevadores, torneiras de lavatórios, manípulos de autoclismos, mesas, bancadas, 

cadeiras, corrimãos, dinheiro, controlos remotos, entre outros.  
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Para além das superfícies, existem espaços na escola, que seja pelo número de 

ocupantes, seja pelo tempo de ocupação, se constituem zonas de maior risco de 

transmissão do vírus, devendo ser alvo de medidas adicionais de limpeza e desinfeção, 

sempre que estejam em utilização, nomeadamente:  

a) Áreas de isolamento de casos suspeitos de COVID‐19 na escola;  

b) Refeitórios escolares;  

c) Instalações sanitárias;  

d) Salas de professores;  

e) Salas de aulas;  

f) Bibliotecas. 

 

Para além da limpeza e desinfeção, os espaços devem ser ventilados, de modo a 

permitir a renovação do ar interior, através de ventilação natural pela abertura de portas 

e janelas.  

Como tal, o planeamento da higienização e limpeza deve ser relativo aos 

revestimentos, aos equipamentos e utensílios, assim como aos objetos e superfícies que 

são mais manuseadas (ex. corrimãos, maçanetas de portas, botões de elevador).  

A limpeza e desinfeção das superfícies deve ser realizada com detergente 

desengordurante, seguido de desinfetante. 

 

Manter as superfícies e os objetos de trabalho limpos;  

Promover o arejamento dos espaços; 

Serão colocados cartazes, de fácil compreensão a toda a comunidade educativa, 

ilustrativos de uma boa higienização das mãos em todos os locais onde esta possa ser 

feita (WC’s, junto aos dispensadores de solução antisséptica de base alcoólica, entrada 

das escolas, secretarias e outros serviços escolares…); 

Os docentes, em contexto de sala de aula, deverão promover atividades para a 

aquisição de bons hábitos de higiene; 

O pessoal docente e não docente deve promover os bons hábitos em relação à 

lavagem das mãos e às regras de etiqueta respiratória;   

As escolas disponibilizarão os necessários dispensadores com solução antisséptica 

de base alcoólica e sabão em todos os espaços das suas instalações que achar 
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necessário (como por ex: biblioteca, sala de professores, salas de informática, 

laboratórios…); 

Haverá, de fácil acesso, toalhetes de papel descartáveis e caixotes de lixo com 

tampa de fácil abertura e não manual para depósito dos resíduos, nas casas de banho, 

sala dos professores. Estes deverão ser esvaziados e desinfetados com muita 

regularidade, usando sempre luvas descartáveis;   

 

Reforçar a limpeza e o arejamento de todos os espaços utilizados pela comunidade 

escolar.  

• Reforço da limpeza geral do espaço escolar, nomeadamente com limpeza dos 

tampos das mesas no final de cada turno e dos teclados com um toalhete com 

álcool. 

• Aquisição de maior quantidade de produtos de limpeza. 

 

Será elaborado um documento de monitorização da manutenção, limpeza e 

desinfeção das instalações da Escola que contemplará:  

• Limpeza/higienização regular e intensa (frequência horária) com detergente 

apropriado, assim como solução antisséptica de base alcoólica de:  

▪ Corrimões 

▪ Portas de WC;   

▪ Armários;   

▪ Torneiras;  

▪ Telefones;   

▪ Interruptores;   

▪ Torneiras e autoclismos;  

▪ Maçanetas e puxadores de portas;   

▪ Teclados e ratos de computador;   

▪ Mesas de trabalho dos alunos no final de cada período de trabalho 

(final da manhã e tarde);   

▪ Mesas de trabalho dos alunos aquando cada mudança de cada 

turno de alunos;   
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▪ Botões de elevador; 

▪ Outros acessórios regularmente manipuláveis. 

 

4.4.3 Outras medidas preventivas e de contenção 
 

Os professores, funcionários, alunos, encarregados de educação e outros devem 

apresentar-se de boa saúde nas instalações da Escola.   

 

Se tem febre, tosse e dificuldade respiratória, não deve frequentar a Escola.  

• Não serão admitidos na Escola quaisquer pessoas (alunos, professores, 

funcionários, encarregados de educação) que manifestem febre ou outros 

sinais de gripe, a fim de evitar o contágio de outras pessoas.   

• Em caso de dúvida a Equipa Operativa contactará a linha de saúde 24 (808 

24 24 24), o Delegado de saúde e/ou o Centro de saúde.   

• Sempre que os responsáveis da Escola identifiquem uma situação suspeita 

de doença, de acordo com os sintomas descritos, entre funcionários ou 

alunos, designadamente a existência de sintomas de gripe devem telefonar 

para a Linha Saúde 24 (808 24 24 24) e seguir as instruções que lhes forem 

transmitidas.    

 

No caso de se um aluno/profissional (docente ou não docente) informar que está 

em casa com sintomas da doença, ou com a doença, deve proceder-se:   

 

• À listagem dos contactos próximos estabelecidos; 

• À identificação dos espaços frequentados levando a cabo medidas de limpeza 

e higienização destes e dos materiais utilizados pelo doente; 

• Ao reforço da vigilância das pessoas que estiveram em contacto de maior 

proximidade em contexto escolar.  

• À justificação das ausências de acordo com o já previsto.    
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5. FUNCIONAMENTO DO AGRUPAMENTO EM FASE 

CRÍTICA  

 

 Na fase mais crítica da epidemia, é possível existirem casos de profissionais e/ou 

alunos com eventual comprometimento do normal funcionamento escolar, em resultado 

do absentismo a ele associado.  

Perante o cenário de elevado absentismo dos professores e outros profissionais, 

poderá haver necessidade de redimensionar as atividades do agrupamento definindo as 

condições mínimas para o funcionamento dos estabelecimentos de ensino do mesmo. 

Nestas condições, o funcionamento das escolas do agrupamento será organizado 

segundo o critério de atividade essencial/prioritária e atividade não prioritária, assumindo 

a seguinte forma: 

 

Atividades essenciais e prioritárias:  

• Limpeza de espaços e desinfeção; 

• Segurança / vigilância do edifício;   

• Serviços administrativos;  

• Contactos com exterior (serviços de saúde, pais e encarregados de 

educação, fornecedores…);  

• Cumprimento do plano de emergência e evacuação da Escola.  

 

Atividades não prioritárias (passíveis de eliminação temporária):  

• Visitas de Estudo – suspensão até novas indicações;   

• Atividades letivas (aulas) – a permanência dos alunos na Escola, no 

entanto, deverá ser mantida até à medida do possível.    
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Neste cenário e de modo a assegurar as atividades prioritárias, proceder-se-á à 

distribuição dos recursos humanos afetos ao agrupamento, de acordo com o mapa 

seguinte: 

 

 

SETORES 

Escola do Agrupamento Cego do Maio 

Escola EB 

Cego do 

Maio 

 

EB1/JI 

Século 

 

EB1/JI 

Giesteira 

 

EB1/JI 

Pedreira 

JI 

Pedreira 1 

Portaria 1 --- --- --- --- 

Bufete 2 --- --- --- --- 

Manutenção e 
limpeza/desinfeção das 
instalações e apoio às 

atividades letivas 

 

7 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

Cantina a) a) a) a) --- 

Serviços administrativos 4 --- --- --- --- 

PBX 1 --- --- --- --- 

Cumprimento do Plano de 
emergência e evacuação 

 

b) 

 

b) 

 

b) 

 

b) 

 

b) 

  a) A definir pelos Plano de Contingência das empresas de restauração coletiva do agrupamento 

b) Todos os elementos presentes na escola 

 

Para a manutenção das atividades consideradas essenciais e prioritárias será 

assegurada a entrada dos fornecedores de bens ou serviços, como por exemplo, 

fornecedores de artigos alimentares destinados à cantina e ao bufete, fornecedores do 

material de higiene, após a comunicação de informação considerada relevante e a 

sensibilização para o uso de máscara.    

 

Se a situação o justificar, trabalho como reuniões dos diferentes órgãos da 

escolas, formação, conselhos de turma de avaliação e similares, podem realizar-se 

recorrendo a teletrabalho ou utilização de infraestruturas tecnológicas de comunicação e 

informação para este efeito. 

 

O encerramento da escola será determinado pelo delegado de saúde pública. 
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6. RESPOSTA A UM CASO DE INFEÇÃO  

 

6.1 Preparação para um possível caso de infeção por COVID-19  

 

Área ou sala de “isolamento”  

 

 De modo a assegurar o conforto de um elemento da comunidade escolar que seja 

um caso suspeito de infeção COVID-19 enquanto permaneça na escola e a segurança 

dos restantes membros da mesma, o primeiro será encaminhado até a uma sala de 

isolamento, devidamente identificada e da qual foi dado conhecimento a toda a 

comunidade escolar) e aí permanecerá até abandonar as instalações escolares, 

(enquanto aguarda a validação de caso e o eventual transporte pelo INEM). 

A sala de isolamento tem o seguinte equipamento: 

• cadeira ou marquesa; 

• kit com água e alguns alimentos não perecíveis;  

• contentor de resíduos (com abertura não manual com saco de plástico);  

• solução antisséptica de base alcoólica – SABA; 

• toalhetes de papel;  

• máscara(s) cirúrgica(s);  

• luvas descartáveis;  

• termómetro. 

 

 

Próxima desta (na escola sede), existe:  

• instalação sanitária com doseador de sabão e toalhetes de papel, para a 

utilização exclusiva do elemento com Sintomas/Caso Suspeito.  

• Telefone. 
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 Apresentam-se de seguida, os espaços que em cada escola do agrupamento se 

constituirão como sala de isolamento: 

 

Estabelecimento de ensino Sala de isolamento 

Escola EB 2.3 Cego do Maio GAPA – Gabinete de apoio ao aluno 

EB1/JI Século Sala da Associação de Pais 

EB1/JI Giesteira Sala Turma Mais 

EB1/JI Pedreira Argivai Sala de Apoio 

JI Pedreira 1 Gabinete 

 

Nota: Na escola sede a ambulância do INEM recolherá o caso confirmado, na porta central do edifício junto às salas de EVT. 

 

Procedimentos específicos  

 

Os procedimentos específicos a adotar em situações de caso suspeito, caso 

suspeito validado e contactos próximos de caso suspeito validado estão previstos nos 

pontos 4, 5 e 6 do presente PC, esquematizado em anexo.  

 

 O processo de alerta de elemento de comunidade escolar com sintomas e ligação 

epidemiológica (compatíveis com a definição de caso suspeito de COVID-19) 

concretizam-se do seguinte modo: 

 

 

Este processo de comunicação deve ser o mais célere e expedito possível.  
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 Após a saída de um caso suspeito do local onde se encontrava para a sala de 

isolamento, os alunos ou adultos que se encontravam no mesmo espaço: 

 

• Serão encaminhados para outro espaço/sala na escola; 

• Regista-se os elementos próximos, que poderão vir a constituir-se como 

contactos próximos, se o caso for validado; 

• Procede-se à desinfeção do espaço partilhado e dos equipamentos e materiais 

utilizados pelo caso suspeito. 
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6.2 Procedimento num caso suspeito de infeção por COVID-19  

 

Passos a tomar perante um caso suspeito: 
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A. Adulto que apresente critérios compatíveis com a definição de caso suspeito 

ou com sinais e sintomas de COVID-19: 

• informa a equipa da saúde direção/ da escola (preferencialmente por via 

telefónica); 

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

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

 

B. Aluno que apresente critérios compatíveis com a definição de caso suspeito 

ou com sinais e sintomas de COVID-19: 

• Informa: 

• o professor – se estiver em sala de aula; 

• o assistente operacional do setor onde se encontra; 

• é acompanhado à sala de isolamento por um assistente operacional 

destacado pela direção; 

• avisar o encarregado de educação para se dirigir à escola (de preferência 

em veículo próprio); 

 

Quem acompanhe o aluno, docente ou trabalhador não docente com sintomas, 

deve: 

• assegurar, desde que possível, a distância de segurança (superior a 1 

metro) do aluno acompanhado; 

• colocar, antes de iniciar esta assistência, uma máscara cirúrgica e luvas 

descartáveis; 

• cumprir as precauções básicas de controlo de infeção (PBCI) quanto à 

higiene das mãos, após contacto com a pessoa acompanhada.  
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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.    

 

 Já na sala de isolamento: 

• o docente ou trabalhador não docente ou quem acompanhe o aluno com 

sintomas, aguarda a chegada do EE do aluno para este contactar o SNS 

24 (808 24 24 24). O diretor ou o ponto focal do estabelecimento de 

educação ou ensino pode realizar o contacto telefónico se tiver 

autorização prévia do encarregado de educação; 

• o profissional de saúde do SNS 24 questiona o doente (ou EE /o 

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:  

o define os procedimentos adequados à situação clínica;   

o não se dá continuidade ao Plano de Contingência (a partir do ponto 5) 

 

• Se se tratar de caso suspeito de COVID-19:  

o Plano de Contingência – (ponto 5 – anexo X) - a partir da área de 

isolamento é contactada a Autoridade de Saúde Local/Unidade de 

Saúde Pública Local, cujos contactos telefónicos constam afixados na 

área de isolamento, e devem estar gravados no telemóvel do ponto 

focal de cada estabelecimento e do diretor do estabelecimento de 

educação ou ensino. 

 

A Autoridade de Saúde Local:  

• prescreve o teste para SARS-CoV-2 e encaminha para a sua realização;  

• esclarece o caso suspeito, se for um adulto ou o encarregado de 

educação, caso se trate de um menor sobre os cuidados a adotar 

enquanto aguarda confirmação laboratorial e sobre os procedimentos 

seguintes (no que for aplicável da Orientação n.º 10/2020 da DGS). 
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A deslocação para casa, para os serviços de saúde ou para o local de 

realização de teste deve ser feita em: 

▪ viatura própria,  

▪ viatura própria dos encarregados de educação, caso seja menor de 

idade.  

▪ nunca em transporte público.  

▪ dentro da viatura deve manter a máscara devidamente colocada. 

 

Atuação e caso suspeito de COVID-19: 

 

A Autoridade de Saúde Local, procede à avaliação da situação/risco, para decidir 

a das medidas a adotar, enquanto aguarda confirmação laboratorial, nomeadamente:  

• Isolamento dos contactos que estiveram sentados em proximidade na sala de 

aula ou no refeitório ou outros contactos próximos identificados. 

 

 

Se houver confirmação laboratorial de caso: 

 

a Autoridade de Saúde Local informa: 

• o caso confirmado; 

• os contactos de alto e baixo risco; 

• o agrupamento sobre as medidas individuais e coletivas a implementar, 

de acordo com a avaliação da situação/risco efetuada, nomeadamente:  

o Isolamento de casos e contactos, encerramento da turma, de áreas 

ou, no limite, de todo o estabelecimento de educação ou ensino; 

o Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços 

mais utilizados pelo caso suspeito, bem como da área de 

isolamento (Orientação n.º 014/2020 da DGS);  

o Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso suspeito 

em dois sacos de plástico, resistentes, com dois nós apertados, 
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preferencialmente com um adesivo/atilho e colocação dos mesmos 

em contentores de resíduos coletivos após 24 horas da sua 

produção (nunca em ecopontos). 

 

 

6.2 Procedimento num caso confirmado de infeção por COVID-19 fora da escola 

em alguém da comunidade educativa 

 

 

 

 

Passos a seguir: 

• Acionar o Plano de Contingência informando: 

• o ponto focal; 

• a Autoridade de Saúde Local; 

• aguardar indicações da Autoridade de Saúde Local; 

• implementar as medidas individuas e /ou coletivas recomendadas. 

 

 

6.4 Procedimento de vigilância de contactos próximos  
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O AECM, solicitou os contactos atualizados de todos os membros da comunidade 

escolar, de modo a facultar estes contactos à Autoridade de Saúde Local, facilitando o 

rastreio dos mesmos. 

 

 

As medidas individuais e/ou coletivas a adotar pelo AECM, serão emanadas pela 

Autoridade de Saúde Local, de acordo com a avaliação de situação realizada por este 

organismo e que estão previstas no documento “Referencial Escolas Controlo da 

transmissão de COVID-19 em contexto escolar”, de 4 de setembro de 2020. 
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7. COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO COM OS PARCEIROS 

 

 

A comunicação dentro do AECM e com os parceiros realizar-se-á nos seguintes 

moldes: 

 

A Direção/ O Diretor comunica: 

• Autoridade de Saúde Local 

• Responsável(eis) pelo pessoal não docente 

• Associações de pais e Encarregados de Educação 

• Comunidade educativa (via site do AECM) 

 

A Coordenadora da Saúde comunica: 

• Docentes 

• Coordenador de diretores de turma 

 

O Coordenador de diretores de turma comunica: 

• diretores de turma 

 

Os diretores de turma comunicam: 

• Pais e Encarregados de Educação 

• Alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

 

 

Agrupamento de Escolas Cego do Maio – Póvoa de Varzim (Cód. 152250) 

_________________________________________________________________________ 
  

_______________________________________________________________________
57 
 

8. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMISTRATIVOS DO AECM 

 

As pessoas que necessitem contactar estes serviços devem:   

  

• Devem fazê-lo de modo não presencial; 

• Na eventualidade da necessidade de se deslocar aos Serviços, deve 

marcar o horário para o seu atendimento;  

• Cumprir as medidas básicas de higiene, nomeadamente uso de máscara e 

desinfeção das mãos; 

• Não é permitida a presença de mais de uma pessoa de cada vez para 

atendimento nestes serviços. 

 

 

9. DIVULGAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIAS 

 

O presente plano de contingência foi elaborado de acordo com as orientações 

emanadas pela Direção Geral de Saúde e DGEstE, até à data da sua aprovação.  

O plano será divulgado e explicado a todos os membros da comunidade 

educativa e será publicado na página eletrónica do agrupamento sendo também 

disponibilizado em suporte digital no correio institucional e em suporte físico nos locais 

habituais. Será afixado na sua versão sumária nos vários estabelecimentos do 

agrupamento, nos locais existentes para esse fim. 

 

Será reavaliado e atualizado sempre que necessário, em articulação com as 

entidades competentes e de acordo com novas orientações emanadas.   

 

Quaisquer comportamentos contrários às medidas e regras estabelecidas neste 

Plano de Contingência que potenciem o contágio serão sujeitos a procedimento 

disciplinar e criminal (de acordo com a enquadramento legal em vigor). 
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10. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 
 

Despachos: 

• Diário da República n.º 43/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-03-02 - 

Modernização do Estado e da Administração Pública, Trabalho, Solidariedade e 

Segurança Social e Saúde - Gabinetes das Ministras da Modernização do Estado e 

da Administração Pública, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e da 

Saúde  

• Despacho nº 005/2020 de21/02/2020 - Atualização da Task Force para a 

operacionalização e a implementação de medidas para prevenção e controlo da 

infeção por novo Coronavírus - COVID-19 previstas no plano de contingência 

 

Comunicados: 

• Atualização de 05/03/2020 | 14:55 - 9.º Caso positivo para COVID-19 

• Atualização de 05/03/2020 | 09:39 - 7.º e 8.º Casos positivos para COVID-19 

• Atualização de 04/03/2020 | 09:16 - Caso positivo de COVID-19 

• Atualização de 02/03/2020 | 17:28 - Casos de infeção por novo Coronavírus 

(COVID-19) 

• Atualização de 01/03/2020 | 15:21 - Caso de COVID-19 identificado em doente que 

esteve no Norte de Portugal 

 

Orientações: 

• Orientação nº 006/2020 de 26/02/2020 - Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19). 

Procedimentos de prevenção, controlo e vigilância em empresas; 

• Orientação Conjunta DGESTE/DGE/DGS, orientações para o ano letivo 2019/2020; 

• Orientação nº 030/2020 de 29/05/2020, atualizado - COVID-19: Atividade Física e 

Desporto Espaços de Prática de Exercício Físico e Desporto, e Competições 

Desportivas de Modalidades Individuais sem Contacto; 

 

 

 

https://www.dgs.pt/corona-virus/ficheiros-externos/despacho-n2836-a20201.aspx?v=%3d%3dHQAAAB%2bLCAAAAAAABAArtE1JLS5ITM7IV8hTUza0MLM2sjA203XUNzIwMgAA0hSSIB0AAAA%3d
https://www.dgs.pt/a-direccao-geral-da-saude/comunicados-e-despachos-do-director-geral/despacho-n-0052020-de21022020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/a-direccao-geral-da-saude/comunicados-e-despachos-do-director-geral/atualizacao-de-05032020-1455-9-caso-positivo-para-covid-19-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/a-direccao-geral-da-saude/comunicados-e-despachos-do-director-geral/atualizacao-de-05032020-0939-7-e-8-casos-positivos-para-covid-19-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/a-direccao-geral-da-saude/comunicados-e-despachos-do-director-geral/atualizacao-de-04032020-0916-caso-positivo-de-covid-19-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/a-direccao-geral-da-saude/comunicados-e-despachos-do-director-geral/atualizacao-de-02032020-1728-casos-de-infecao-por-novo-coronavirus-covid-19-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/a-direccao-geral-da-saude/comunicados-e-despachos-do-director-geral/atualizacao-de-01032020-1521-caso-de-covid-19-identificado-em-doente-que-esteve-no-norte-de-portugal-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0062020-de-26022020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0062020-de-26022020-pdf.aspx
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Documentos: 

• DGESTE Documento Orientador para Plano Contingência – ESCOLAS 

• Lista de contactos próximos no estabelecimento escolar 

• “Referencial Escolas Controlo da transmissão de COVID-19 em contexto escolar”, 

de 4 de setembro de 2020. 

• “Higienização e limpeza de computadores, tablets e outros dispositivos 

tecnológicos de utilização partilhada / uso coletivo”, da Associação Nacional de 

Professores de Informática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ANEXOS 
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Plano do Contingência no âmbito da infeção pelo 
novo Coronavírus (SARS-CoV-2/COVID-19) 

 

(E.B. 2,3 Cego do Maio) 
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E.B. 1/JI do Século 
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E.B. 1/JI da Giesteira 
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E.B. 1/JI Pedreira/Argivai 
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JI Pedreira 1 
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FLUXO DE ATUAÇÃO PERANTE CASO SUSPEITO DE COVID-19 

Escola EB 2.3 CEGO DO MAIO 

 

 

 
 

Fluxo 1: Atuação perante caso suspeito de COVID-19 em menor de idade 
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FLUXO DE ATUAÇÃO PERANTE CASO SUSPEITO DE COVID-19 

Escola EB 2.3 CEGO DO MAIO 

 

 
 

Fluxo 2: Atuação perante caso suspeito de COVID  
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FLUXO DE ATUAÇÃO PERANTE CASO SUSPEITO DE COVID-19 

Escola EB 1Cc/JI do Século 

 

 

 
Fluxo 1: Atuação perante caso suspeito de COVID-19 em menor de idade 
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FLUXO DE ATUAÇÃO PERANTE CASO SUSPEITO DE COVID-19 

Escola EB 1Cc/JI do Século 

 

 

Fluxo 2: Atuação perante caso suspeito de COVID 
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FLUXO DE ATUAÇÃO PERANTE CASO SUSPEITO DE COVID-19 

Escola EB 1Cc/JI da Giesteira 

 

 

Fluxo 1: Atuação perante caso suspeito de COVID-19 em menor de idade 
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FLUXO DE ATUAÇÃO PERANTE CASO SUSPEITO DE COVID-19 

Escola EB 1Cc/JI da Giesteira 

 

 

 

 

Fluxo 2: Atuação perante caso suspeito de COVID 
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FLUXO DE ATUAÇÃO PERANTE CASO SUSPEITO DE COVID-19 

Escola EB 1Cc/JI da Pedreira/Argivai 

 

Fluxo 1: Atuação perante caso suspeito de COVID-19 em menor de idade 
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FLUXO DE ATUAÇÃO PERANTE CASO SUSPEITO DE COVID-19 

Escola EB 1Cc/JI da Pedreira/Argivai 

 

 

Fluxo 2: Atuação perante caso suspeito de COVID 
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FLUXO DE ATUAÇÃO PERANTE CASO SUSPEITO DE COVID-19 

JI da Pedreira 1 

 

 

 

Fluxo 1: Atuação perante caso suspeito de COVID-19 em menor de idade 
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FLUXO DE ATUAÇÃO PERANTE CASO SUSPEITO DE COVID-19 

JI da Pedreira 1 

 

 

 

Fluxo 2: Atuação perante caso suspeito de COVID 
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LISTA DE CONTACTOS ÚTEIS 

AUTORIDADE DE SAÚDE LOCAL 
 

Geral - 252 662 650 

  

Dr. Luís Castro - 925 498 126 

(Delegado de Saúde Coordenador) 

lcastro@arsnorte.min-saude.pt 

 

Dr.ª Vanessa Rodrigues- 925 199 235 

(Delegada de Saúde e responsável pela Área da Vigilância Epidemiológica das Doenças Infeciosas e 

Emergências em Saúde Pública 

 

Dr.ª Patrícia Marques - 918677993 

DIRETOR AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

Dr. Arlindo Ferreira - 252290960 

 

PONTO FOCAL DO PLANO DE CONTINGÊNCIA 

Escola  Ponto Focal 

Escola EB 2.3 Cego do Maio Margarida Marinha – 933293147 

Gabriela Marques – 252290960 

Escola EB JI/1CC Século Helena Moura – 929107108 

Paula Silva - 967313197 

Escola EB JI/1CC Giesteira Lurdes Mesquita – 915694592 

Armanda Campos - 967312953 

Escola EB JI/1CC Pedreira - 
Argivai 

Emília Machado – 917844306 

Olga Santos - 967313036 

JI Pedreira 1  Dina Craveiro – 938253333 

Raquel Vasques - 252642388 

 
 

mailto:lcastro@arsnorte.min-saude.pt
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Lista de contactos próximos no estabelecimento escolar 
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Mod. 1-DGAEP 

Certificação de Isolamento Profilático 

 

Identificação de trabalhadores/alunos em situação de isolamento 

 

 

Luís Castro, Autoridade de Saúde de Póvoa de Varzim/Vila do Conde, determino o 

isolamento de trabalhadores/alunos do Agrupamento de Escolas Cego do Maio, com o 

número de identificação fiscal 600075524, pelo período de ___/___/_____ a 

___/___/_____, por motivo de perigo de contágio e como medida de contenção do 

COVID-19. 

Ficam sujeitos a isolamento: 

 

Número do 
cartão de 
cidadão 

Nome completo 
Data de 

nascimento 
(ano, mês, dia) 

  ______/___/___ 

  ______/___/___ 

  ______/___/___ 

  ______/___/___ 

  ______/___/___ 

  ______/___/___ 

  ______/___/___ 

 

Póvoa de Varzim, ___ de _______________ de 2020 

 

 

       A Autoridade de Saúde, 

 

 

___________________ 
(Luís Castro) 
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MINUTA DIRIGIDA AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 

[Contacto do Diretor do Agrupamento de escolas ou escola não 

agrupada] [Lugar e data de comunicação] 

 

Caro(a) Encarregado(a) de Educação, 

Informamos que foi confirmado um caso/surto de COVID-19 no nosso estabelecimento de 

educação/ensino que o seu educando frequenta. 

 

O SARS-CoV-2 é um vírus transmitido, essencialmente, pessoa para pessoa através de gotículas 

respiratórias de uma pessoa doente por COVID-19. Após esta exposição, os sintomas podem-se 

desenvolver até 14 dias desde o último contacto, sendo estes predominantemente de natureza respiratória, 

como tosse, dificuldade respiratória e febre (>38ºC). Também, podem coexistir outros sintomas, como 

odinofagia (dor de garganta) e dores musculares generalizadas, perda do paladar ou do olfacto, diarreia, 

dor no peito e dor de cabeça, entre outros. A pessoa doente pode também não apresentar sinais ou 

sintomas. 

O nosso estabelecimento está, em articulação com a Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública 

Local, a implementar as medidas de prevenção e controlo da transmissão de SARS-CoV-2. 

Recomenda-se a todos os elementos da comunidade escolar, que se mantenham atentos ao surgimento 

de sintomas compatíveis com COVID-19. Se alguém da comunidade escolar ou do seu ambiente próximo 

desenvolver sintomas sugestivos de COVID-19 deve permanecer em casa e contactar os serviços de 

saúde por telefone (SNS 24 

- 808 24 24 24) ou outras linhas especificas criadas para o efeito 

Queremos assegurar que a comunicação será mantida de forma fluída, não havendo de momento 

necessidade de adotar outros cuidados adicionais além da referida monitorização de sintomas. 

Para mais informações, pode consultar o site da DGS da COVID-19 (www.covid19.min-saude.pt). Com os 

melhores cumprimentos, 

 

[Assinatura do Diretor do Agrupamento Escolar/Escola não Agrupada] 
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INFORMAÇÕES SOBRE O ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO OU 

ENSINO: 

 

Nome do estabelecimento de educação ou ensino:   

Endereço:    

Freguesia:   

INFORMAÇÕES SOBRE O PONTO FOCAL DO PLANO DE CONTINGÊNCIA 

DO ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO OU ENSINO 

Nome:  

Telefone:  

Endereço eletrónico:   

INFORMAÇÕES SOBRE O CASO CONFIRMADO 

 

O caso confirmado é aluno: 

Nome:  

Idade:  

Telefone do/a Encarregado/a de Educação:    

Turma:  

Número de alunos da turma:   

FORMULÁRIO PARA A AUTORIDADE DE SAÚDE 

 

A informação acessível e organizada facilita a avaliação de risco e reduz o tempo necessário para a execução do 

rastreio de contactos e aplicação de medidas. Perante a existência de um caso ou de um surto, o estabelecimento de 

educação ou ensino deve transmitir de forma ágil à Autoridade de Saúde/Unidade de Saúde Pública as seguintes 

informações: 
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O caso confirmado é docente ou não docente: 

Nome:  

Telefone:  

Cargo:  

Turma(s) com a(s) qual(is) teve contacto:   

Número de alunos da(s) turma(s):   

Portador de doença(s) crónica(s)? 

 Sim. Especificar:   

 Não 

 Sem informação 

 

Cumprimento das medidas pelo caso: 

Qual a distância mínima entre o caso e os seus contactos?   

A máscara foi corretamente utilizada em permanência? 

 Sim 

 Não 

 Sem informação 

Participação em atividades extracurriculares? 

 Sim. Especificar:    

 Não 

 Sem informação 

Utilização de transporte escolar? 

 Sim. Especificar:    

 Não 

 Sem informação 

Utilização de cantina ou bar escolar? 

 Sim. Especificar turno/horário:    

 Não 

 Sem informação 

Utilização de outro espaço no estabelecimento de educação ou ensino? 

 Sim. Especificar:    

 Não 

 Sem informação 
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Lista dos alunos e docentes e não docentes alocados a uma turma, coorte, ou qualquer 

outro contato conhecido fora da sala de aula, especificando o tipo de contacto. 

 

*(aluno da mesma turma, aluno de outra turma de uma mesma coorte, docente, não docente, atividade 

extracurricular, coabitante, etc.) 

 

 

 

Nome Contacto telefónico Endereço eletrónico Tipo de contacto* 
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