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Agrupamento de Escolas Prof. Carlos Teixeira - Plano de Contingência do COVID-19 – 2021-22

1. INTRODUÇÃO
O Agrupamento de Escolas é responsável por organizar os Serviços de Saúde e Segurança do Trabalho (SST) de
acordo com o estabelecido no “Regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho” e assegurar à
comunidade escolar condições de segurança e de saúde, de forma continuada e permanente, tendo em conta os
princípios gerais de prevenção.
As prescrições mínimas de proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos da exposição a
agentes biológicos no contexto de trabalho estão estabelecidas no Decreto-Lei n.º 84/97, de 16 de abril.
Face ao panorama atual, torna-se necessário estabelecer um Plano de Contingência que defina os procedimentos
preventivos a implementar no âmbito da infeção pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2, agente causal da COVID-19,
assim como os procedimentos a adotar perante um caso com sintomas desta infeção.
Tal como se pode ler no Referencial Escolas - Controlo da transmissão de Covid-19 em contexto escolar - ano
letivo 2021/2022, “O encerramento dos estabelecimentos de educação e/ou ensino e o confinamento, ainda que
sejam medidas necessárias para o controlo de uma epidemia, têm impacto nos determinantes sociais, mentais e
ambientais da saúde, que se podem refletir em consequências a longo prazo no bem-estar físico, psicológico e
social dos alunos, pessoal docente e não docente. Estas consequências tenderão também a aumentar as
desigualdades sociais e de saúde já existentes.”
A nova versão do documento “Referencial Escolas – Controlo da transmissão de COVID-19 em contexto escolar”
para o segundo período do ano letivo 2021/2022 resulta da revisão efetuada, pela Direção-Geral da Saúde, ao
Referencial existente, à luz dos princípios de evidência e conhecimento científico, bem como da evolução do
estado vacinal da população e da situação epidemiológica do País. A rápida evolução científica impõe uma
atualização permanente da abordagem clínica das pessoas com suspeita e infeção confirmada por SARS-CoV-2,
que se fundamente na evidência crescente, particularmente ao nível dos fatores determinantes da infecciosidade
e gravidade da doença, no atual contexto epidemiológico e de elevada cobertura vacinal contra a COVID-19.
Assim, a atualização deste plano de contingência tem como objetivo a prevenção da doença e a minimização do
risco de transmissão de SARS-CoV-2, através da manutenção das condições de segurança e higiene nos
estabelecimentos de educação e/ou ensino no ano letivo 2021/2022.
Neste plano é definido um conjunto de orientações que, indo ao encontro daquilo que é recomendado pela DGS e
DGEstE, permite a adequação da resposta do Agrupamento de Escolas Carlos Teixeira, centrando-se nas questões
operacionais a acautelar, de forma a proteger a saúde dos alunos, docentes, trabalhadores não docentes e
visitantes, assegurando, como tal, a continuidade da atividade letiva presencial.
Foi definido que todas as medidas são acompanhadas de condições específicas de funcionamento, incluindo
regras de lotação, utilização de equipamentos de proteção individual, agendamento e distanciamento físico, que
acrescem às condições gerais para o levantar de medidas de confinamento. Deste modo, impõe-se que sejam
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assegurados procedimentos, através da implementação, em cada unidade orgânica, de um plano de medidas que
mitigue a possibilidade de contágio, garantindo a segurança da comunidade educativa.
Assim, em cumprimento das orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS), estabelecem-se diretrizes para a
reorganização do funcionamento de cada estabelecimento de ensino. Nestes termos, este Agrupamento de
Escolas estabelece orientações para assegurar a proteção de todos, garantindo interações e relações que as
crianças estabelecem com os adultos e com as outras crianças como base para a sua aprendizagem e
desenvolvimento.
2. OBJETIVOS DO PLANO
O presente “Plano de Contingência” pretende antecipar e gerir o eventual impacto duma situação nos
estabelecimentos escolares do Agrupamento de Escolas Prof. Carlos Teixeira e visa:
a. Preparar a resposta operacional para minimizar as condições de propagação da pandemia e manter
os serviços essenciais do Agrupamento em funcionamento;
b. Definir a estrutura de decisão e de coordenação;
c. Preparar resposta às necessidades de notificação e comunicação, para o interior e para o exterior
do Agrupamento (Plano de Comunicação);
d. Preparar o restabelecimento da situação e atividades normais, tão rápido e seguro quanto possível.

3. POLÍTICA E PRINCÍPIOS
O Plano de Contingência do AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROF. CARLOS TEIXEIRA tem subjacentes os seguintes
princípios:
1º. Salvaguardar a vida de pessoas, reduzindo o risco de contaminação nos locais de trabalho (por via do
contacto com colegas ou por contacto com terceiros) e limitando a propagação no interior das instalações
deste Agrupamento de Escolas;
2º. Preservar e proteger a continuidade da Instituição, assegurando a manutenção dos serviços essenciais;
3º. Envolver as entidades oficiais que possam garantir o apoio na resolução da situação de crise;
4º. Gerir a informação, interna e externa, de modo a surgir na opinião pública (comunidade em que está
inserida) como transparente, concisa, clara e verosímil.

4. CADEIA DE GESTÃO NO ÂMBITO DO PLANO
A. Coordenador e Equipa Operativa
A Coordenação global do Plano será assumida pelo Órgão de Gestão da Escola devidamente apoiado por uma
Equipa Operativa em articulação com o Centro de Saúde de Fafe.
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Coordenador: Diretor do Agrupamento de Escolas – Jorge Machado
Equipa Operativa:
 Comissão da Saúde: Duarte Silva, Sandra Pinheiro, Miguel Garcia, Sara Henriques, Carlos Romão, Paula
Carvalho, Manuela Santos e Vítor Sousa.
 Comissão de Pais / Encarregados de Educação: 2 elementos a designar.
 Comissão Pessoal não Docente: Adriano Faria, Rui Fernandes e Sofia Pinto

B. Cadeia de “comando e controlo”

COORDENADOR DO PLANO DE CONTINGÊNCIA
Jorge Machado
(Diretor)

EQUIPA OPERATIVA
• Comissão da Saúde

ENTIDADES EXTERNAS

• Comissão de Pais/Encarregados

• Centro de Saúde

de Educação

• Bombeiros Voluntários

• Comissão Pessoal Não Docente

• Câmara Municipal

. Coordenadores de Estabelecimento

C. Competências
 Coordenador do Plano de Contingência - supervisionar todas as ações implícitas no Plano de Ação da
Equipa Operativa em articulação com Entidades Externas.
 Equipa Operativa - organizar/controlar e executar, em articulação com as Entidades Externas, todas as
atividades previstas no Plano de Contingência.
 Exceto na escola sede, a coordenação local é da responsabilidade dos respetivos coordenadores de
estabelecimento.
Em situação de ausência de algum elemento, terá de haver um substituto a designar na altura pelo Diretor.

D. Responsáveis pela comunicação externa
A comunicação com os parceiros institucionais será da responsabilidade do Diretor.
CONTACTOS
EB S. Gens - Telefone 253 492 995
CTX - Telefone 253 700 680
EB Silvares - Telefone 253 459 010
EB Regadas - Telefone 253 598 988
EB S. Jorge - Telefone 253 498 276
5

Agrupamento de Escolas Prof. Carlos Teixeira - Plano de Contingência do COVID-19 – 2021-22

EB S. Clemente - Telefone 253 598 193
EB Seidões - Telefone 253 451 893
EB Quinchães - Telefone 253 599 213
5. DOENÇA COVID-19
COVID-19 é o nome atribuído pela Organização Mundial da Saúde à doença provocada pelo novo coronavírus
SARS-COV-2, que pode causar infeção respiratória grave como a pneumonia.

5.1. Principais sintomas
A COVID-19 é causada pela infeção pelo Coronavírus (SARS-CoV-2) e manifesta-se predominantemente por
sintomas respiratórios, nomeadamente, tosse e dificuldade respiratória, bem como febre, podendo também
originar outros sintomas, entre os quais, dor de garganta, dores musculares generalizadas, perda transitória do
paladar ou do olfato, diarreia, vómitos, dor no peito e dor de cabeça, entre outros.
A pessoa infetada pode não apresentar sinais ou sintomas, designando-se assintomática.
2. Transmissão da infeção
Com base na evidência científica atual, este vírus transmite-se principalmente através de:
a. Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando uma pessoa infetada
tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou entrarem em contacto com a boca, nariz ou olhos das pessoas
que estão próximas.
b. Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com SARS-CoV-2 e,
em seguida, com a boca, nariz, olhos ou através de inalação de aerossóis contendo o vírus.

Existem estudos que sugerem a acumulação de aerossóis potencialmente infetados em espaços fechados.
Não havendo ainda imunidade de grupo ou tratamento específico para a COVID-19 e face às novas variantes de
SARS-CoV-2, é imperativo otimizar a aplicação das medidas de prevenção da transmissão, com cumprimento
escrupuloso das medidas de distanciamento físico entre pessoas, do uso adequado de máscara e de limpeza e
desinfeção de mãos e superfícies.

5.3. Período de incubação
Atualmente, estima-se que o período de incubação da doença (tempo decorrido desde a exposição ao vírus até ao
aparecimento de sintomas) seja entre 1 e 14 dias. A transmissão de SARS-CoV-2 pode ocorrer cerca de dois dias
antes da manifestação de sintomas.
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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).
5.4. Classificação do caso de COVID-19
Os anteriores “casos suspeitos” são agora identificados como:
• Caso provável: Pessoa que preenche os critérios clínicos e epidemiológicos ou critérios clínicos e imagiológicos
para definição de caso provável de COVID-19, de acordo com a Norma n.º 020/2020 da DGS, na sua redação
atual.
• Caso possível: Pessoa que preenche os critérios clínicos de definição de caso possível de COVID-19, de acordo
com a Norma n.º 020/2020 da DGS., na sua redação atual.
 Caso Confirmado: pessoa que preencha os critérios laboratoriais.
Critérios clínicos para a Definição de Caso de COVID-19:
Segundo a Norma n.º 020/2020 da DGS, na sua redação atual, é considerado caso possível qualquer
pessoa que apresente, pelo menos, um dos seguintes critérios:
i. Tosse de novo ou agravamento do padrão habitual;
ii. Febre (temperatura corporal ≥ 38,0ºC) sem outra causa atribuível;
iii. Dispneia / dificuldade respiratória sem outra causa atribuível;
iv. Anosmia de início súbito;
v. Disgeusia ou ageusia de início súbito.
5.5. Definição de contacto
Segundo a Norma 15/2020, um contacto é uma pessoa que esteve exposta a um caso confirmado de infeção por
SARS-CoV-2 / COVID-19 dentro do período de infecciosidade, ou a material biológico infetado com SARS-CoV-2,
dentro do período de transmissibilidade.
O período de transmissibilidade/infecciosidade para fins de rastreio de contactos estende-se:
a. Em casos sintomáticos:
i. Desde 48 horas antes da data de início de sintomas de COVID-19, até ao dia em que é estabelecido o fim
do isolamento do caso confirmado, nos termos da Norma 004/2020 da DGS, na sua redação atual.
b. Em casos assintomáticos:
i. Desde 48 horas antes da data da colheita da amostra biológica para o teste laboratorial para
SARS-CoV-2 até ao dia em que é estabelecido o fim do isolamento do caso confirmado, nos termos da Norma
004/2020 da DGS, na sua redação atual;
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ii. Quando for possível estabelecer uma ligação epidemiológica: desde 48h após exposição ao caso
confirmado, até ao dia em que é estabelecido o fim.

6. MEDIDAS GERAIS
Para minimizar o risco de infeção por SARS-CoV-2, é fundamental adotar medidas de prevenção e controlo da
transmissão da COVID-19. Neste sentido, é essencial:
 promover o distanciamento entre pessoas;
 a higiene pessoal, nomeadamente a lavagem das mãos e etiqueta respiratória;
 a utilização da máscara facial, de acordo com a Orientação n.º 011/2021 da DGS* e nos termos da legislação
em vigor;
 a higiene ambiental, como a limpeza, desinfeção e ventilação adequada dos espaços;
 o dever de permanência em casa perante quaisquer sinais e/ou sintomas de doença, de acordo com a Norma
n.º 020/2020 da DGS;
 cancelar atividades realizadas em espaço fechado que não sejam fundamentais e privilegiar, sempre que
possível, atividades ao ar livre;
 realizar testes laboratoriais para SARS-CoV-2 adaptados ao risco epidemiológico conforme a Estratégia
Nacional de Testes para SARS-CoV-2, vertida na Norma n.º 019/2020 da DGS;
 estabelecer uma comunicação empática de forma a promover o envolvimento de toda a comunidade escolar
na adoção das medidas;
 a vacinação dos elegíveis, em diferentes grupos etários, incluindo crianças, segundo a Norma n.º 002/2021
da DGS.

* As Regras relativas à utilização de máscara em ambiente escolar, em espaços interiores ou exteriores, em
concordância com a Orientação 011/2021 da DGS e nos termos da legislação em vigor, podem ser sintetizadas da
seguinte forma:


Qualquer pessoa com idade superior a 10 anos, e, no caso dos alunos, a partir do 2.º ciclo do ensino básico,
independentemente da idade, deve obrigatoriamente utilizar máscara comunitária certificada ou máscara
cirúrgica para o acesso ou permanência no interior dos estabelecimentos de educação e/ou ensino;



Esta obrigatoriedade não se aplica nos espaços de recreio ao ar livre, sem prejuízo de ser recomendado o uso
de máscara sempre que se verifiquem aglomerados de pessoas;



Para as crianças que frequentam o 1.º ciclo do ensino básico, independentemente da idade, a utilização de
máscara comunitária certificada ou máscara cirúrgica é recomendada para o acesso ou permanência no
interior dos estabelecimentos de educação e/ou ensino, como medida adicional de proteção uma vez que
8
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estas crianças não possuem o esquema vacinal primário completo. Nos espaços de recreio ao ar livre, pode
ser utilizada máscara sempre que se verifiquem aglomerados de pessoas;


A utilização de máscara deverá ser adaptada à situação clínica, nomeadamente nas situações de perturbação
do desenvolvimento ou do comportamento, insuficiência respiratória ou outras patologias, mediante
avaliação caso-a-caso pelo médico assistente.

1. As medidas a aplicar para o funcionamento do estabelecimento de educação em segurança seguem as
orientações do Referencial para as Escolas Controlo da transmissão de COVID-19 em meio escolar 2021 da DGS
(revisto em janeiro de 2022), devendo contemplar:
a. Identificação do ponto focal do Plano de Contingência no estabelecimento de educação ou ensino e de,
pelo menos, um substituto;
b. Estratégias de substituição de pessoal docente e não docente em caso de absentismo por doença ou
necessidade de isolamento profilático;
c. Fluxo de atuação perante um caso suspeito ou confirmado de COVID-19 (Anexo I);
d. Definição de uma área de isolamento, devidamente equipada com telefone, cadeira, água, alguns
alimentos não perecíveis e com acesso a instalação sanitária;
e. Trajetos possíveis para o caso suspeito se deslocar até à área de isolamento, devidamente assinalados;
Confirmação dos contactos de emergência das crianças e definição do fluxo de informação aos
encarregados de educação;
f.

Lista atualizada de contactos a ativar perante um caso suspeito de COVID19: Autoridade de Saúde Local /
Equipa de Saúde Pública; SNS 24; Contactos de emergência das crianças ou alunos.

2. A divulgação deste plano será garantida junto de todos os profissionais (pessoal docente e não docente) e
dos encarregados de educação.
3. Será mantido um elo de ligação local com as Entidades da Saúde (Saúde Escolar e Unidades de Saúde
Pública), Autarquias, Segurança Social e Proteção Civil, salvaguardando a necessidade de apoios ou
recursos.
4. Será reforçada a equipa de educação para a saúde, composta 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 o respetivo plano de saúde, promovendo-se,
entre outras ações, sessões de informação/sensibilização para toda a comunidade escolar.
5. Procurar-se-á garantir as condições necessárias para cumprir com as recomendações de distanciamento
físico, nomeadamente, implementando:
i. o respeito pelas regras gerais de segurança e de distanciamento físico entre o pessoal docente e não
docente e os alunos;
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ii. nas salas de aula, sempre que possível, um distanciamento físico entre os alunos e alunos/docentes
de, pelo menos, 1 metro, com a maximização do espaço entre pessoas, sem comprometer o normal
funcionamento das atividades letivas;
iii. a separação de mesas;
iv. a definição de circuitos no recinto escolar;
v. a segmentação dos espaços comuns para funcionamento em coortes (ex: recreio);
vi. a alternância de horários de entrada, saída e mobilizações dos “grupos bolha”;
6. Será garantido o cumprimento da utilização de máscaras para acesso e permanência nos
estabelecimentos de educação e ensino, pelo pessoal docente e não docente, pelos alunos a partir do 2.º
ciclo do ensino básico e ainda encarregados de educação, fornecedores e outros elementos externos.
Para as crianças que frequentam o 1.º ciclo do ensino básico, independentemente da idade, a utilização
de máscara comunitária certificada ou máscara cirúrgica é fortemente recomendada, quando cumpridas
as indicações da Direção-Geral da Saúde contantes do Referencial.
7. As crianças, os alunos, bem como o pessoal docente e não docente, com sinais ou sintomas sugestivos de
COVID-19 não se devem apresentar nos estabelecimentos de ensino. Quem tiver sintomas deve contactar
a Linha SNS24 (808 242424) ou outras linhas telefónicas criadas especificamente para o efeito e proceder
de acordo com as indicações fornecidas pelos profissionais de saúde.
8. Todo o pessoal docente e não docente, bem como os encarregados de educação serão devidamente
informados relativamente às normas de conduta a obedecer, no atual contexto, e que visam a prevenção
e o controlo da transmissão da COVID-19. A informação será afixada em locais visíveis do estabelecimento
de ensino e/ou ser enviada por via informática. Serão também informados sobre todas as alterações à
organização e funcionamento do respetivo estabelecimento.

7. ORGANIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO ESCOLAR
1. Serão definidos e identificados 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, bufete/bar, papelaria, salas
de apoio, polivalente, entradas de blocos e casas de banho. Estes serão divulgados a toda a comunidade
escolar, no início das atividades letivas;
2. As entradas e saídas dos blocos de salas de aula serão, na medida do possível, feitas por portas diferentes
para evitar o cruzamento de pessoas. Assim, deverão ser respeitados os percursos devidamente
assinalados.
3. Cada sala de aula será, sempre que possível, utilizada pelo mesmo grupo de alunos, de acordo com a
dimensão e características da escola.
10
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4. Serão criadas e divulgadas regras de utilização das salas do pessoal docente e não docente;
5. Definir-se-ão 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. Prever a possibilidade de recurso a refeição na modalidade de take-away;
c. Lavagem/desinfeção das mãos antes e após o consumo de qualquer refeição por parte de qualquer
utente;
d. Utilização obrigatória de máscara (alunos do 2º e 3º ciclo), exceto no período de refeição.
e. Talheres e guardanapos devem ser fornecidos dentro de embalagem;
f. Higienização e desinfeção de mesas e cadeiras, após cada utilização;
g. Nas mesas não existirão objetos de utilização partilhada, como canecas, galheteiros ou outros.
h. Assegurar uma boa ventilação e renovação do ar.
6. Por serem espaços de utilização comum e com superfícies de contacto frequente, nos bares/bufetes será
aumentada a frequência de limpeza e higienização após utilização (balcões, mesas, cadeiras), e serão
seguidas as seguintes normas de funcionamento:
a. Higienização das mãos à entrada e à saída;
b. Utilização obrigatória de máscara, exceto no período de refeição;
c. Distanciamento físico;
d. Definir lotação máxima, de acordo com as características do espaço, evitando concentrações;
e. Assegurar uma boa ventilação e renovação do ar.
7. Os utentes do bufete, refeitório e papelaria deverão respeitar os trajetos identificados para entrada e
saída dos mesmos. No refeitório, se possível, os alunos deverão sentar-se nos locais onde se encontram
as cadeiras, as quais serão colocadas estrategicamente de forma a garantir o distanciamento
recomendado.
8. Dadas as restrições de espaço no bar, os alunos deverão privilegiar o consumo de alimentos trazidos de
casa, durante o intervalo da manhã e da tarde;
9. Os acessos a espaços comuns como papelaria, reprografia e serviços administrativos serão condicionados,
por forma a evitar aglomeração de utentes em espaços reduzidos e, assim, manter o distanciamento
entre pessoas.
10. Será acautelada a higienização das mãos à entrada e à saída, com solução antisséptica de base alcoólica
(SABA);
11. Pessoas externas ao processo educativo (p. ex.: fornecedores) só excecionalmente podem entrar no
estabelecimento de educação e, sempre, de forma segura, com máscara, evitando o contacto com as
crianças, alunos e pessoal docente e não docente.
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12. Devem suspender-se eventos e reuniões com um número alargado de pessoas;
13. Privilegiar-se-á a via digital ou telefónica no contacto com os encarregados de educação. Nos casos em
que seja necessário reunir presencialmente, estas reuniões serão, preferencialmente, individuais ou em
pequenos grupos, mantendo as medidas de higiene e distanciamento;
14. Deve ser privilegiada a marcação das senhas pela plataforma dos alunos (NetGiae).
15. Privilegiar-se-á a via digital para todos os procedimentos administrativos, sempre que possível.

8. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO - Educação Pré-escolar
a.

As crianças devem ser entregues à porta do estabelecimento de educação pré-escolar pelo seu
encarregado de educação, ou por pessoa por ele designada, e recebidas por um profissional destacado para
o efeito, evitando assim a circulação de pessoas externas no interior do recinto.

b.

Sempre que possível, os alunos ficarão distanciados, de forma a evitar o contacto entre pessoas de grupos
diferentes.

c.

Nas salas de aula as mesas de trabalho estarão distanciadas, sempre que possível, de forma a evitar o
contacto físico, sem comprometer o normal funcionamento das atividades pedagógicas.

d.

Sempre que possível, as atividades deverão decorrer no espaço ao ar livre da escola, havendo, para o
efeito, rotatividade de grupos de crianças.

e.

Sempre que aplicável, devem ser assegurados especiais cuidados na troca de fraldas, com higienização das
mãos dos profissionais e das crianças, bem como da bancada, antes e depois da muda de fralda.

f.

Havendo roupa suja, as peças deverão ser colocadas, pelas assistentes operacionais, em sacos plásticos,
fechados, que deverão entregar aos encarregados de educação na saída das crianças.

g.

Em cada escola são desenhados circuitos de circulação interna, permitindo uma melhor orientação espacial
de crianças e adultos e, ao mesmo tempo, uma higienização mais eficaz do espaço e dos equipamentos.

h. Cada escola deve garantir a existência de material individual necessário para cada atividade.
i.

Cada escola deve garantir que nas salas de aula apenas existam os acessórios essenciais à prática das
atividades pedagógicas, desinfetados com frequência.

j.

As crianças não podem levar de casa brinquedos ou outros objetos não necessários.

k. Deve-se evitar concentrações nas idas à casa de banho.
l.

Sempre que possível, e que tal não comprometa a segurança das crianças (portas com barreira de
segurança e janelas que não estejam ao alcance), deve manter-se as janelas e/ou portas das salas abertas,
de modo a permitir uma melhor circulação do ar.
m. A escola deve assegurar os apoios presenciais mobilizados para as crianças acompanhadas pelos técnicos
e/ou docentes da Intervenção Precoce, sempre que aplicável. Este trabalho deve ser acompanhado pela
equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva (EMAEI), em estreita articulação com o educador e
12
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com as equipas locais a funcionar no âmbito do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância
(SNIPI).
n. Durante o período de refeições, devem ser respeitadas as seguintes medidas de distanciamento e higiene:
1. Cada grupo deverá deslocar-se para a sala de refeições com um intervalo de 15 minutos. O 1º grupo
deverá ser o primeiro a sair da sala de refeições, também com uma antecedência de pelo menos 15
minutos em relação ao segundo. Ter em atenção que não pode haver contacto físico entre grupos,
tanto no refeitório como no espaço de recreio. A entrada e saída do refeitório deverá ser feita sempre
em grupo.
2. Antes e depois das refeições, as crianças devem lavar as mãos acompanhadas por um adulto, para que
o façam de forma correta.
3. Sempre que possível, os lugares devem estar reservados, de forma a assegurar o máximo de
distanciamento físico possível entre crianças;
4. Deve ser realizada, entre trocas de turno, se for caso disso, a adequada limpeza e desinfeção das
superfícies utilizadas.
5. Não devem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos.
6. No final das refeições, todos os utensílios e espaços do refeitório devem ser limpos e desinfetados, nos
termos da Orientação 014/2020 da DGS.
7. Os equipamentos e utensílios da criança a devolver aos encarregados de educação devem ser
colocados em saco descartável, quando aplicável.
8. As pausas da equipa para almoço deverão ocorrer de modo a garantir o afastamento físico entre
profissionais.
9. Também nas salas de refeições, todos os funcionários devem utilizar máscara, enquanto acompanham
as crianças.
9 - ORGANIZAÇÃO DOS HORÁRIOS- Educação Pré-escolar
a. A criança não deve permanecer no estabelecimento de educação por período superior ao estritamente
necessário.
b. Na organização da rotina diária, os momentos de permanência dos diferentes grupos de crianças no
recreio ocorrerão em tempos diferentes. Os equipamentos devem ser higienizados após a utilização de
cada grupo.
c. Em ambiente escolar, a extensão dos horários, no âmbito das Atividades de Animação e Apoio às
Famílias (AAAF), deverá seguir as presentes orientações.
d. Com o apoio do Município e das Juntas de Freguesia, será organizado o acolhimento das crianças nos
seguintes horários:
 manhã: 07h45 - 09h00
 tarde: 15h30 – 18h30
 período do almoço: entre as 12h00 e as 13h30 (com gestão flexível de acordo com os grupos
no acesso ao refeitório).
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10 - PRÁTICAS PEDAGÓGICAS - Educação Pré-escolar
1.

Considerar que a situação que vivemos e a especificidade de cada contexto implicam, necessariamente,
uma flexibilidade e adequação na organização das rotinas, dos espaços, dos materiais e das atividades.

2.

Criar uma nova rotina pedagógica, tendo em conta as orientações da DGS, em articulação com os
fundamentos e princípios da pedagogia para a infância definidos nas OCEPE.

3.

Pese embora as regras atuais de distanciamento físico, importa não perder de vista a importância das
aprendizagens e do desenvolvimento das crianças e a garantia do seu direito de brincar.

4.

Estar atento ao bem-estar das crianças e responder às necessidades emocionais, físicas e cognitivas das
mesmas, uma vez que o desenvolvimento e a aprendizagem são indissociáveis.

5.

É também essencial considerar que as interações e as relações que as crianças estabelecem com os
adultos e com as outras crianças são a base para a sua aprendizagem e desenvolvimento.

6.

Dar a conhecer às crianças as novas regras de convivência social, levando-as a compreender a
importância das novas formas de interação entre pares e com os adultos. É importante prestar atenção
às suas dúvidas e angústias, tranquilizando-as e ajudando-as a compreender a importância do
cumprimento destas novas regras, para a segurança e bem-estar de todos.

7.

Realizar o registo das novas regras de segurança e com as crianças elaborar cartazes, panfletos, etc.,
afixando-os em local visível do Jardim de Infância e/ou da sua sala.

8.

Planear atividades e projetos, escutando as crianças sobre como os podem desenvolver, tendo em conta
o contexto atual.

9.

Privilegiar a utilização das tecnologias de modo diversificado com diferentes funções, como recolha de
informação, registo, comunicação, etc., 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 que lhes interessem.

10. Desenvolver as atividades, preferencialmente, em pequenos grupos ou individualmente, quando
possível.
11. Sempre que possível, privilegiar atividades em espaços abertos (pátios, logradouros, jardins).
12. Privilegiar atividades que recorram a materiais mais facilmente higienizáveis, evitando aqueles que,
pelas suas características, apresentam maior risco de contaminação.
13. Sempre que possível, assegurar que os objetos partilhados entre crianças são devidamente desinfetados
entre utilizações.
14. Se uma criança se encontrar atestadamente em grupo de risco, deve ser assegurado o apoio
individualizado, envolvendo a EMAEI no acompanhamento da criança em estreita articulação com o
docente e a família.
15. Privilegiar, sempre que possível, o contacto com as famílias à entrada da instituição, mantendo o
distanciamento físico recomendado, possibilitando que a articulação possa ser veiculada ou
complementada, regularmente, via telefone ou por meios digitais, de modo a que, na adaptação a esta
nova realidade, haja articulação e continuidade entre o Jardim de Infância e a família.
16. Nesta fase, devem-se evitar reuniões presenciais com os encarregados de educação.
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11. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO – 1º, 2º e 3º ciclo
Desde que as condições físicas o permitam, serão observados os seguintes procedimentos:
1. Os alunos serão organizados, preferencialmente, em grupos/turmas, mantendo-se esta organização ao
longo de todo o período de permanência na escola. Os grupos/turmas terão, sempre que possível,
horários de aulas, intervalos e período de refeições organizados de forma a evitar o contacto com outros
grupos/turmas;
2. As aulas de cada turma decorrerão diariamente, sempre que possível, na mesma sala e com
lugar/secretária fixo por aluno;
3. Será privilegiada a utilização de salas amplas e arejadas, sendo que as salas serão utilizadas de acordo
com a sua dimensão e características da escola, em função do número de alunos por turma;
4. Nas salas, serão, sempre que possível, mantidas as medidas de distanciamento, garantindo a maximização
do espaço entre pessoas. Assim:
a. As mesas estarão dispostas, sempre que possível, junto das paredes e janelas, de acordo com a
estrutura física das salas;
b. As mesas estarão dispostas, preferencialmente, com a mesma orientação. 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, será garantido um distanciamento físico entre os alunos e alunos/docentes de,
pelo menos, 1 metro, sem comprometer o normal funcionamento das atividades letivas;
d. Na escola sede serão colocados acrílicos de separação nas mesas duplas;
5. As atividades desportivas, bem com outras atividades que impliquem maior contacto físico, serão
planificadas e adequadas às orientações das autoridades de saúde em vigor;
6. Os intervalos entre as aulas terão a menor duração possível, devendo os alunos permanecer, tanto quanto
possível, em zonas específicas, definidas pela escola;
7. Será evitada a concentração de alunos nos espaços comuns da escola, nomeadamente na biblioteca, bar e
refeitório.
12. PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS
12.1. Visitas de estudo, eventos e viagens ao estrangeiro
▪ Visitas de estudo e eventos previstos no PAA
Durante a vigência do Plano de Contingência, quer as visitas de estudo, quer os eventos envolvendo grandes
aglomerados de pessoas, organizados pelo Agrupamento e previstos no PAA, serão alvo de análise.
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Consideram-se suspensas as atividades que envolvam alunos e acompanhantes provenientes de outras escolas
nacionais ou estrangeiras.
▪ Ao regressar de deslocações ao estrangeiro
Os docentes, alunos e demais acompanhantes que tenham regressado ou que tenham estado em contacto
próximo e direto com quem tenha regressado de país ou zona de risco para a infeção pelo COVID-19,
identificados pela DGS, devem, nos 14 dias subsequentes, monitorizar o seu estado de saúde, medindo a
temperatura corporal duas vezes ao dia, registando os valores e estar atentos a tosse ou a dificuldades
respiratórias. Devem ainda evitar cumprimentos sociais com contacto físico.
12.2. Higiene do Ambiente Escolar
A limpeza e desinfeção de superfícies, conforme a Orientação 014/2020 da DGS, tem de ser uma prática para a
prevenção de transmissão da COVID-19 em ambientes comunitários.
Em todos os estabelecimentos de ensino do Agrupamento são adotadas as condições necessárias para garantir as
medidas preventivas recomendadas, designadamente:
a. Instalações sanitárias com as condições necessárias para a promoção das boas práticas de higiene,
nomeadamente a higienização das mãos com água e sabão;
b. Material para os procedimentos adequados de desinfeção e limpeza dos edifícios escolares, de acordo
com a Orientação 014/2020 da DGS e o documento orientador da Direção-Geral dos Estabelecimentos
Escolares, com a orientação da DGS no contexto da pandemia COVID-19”, reforçando, neste caso, a
higienização frequente dos materiais pedagógicos e equipamentos utilizados pelas crianças, várias
vezes ao dia;
c. Existência de um plano de higienização que tenha por referência a Informação da DGEstE, com a
orientação da DGS (“Limpeza e desinfeção de superfícies em ambiente escolar no contexto da
pandemia COVID-19”). Este plano de higienização dos espaços e equipamentos será afixado em local
visível com o conhecimento dos profissionais com funções de limpeza.
d. Gestão de resíduos diária, sem necessidade de proceder a tratamento especial;
e. Cumprimento da utilização de máscaras para acesso e permanência nos estabelecimentos de
educação e ensino, pelo pessoal docente e não docente, pelos alunos a partir do 2º ciclo e ainda
Encarregados de Educação, fornecedores e outros elementos externos. Esta obrigatoriedade não se
aplica nos espaços de recreio ao ar livre, sem prejuízo de ser recomendado o uso de máscara sempre
que se verifiquem aglomerados de pessoas;
f. Dispensadores de solução antisséptica de base alcoólica (SABA) para desinfetar as mãos.
g. Caso haja equipamentos de ar condicionado ou similares, estes nunca devem ser ligados em modo de
recirculação do ar.
h. Antes da reabertura dos estabelecimentos, será feita uma limpeza geral e desinfeção das instalações.
i. Sempre que possível, e que tal não comprometa a segurança das crianças e dos alunos, manter-se-ão
as janelas e/ou portas abertas, de modo a permitir uma melhor circulação do ar e evitar toques
desnecessários em superfícies; *
j. Reforço da limpeza e desinfeção das superfícies e áreas com maior risco de contaminação,
nomeadamente:
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o

o

Maçanetas 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.
Áreas de isolamento de casos suspeitos de COVID-19 na escola;

o

Refeitórios e bufetes escolares;

o

Instalações sanitárias;

o

Salas de professores;

o

Salas de aulas;

o

Salas de informática;

o

Bibliotecas;

* Segundo informação conjunta da Direção-Geral da Saúde, Direção-Geral da Educação e da Direção-Geral dos
Estabelecimentos Escolares sobre ventilação e arejamento dos espaços, enviada a 08 janeiro 2021, face à
presente situação meteorológica, quando não existam equipamentos de ventilação mecânica nas salas de aula ou
outros espaços utilizados para lecionação, o arejamento pode ser realizado de forma natural durante os
intervalos, garantindo a ventilação e renovação do ar interior. É de salientar que, tal como consta nas Orientações
da DGS, é permitida a utilização de ventilação mecânica de ar (sistema AVAC - Aquecimento, Ventilação e Ar
Condicionado), por forma a garantir o conforto térmico, apesar de o arejamento (renovação do ar) dos espaços
dever ser feito preferencialmente com ventilação natural. Estes sistemas devem ser utilizados em segurança,
garantindo a limpeza e manutenção adequada, de acordo com as recomendações do fabricante, e a renovação do
ar dos espaços fechados, por arejamento frequente e/ou pelos próprios sistemas de ventilação mecânica (quando
esta funcionalidade esteja disponível).
12.3. Medidas de higiene obrigatórias para toda a comunidade educativa
As medidas gerais de higiene, pessoais e do ambiente escolar, constituem a forma mais importante para evitar a
propagação da doença.
Para o ano letivo 2021/2022, SÃO OBRIGATÓRIAS PARA TODA A COMUNIDADE EDUCATIVA a combinação das
seguintes medidas específicas de prevenção:


Dever de permanência em casa perante quaisquer sinais e/ou sintomas de doença, de acordo com a
Norma n.º 020/2020 da DGS, como: tosse de novo ou agravamento do padrão habitual, febre (temperatura
corporal ≥ 38,0ºC) sem outra causa atribuível, dispneia / dificuldade respiratória sem outra causa atribuível,
anosmia, ageusia ou disgeusia, de início súbito.



Sempre que qualquer trabalhador do Agrupamento verificar que possui sintomatologia compatível com a
do COVID-19 deverá evitar a deslocação à escola, comunicando a sua ausência à direção do Agrupamento
ou ao Coordenador de estabelecimento. De igual forma, sempre que o Encarregado de Educação verificar
que o seu educando apresenta sintomas semelhantes ao deste coronavírus, não deverá permitir a sua ida à
escola, informando o diretor de turma ou a professora titular do motivo da ausência.



Manter o distanciamento físico recomendado:
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O pessoal docente e não docente, assim como os alunos devem, sempre que possível, respeitar as regras
de segurança e de distanciamento físico, nomeadamente seguindo os percursos definidos e identificados
em cada uma das escolas do Agrupamento e respeitando a lotação definida para cada espaço.


Uso de máscara obrigatório, de acordo com a Orientação n.º 011/2021 da DGS;



Cumprir com a etiqueta respiratória;
i. Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos;
ii. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com secreções
respiratórias;
iii. Caso utilize um lenço de papel para limpar o nariz, colocar o lenço de papel no caixote do lixo. A seguir,
lavar as mãos evitando tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com
secreções respiratórias.
iv. Não remover a máscara enquanto se tosse ou espirra;



Lavar / desinfetar frequentemente as mãos
i. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, ou com uma solução de base alcoólica, em especial,
após ter tossido, espirrado ou assoado o nariz, ou após se terem utilizado transportes públicos ou
frequentado locais com grande afluência de público. Serão afixados cartazes em casas de banho, bufetes
e cantinas com a indicação das técnicas de lavagem e desinfeção das mãos, bem como do uso correto
das máscaras, emanadas da DGS. De igual forma será disponibilizado gel desinfetante em diversos locais
da escola.
ii. Como regra geral de higiene, devem lavar-se as mãos, igualmente, antes de comer, antes e depois de
preparar refeições, sempre que se utilize a casa de banho, mexa em lixo, terra ou detritos. O aluno deve
garantir que, ao entrar na sala de aula, tem as mãos devidamente desinfetadas. No caso do Pré-escolar
a lavagem das mãos deve ser acompanhada por um adulto;
iii. Lavar as mãos sempre que se sirva comida, ou mexa em objetos de utilização partilhada. Fazer o
mesmo, quando se cuide de pessoas doentes.



Deve-se, também, evitar a partilha de objetos (livros, lápis/canetas, telemóvel, computadores pessoais,
objetos diversos, alimentos… ).



Evitar o contacto com pessoas quando se tem sintomas de Coronavírus;



O cumprimento com beijos, apertos de mão ou abraços deve ser evitado.



As crianças devem ser entregues à porta do estabelecimento de educação pré-escolar pelo seu
encarregado de educação, ou por pessoa por ele designada, e recebidas por um profissional destacado para
o efeito, evitando assim a circulação de pessoas externas no interior do recinto.
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12.4. Procedimentos preventivos de informação
 Afixação de cartazes da Direção Geral de Saúde (DGS);
 Envio de informação por correio eletrónico e/ou outro meio à comunidade educativa;
 Reforço das medidas de higiene, de acordo com as orientações emanadas pelo Serviço Nacional de Saúde;
 Colocação de Kits de higiene em locais centrais dos espaços escolares (Blocos, Pavilhões desportivos,
Bibliotecas, Portarias, Papelarias, Serviços administrativos, Salas de Informática);
 Sinalização de percursos específicos;
 Divulgação do Plano de contingência aos alunos pelo Educador/Docente titular/Diretor de turma com o
apoio da Equipa do Plano de contingência (realização dos percursos de circulação);
 Sensibilização dos alunos para o cumprimento das regras do Plano, pelos elementos da Equipa do Plano de
contingência (1ºciclo) e do grupo de Ciências naturais (2º e 3º ciclo).

13. GESTÃO DE CASO
13.1. ATUAÇÃO PERANTE UM CASO POSSÍVEL OU PROVÁVEL DE COVID-19 DENTRO DO ESTABELECIMENTO DE
EDUCAÇÃO E/OU ENSINO
Perante a identificação de um caso possível ou provável no estabelecimento de educação e/ou ensino, de acordo
com as definições constantes na Norma n.º 020/2020 da DGS, na sua redação atual, devem ser tomados os
seguintes passos no âmbito das Normas n.º 004 e 015/2020 da DGS, na sua redação atual:
1. ativar todos os procedimentos constantes no Plano de Contingência e contactar o ponto focal designado
previamente pela Direção do estabelecimento de educação e/ou ensino (Anexo I).
2. encaminhar o caso, acompanhado por um adulto, caso se trate de um menor de idade, para a área de
isolamento, através de circuitos próprios, definidos previamente no Plano de Contingência, que deverão estar
visualmente assinalados. Na área de isolamento deve constar o fluxograma de atuação perante um caso
possível ou provável de COVID-19 em contexto escolar (Anexo II).
3. contactar, caso se trate de um menor de idade, o encarregado de educação, de modo a informá-lo sobre o
estado de saúde do menor e inquirir sobre possível contacto com algum caso confirmado ou provável de
COVID-19. O encarregado de educação deve dirigir-se ao estabelecimento de educação e/ou ensino,
preferencialmente em veículo próprio.
4. contactar a Autoridade de Saúde territorialmente competente, cujos contactos telefónicos e endereço de email devem estar atualizados e constar num documento visível na área de isolamento, bem como estar
gravados no telemóvel do ponto focal e do Diretor do estabelecimento de educação e/ou ensino.
5. Na área de isolamento, o encarregado de educação, ou o próprio se for um adulto, contacta o SNS 24 (808 24
24 24) ou outras linhas criadas para o efeito e segue as indicações que lhe forem dadas. O Diretor ou o ponto
focal do estabelecimento de educação e/ou ensino pode realizar o contacto telefónico, se tiver autorização
prévia do encarregado de educação.
6. Na sequência da triagem telefónica:
i. Se o caso não for validado como possível ou provável de COVID-19 pela triagem telefónica (SNS 24 ou
outras linhas), a pessoa segue o procedimento normal da escola, de acordo com o quadro clínico
apresentado. Terminam os procedimentos constantes do Plano de Contingência para COVID-19 e não se
aplica o restante “Fluxograma de atuação perante um caso possível ou provável de COVID-19 em contexto
escolar”.
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ii. Se o caso for considerado validado como possível ou provável de COVID-19 pela triagem telefónica (SNS
24 ou outras linhas), será enquadrado, de acordo com a sua gravidade, em uma das seguintes situações:
1) Vigilância clínica e isolamento no domicílio;
2) Avaliação Clínica nas Áreas Dedicadas a doentes com suspeita de Infeção Respiratória Aguda nos
Cuidados de Saúde Primários (ADR- Comunidade, ADR-C);
3) Avaliação Clínica em áreas Dedicadas a doentes com suspeita de Infeção Respiratória Aguda nos
Serviços de Urgência (ADR-SU) dos hospitais;
4) Intervenção da Emergência Médica Pré-Hospitalar, através do Centro de Orientação de Doentes
Urgentes (CODU) do INEM.
Nota: A Autoridade de Saúde territorialmente competente deve ser informada da situação pelo Diretor ou pelo
ponto focal do estabelecimento de educação e/ou ensino, independentemente se o encarregado de educação
contactou ou não o SNS 24 ou outras linhas criadas para o efeito.
7. O SNS 24 (ou outras linhas de triagem telefónica) ou a Autoridade de Saúde territorialmente competente:
i. prescreve o teste para SARS-CoV-2 e encaminha para a sua realização;
ii. esclarece o caso possível ou provável, 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 010/2020 da DGS).
A deslocação para casa, para os serviços de saúde ou para o local de realização de teste deve ser feita, se
possível, em viatura própria, ou em viatura própria dos encarregados de educação, caso seja menor de idade.
Se tal não for possível, deve ser utilizada uma viatura de transporte individual, não devendo recorrer-se a
transporte público coletivo. Durante todo o percurso o caso possível ou provável e o(s) respetivo(s)
acompanhante(s) devem manter a máscara devidamente colocada e respeitar, sempre que possível, o
distanciamento físico entre pessoas não coabitantes sempre que forem a pé e, no carro, viajar em lugares
diametralmente opostos, bem como assegurar arejamento adequado do veículo, abrindo as janelas. Após
terminada a viagem todas as superfícies do carro devem ser limpas e desinfetadas;
iii. procede à avaliação do risco e informa sobre os procedimentos a adotar.
8. Caso a Autoridade de Saúde territorialmente competente considere necessário, pode implementar medidas
de prevenção proativas, enquanto se aguarda confirmação laboratorial, nomeadamente:
i. determinar o isolamento profilático e rastreio de contactos diretos como, por exemplo, as pessoas que
estiveram sentadas em proximidade na sala de aula ou no refeitório ou outros contactos próximos
identificados;
ii. determinar a monitorização dos sinais e sintomas do caso em isolamento profilático, avaliando e
registando a temperatura corporal 2 vezes por dia (manhã e noite) e estando atento ao aparecimento de
novos sintomas, ou agravamento dos mesmos, compatíveis com infeção por SARS-CoV-2, de acordo com
a Norma n.º 004/2020 da DGS; se os sintomas se agravarem ou surgirem outros, deve contactar o SNS 24.
13.2. ATUAÇÃO PERANTE UM CASO CONFIRMADO DE COVID-19 DENTRO DO ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO
E/OU ENSINO
Se o resultado laboratorial, nos termos da Norma 004/2020 da DGS, na sua redação atual, indicar estar perante
um caso confirmado, a Autoridade de Saúde territorialmente competente, procederá em conformidade,
nomeadamente através da participação da equipa de saúde da USF/UCSP, realizando:
1. Rastreio de contactos de alto risco e de baixo risco;
São contactos de alto risco as pessoas que:
a. Coabitam com o caso confirmado, exceto se apresentarem esquema vacinal primário completo com
dose de reforço, nos termos da Norma 002/2021 da DGS, na sua redação atual, ou com história de
infeção por SARS-CoV-2 / COVID-19 nos 180 dias subsequentes ao fim do isolamento;
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OU
b. Residam ou trabalhem em Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI) e outras respostas similares
dedicadas a pessoas idosas, comunidades terapêuticas e comunidades de inserção social, bem como
os centros de acolhimento temporário e centros de alojamento de emergência, unidades de cuidados
continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI).
Consideram-se contactos de baixo risco, do caso confirmado, todas as restantes situações.
A Autoridade de Saúde territorialmente competente, de acordo com o resultado da avaliação do risco, informa o
estabelecimento de educação e/ou ensino, os casos e os contactos, sobre as medidas individuais e coletivas a
implementar:
i. Isolamento no domicílio, exclusivamente para os contactos de alto risco identificados;
ii. Vigilância clínica;
iii. Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços mais utilizados pelo caso possível,
provável ou confirmado, bem como da área de isolamento (Orientação n.º 014/2020 da DGS);
iv. Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso possível, provável ou confirmado em dois sacos
de plástico, resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho e colocação
dos mesmos em contentores de resíduos coletivos (nunca em ecopontos);
v. Sem prejuízo das alíneas anteriores, por determinação da Autoridade de Saúde territorialmente
competente, pode ser necessário aplicar medidas excecionais para contenção de surtos, em articulação
com a Autoridade de Saúde Regional

Figura 1. Fluxograma de atuação perante um caso possível ou provável de COVID-19 em contexto escolar

2. Perante um caso confirmado procede-se da seguinte forma:
• Manter em isolamento no domicílio:
a. Se não tem sintomas ou tem sintomas ligeiros ficará em isolamento 7 dias, em autocuidado e
automonitorização de sintomas. Ao 7º dia terá alta sem necessidade de teste. Caso haja alteração do quadro
clínico, deverá ser contactado o SNS 24.
b. Se tem sintomas moderados ou graves, ficará em isolamento pelo menos 10 dias e terá alta sem
necessidade de teste. Se tiver febre por mais de 48h ou febre superior a 40º; falta de ar/dificuldade
respiratória; dor no peito; alteração do estado de consciência; aparecimento de tosse com expetoração
purulenta; vómitos ou diarreia persistente, entre outros sintomas, contacte o SNS24 808 24 24 24 ou o 112;
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Os casos identificados deverão seguir as medidas gerais recomendas pela DGS.
13.3. ATUAÇÃO PERANTE UM CASO CONFIRMADO DE COVID-19 FORA DO ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO
E/OU ENSINO
Se o caso confirmado tiver sido identificado fora do estabelecimento de educação e/ou ensino, devem ser
seguidos os seguintes passos:
Perante a comunicação ao estabelecimento de educação e/ou ensino, de um caso confirmado de COVID-19 de
uma pessoa que tenha frequentado o estabelecimento, devem ser imediatamente ativados todos os
procedimentos constantes no Plano de Contingência e contactado o ponto focal designado previamente pela
Direção do estabelecimento de educação e/ou ensino (Anexo I).

Todas as situações de saúde em que haja suspeição de COVID-19, ocorridas fora do recinto escolar, deverão ser,
obrigatoriamente, comunicadas à Direção do agrupamento.

SEMPRE QUE UM ALUNO APRESENTE SINTOMAS COMPATÍVEIS COM SUSPEITA DE COVID-19, EM AMBIENTE DE SALA
DE AULA, DEVERÃO SER CUMPRIDOS OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS:
➢ O aluno permanecerá no seu lugar;
➢ O professor deverá chamar a assistente responsável;
➢ O aluno nunca deverá abandonar a sala de aula sozinho;
➢ A assistente operacional, devidamente equipada, acompanhará o aluno até à sala de isolamento utilizando os
percursos de circulação interna devidamente sinalizados nos edifícios escolares;
➢ O professor não deverá acompanhar o aluno, permanecendo na sala de aula;
➢ A mesa do aluno deverá ser imediatamente desinfetada.

14. RASTREIO DE CONTACTOS
O rastreio de contactos é uma medida de saúde pública cujo objetivo é a rápida identificação de pessoas que
estiveram em contacto com um caso confirmado de COVID-19, garantindo a identificação de possíveis casos
secundários, com vista à interrupção da transmissão da doença.
O inquérito epidemiológico e o rastreio de contactos (alunos, pessoal docente e não docente; coabitantes e
pessoas em outros contextos que possam ser relevantes devem ser iniciados nas 24 horas seguintes ao
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conhecimento da existência do caso, em concordância com a Norma n.º 015/2020 da DGS, na sua redação atual,
independentemente da forma como se tomou conhecimento da existência do mesmo.
O risco de contrair infeção por SARS-CoV-2 é dependente do grau de exposição, sendo os contactos classificados
em exposição de alto risco e de baixo risco. Esta estratificação de risco é realizada pela Autoridade de Saúde
territorialmente competente no decurso da investigação epidemiológica, de acordo com a Norma n.º 015/2020
da DGS, na sua redação atual.
A Autoridade de Saúde Local, após identificação e classificação do nível de risco dos contactos do caso de COVID19, e de acordo com a avaliação de risco efetuada, implementa um conjunto de medidas individuais e coletivas
(Norma n.º 015/2020 da DGS, na sua redação atual).
14.1. MEDIDAS INDIVIDUAIS A APLICAR AOS CONTACTOS
Em concordância com a Norma n.º 015/2020 da DGS, na sua redação atual, estas medidas não se aplicam aos
contactos de alto risco com doença confirmada de COVID-19 há menos de 180 dias subsequentes ao fim do
isolamento e pessoas que apresentem o esquema vacinal primário completo com dose de reforço.
A- Contactos de alto risco
Os contactos classificados como sendo de alto risco ficam sujeitos aos procedimentos de:
 Isolamento no domicílio;
- Se não vier a apresentar sintomas ficará em isolamento 7 dias, em autocuidado e automonitorização de
sintomas.
- Realizará um primeiro teste para SARS-CoV-2, o mais cedo possível e, idealmente, até ao 3.º dia após a data da
última exposição ao caso confirmado.
- Realizará um segundo teste ao 7.º dia após a data da última exposição ao caso confirmado. Se negativo, terá
alta.
- Terá uma declaração de isolamento, para justificar a ausência ao trabalho/escola, (docentes, não docentes e
alunos);
- Caso haja alteração do quadro clínico, deverá ser contactado o SNS 24ou o 112;
ATENÇÃO: Se o resultado do teste for positivo, considera-se como caso confirmado e iniciam-se os
procedimentos relativos à “Abordagem do caso confirmado de COVID-19" do presente documento e das Normas
n.º 004/2020 e n.º 015/2020 da DGS, na sus redação atual.

B- Contactos de baixo risco
Os contactos classificados como sendo de baixo risco ficam, de acordo com a Norma n.º 015/2020 da DGS, na sua
redação atual, sujeitos aos procedimentos de:
• Todos os contactos de baixo risco, não têm indicação de isolamento.
• Nestas circunstâncias ficam em vigilância passiva de sintomas (caso ocorram sintomas compatíveis com COVID19 devem contactar o médico assistente ou a Linha SNS24).
23

Agrupamento de Escolas Prof. Carlos Teixeira - Plano de Contingência do COVID-19 – 2021-22

• Até ao 3º dia após a data da última exposição ao caso confirmado devem fazer teste laboratorial molecular
(TAAN) ou teste rápido de antigénio de uso profissional (TRAg) para SARS-CoV-2.
ATENÇÃO: Em situação de cluster ou de surto, todos os contactos devem realizar teste laboratorial molecular
(TAAN) ou teste rápido de antigénio de uso profissional (TRAg) para SARS-CoV-2., para rápida implementação de
medidas de saúde pública, de acordo com a Norma nº 015/2020 da DGS, na sua redação atual.

14.2. MEDIDAS COLETIVAS A ADOTAR PELO ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO E/OU ENSINO
A Autoridade de Saúde territorialmente competente, em situações de surto, pode determinar, em articulação
com a Autoridade de Saúde Regional e com o conhecimento dos responsáveis pelos estabelecimentos de
educação e/ou ensino, outras medidas coletivas a aplicar pelo estabelecimento de educação e ensino para
contenção de surtos:
i. A intervenção em meio escolar para prevenção de surtos deve verificar-se de forma proporcionada visando
o reforço de medidas preventivas;
ii. As medidas serão adotadas de forma faseada de acordo com a análise de risco efetuada pela Autoridade
de Saúde territorialmente competente;
iii. As medidas, nomeadamente as que impliquem suspensão da atividade letiva presencial, serão tomadas
pelo período estritamente necessário à investigação e/ou ao isolamento de casos e de contactos de alto
risco, devendo ser ponderado o equilíbrio para a saúde mental e desenvolvimento humano da comunidade
escolar.

15. GESTÃO DE CLUSTERS OU SURTOS
Cluster (conglomerado): Conjunto de casos, grupos ou eventos que parecem estar relacionados pela sua forma de
distribuição no espaço e/ou no tempo (Norma n.º 015/2020 da DGS).
Surto: Ocorrência de um número de casos de uma doença, superior ao que seria considerado expectável, numa
determinada população durante um período de tempo bem definido. Concretamente, dois ou mais casos
confirmados de infeção por SARS-CoV-2/ COVID19 associados a um contexto não residencial específico, cujas
datas de início de sintomas (ou datas de colheita do teste, se assintomáticos) ocorreram num período de 14 dias
(Nota: este período é referente à definição de surto e não de tempo de isolamento), existindo evidência de
exposição entre os casos no período de infeciosidade de um dos casos.
A atuação em ambos os casos (cluster ou surto) é idêntica.
Perante a existência de um cluster ou de um surto num estabelecimento de educação e/ou ensino, será
necessário uma rápida atuação e aplicação de medidas individuais e coletivas pela Autoridade de Saúde
territorialmente competente.
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ATENÇÃO:
Em situação de cluster ou de surto, todos os contactos devem realizar teste rápido de antigénio (TRAg) para SARSCoV-2, nos termos da Norma n.º 019/2020 da DGS, na sua redação atual, para a rápida implementação de
medidas de saúde pública.
Após indicação da Autoridade de Saúde territorialmente competente, a Direção do estabelecimento de
educação e/ou ensino informa todos os encarregados de educação e restante comunidade escolar da existência
de um cluster ou de um surto, das medidas que foram tomadas e das que deverão ser adotadas. Esta
comunicação deve ser detalhada, preservando a confidencialidade e anonimato dos envolvidos.

16. REGRESSO DO CASO CONFIRMADO AO ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO E/OU ENSINO
Todas as pessoas que recuperaram de COVID-19, e que cumpriram os critérios de fim de isolamento
determinados, devem manter o cumprimento das medidas de prevenção e controlo de infeção, de acordo com as
recomendações da Autoridade de Saúde territorialmente competente.
Ficam sujeitos a isolamento os Casos/infetados, de acordo com a Norma 004/2020 da DGS:
a. Assintomáticos - 7 dias, não carecendo de teste para cessar o isolamento.
b. Sintomáticos:
 Ligeiros - 7 dias, não carecendo de teste para cessar o isolamento;


Graves e moderados – 10 ou mais dias, de acordo com a evolução clínica, não carecendo de teste

para cessar o isolamento.
No regresso à escola é importante que a equipa educativa esteja atenta a possíveis alterações emocionais e
sociais das crianças e dos jovens, como consequência do impacto dos períodos de confinamento. Posto isto, é
essencial que se criem momentos e estratégias de diminuição da ansiedade e do stresse das crianças e dos jovens
no regresso ao ensino presencial. Pede-se ao pessoal docente e não docente compreensão pois é natural que as
crianças e jovens regressem com saudades, com muita vontade de comunicar e interagir com os pares e pessoal
docente e não docente. Recomenda-se, neste sentido, que ofereçam oportunidades de partilha e tempo útil para
expressar estas emoções. Cabe à equipa educativa apoiar os alunos, articular com as famílias, podendo sinalizar
situações que suscitem maior preocupação para os serviços de psicologia da escola ou para as entidades de saúde
com quem articulem.

17. SALAS DE ISOLAMENTO
A colocação numa área de “isolamento” visa impedir que outros possam ser expostos e infetados. Em cada escola
existe uma sala de “isolamento” devidamente identificada e equipada que tem como finalidade evitar ou
restringir o contacto direto com quem apresente os sintomas acima descritos.
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Cada sala de isolamento está equipada com cadeira e/ou marquesa, água e alguns alimentos não perecíveis,
contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico), solução antisséptica de base alcoólica,
toalhetes de papel, máscaras cirúrgicas, luvas descartáveis e termómetro. Nesta área, ou próximo, existe uma
instalação sanitária devidamente equipada, nomeadamente com doseador de sabão e toalhetes de papel, para a
utilização exclusiva dos Indivíduos (alunos, funcionários e docentes) com sintomas/caso suspeito e telefone.
Sempre que algum elemento da Comunidade Educativa evidencie sinais e/ou sintomas de Coronavírus, será
imediatamente isolado nesta sala até que os pais/EE sejam contactados.

17.1. Salas de Isolamento do Agrupamento:
ESCOLA

SALA DE ISOLAMENTO

CTX
EB de Silvares

Entrada do Auditório
Entrada do Hall do 1º ciclo – Gabinete 1

EB de Regadas

Sala 4 – piso 0

EB de Seidões
EB de S. Clemente

Sala 6
Sala 3

EB de Quinchães

Sala anexa ao Polivalente

EB de S. Gens
EB de S. Jorge

Sala de aula contígua ao refeitório
Gabinete anexo ao PBX

17.2. Percurso para as salas de isolamento
Sempre que for necessário encaminhar um aluno para a sala de isolamento, devem ser utilizados os percursos de
circulação interna devidamente sinalizados nos edifícios escolares, uma vez que estes estão definidos de modo a
reduzir os contactos com outros utilizadores da escola. Estes dependem das características de cada
estabelecimento e localização da sala.

18. VERIFICAÇÃO DO ABSENTISMO POR CORONAVÍRUS COVID-19
 Consulta de registos diários de assiduidade.
ALUNOS: A Educadora/professor titular de turma/diretor de turma deve manter atualizado diariamente o registo
de faltas e averiguar junto do respetivo encarregado de educação o motivo da falta de assiduidade. Caso o motivo
da falta tiver relação com a atual situação epidemiológica, deverá comunicar imediatamente ao Diretor e ao
Coordenador de Estabelecimento.
O coordenador de cada estabelecimento é o responsável pela comunicação das faltas do pessoal docente e não
docente aos serviços administrativos.
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19. MONITORIZAÇÃO DA SITUAÇÃO
Reajustar e/ou enquadrar procedimentos de acordo com a evolução da situação no agrupamento e com as
informações/orientações a nível local e/ou nacional/internacional.
Independentemente de eventuais ajustes diários, far-se-á uma avaliação semanal deste plano, procedendo-se a
ajustes que vierem a ser necessários, face a possíveis novas informações emanadas pela DGS e/ou ME.
Qualquer informação/situação, que, eventualmente, venha a surgir, será devidamente comunicada às entidades
competentes e, se tal se justificar, à comunidade educativa.

20. DISPOSIÇÕES FINAIS
Este plano, bem como todas as informações relativas ao funcionamento das aulas, deve ser devidamente
analisado e discutido, no arranque das aulas presenciais, pelas educadoras/professores titulares de
turma/diretores de turma e com o reforço dos docentes de ciências naturais em articulação com o PEPS, ao nível
da sensibilização da importância das medidas de proteção individuais e comunitárias, sob a coordenação e apoio
da equipa operativa deste plano.

Versão atualizada em janeiro de 2022
O Diretor do Agrupamento
Assinado de forma
JORGE
digital por JORGE
MANUEL
MANUEL FERREIRA
FERREIRA DE DE MAGALHÃES
MAGALHÃES MACHADO
Dados: 2022.01.10
MACHADO 21:35:40 Z

Jorge Manuel Machado
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ANEXO I
LISTA DE CONTACTOS ÚTEIS UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA
UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA
- Linha de Saúde 24 ……………………………………….808 24 24 24

- Unidades de Saúde Locais
Hospital S. José de Fafe ………………….253 700 300
Centro de Saúde de Fafe ……………….253 490 850
Centro de Saúde de Regadas …………253 459 020

AUTORIDADE DE SAÚDE LOCAL
(Horário estabelecido pela Unidade de Saúde Local)
Dr. a Mercedes Méndez Y Pardo ……………………… 253 490 861
email ……………………… mmmpardo@arsnorte.min-saude.pt

(24 horas para estabelecer cantacto com o técnico de serviço)
Destacamento Territorial da GNR de Fafe ……………. 253 490 890

DIRETOR AGRUPAMENTO DE ESCOLAS OU ESCOLA NÃO AGRUPADA
- Jorge Manuel Machado

PONTO FOCAL DO PLANO DE CONTINGÊNCIA
- Diretor do Agrupamento: Jorge Manuel Machado ……………………. 253 700 680
- Subdiretor do Agrupamento: Rogério Gonçalves ……………………. 253 700 680
OUTROS
Proteção Civil (Fafe) …………………….………………253 700 400
Cruz Vermelha (Núcleo de Fafe) ………………….253 597 306
28

Agrupamento de Escolas Prof. Carlos Teixeira - Plano de Contingência do COVID-19 – 2021-22

Câmara Municipal de Fafe ..………………………… 253 700 400
Bombeiros de Fafe ……………………………………….253 598 111

ANEXO II
FLUXO DE ATUAÇÃO PERANTE CASO POSSÍVEL OU PROVÁVEL DE COVID-19
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ANEXO III
CIRCUITOS DE CIRCULAÇÃO INTERNA DAS ESCOLAS COM ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1ºCICLO
- EB de S. Jorge
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Cada aluno/turma dirige-se à sua sala de atividades, devidamente identificada, seguindo o percurso
sinalizado no chão;



Acesso para atividades no exterior será feita pelas portas de correr das salas de aula ou corredor circulando
pelo lado direito, seguindo as setas (em caso de chuva);



O pré-escolar utiliza a casa de banho atribuída ao pré-escolar e o 1.º ciclo utiliza a casa de banho atribuída
ao 1.º ciclo;



Os alunos farão a deslocação para o refeitório pelo Hall seguindo o percurso sinalizado;



A saída do refeitório será, sempre que possível, pelo exterior, caso não seja possível, farão o percurso pelo
interior da escola, que está devidamente identificado e marcado no chão, não havendo cruzamento de
itinerários;



A utilização do parque infantil será desfasada, permitindo a sua higienização, sempre que utilizado;



A saída para o exterior, no final das atividades letivas, far-se-á sempre pela porta de entrada principal da
escola.

- EB de Silvares S. Martinho



















Todos os alunos que frequentam a escola entrarão pela porta principal, onde um funcionário terá em conta
as normas de distanciamento, a higienização das mãos e a utilização de máscara para os alunos do 2º e 3º
ciclo;
O pré escolar e o 1º Ciclo irá entrar no estabelecimento por portas distintas e devidamente identificadas.
O Pré escolar e 1º Ciclo sai do estabelecimento sempre pela mesma porta de entrada na escola;
Cada aluno dirige-se à sua sala devidamente identificada e circula apenas nos espaços destinados ao seu
grupo/turma;
Em atividade de mesa, os alunos deverão sentar-se na cadeira, identificada com o seu nome;
Os intervalos deverão ser desfasados ou realizados em locais diferenciados;
O pré-escolar e o 1º ciclo apenas poderão utilizar as instalações sanitárias a eles destinadas e devidamente
identificadas e com a lotação indicada à entrada de cada instalação;
As crianças farão sempre que possível a deslocação para o refeitório, pelo exterior da escola, caso não seja
possível, farão o itinerário pelo interior que estará devidamente identificado e marcado no chão;
A saída do refeitório será, sempre que possível, pelo exterior. Caso não seja possível, farão o percurso pelo
interior da escola, que está devidamente identificado e marcado no chão, não havendo cruzamento de
itinerários;
A utilização do parque infantil será desfasada, permitindo a sua higienização, sempre que utilizado.
Os alunos do 2º e 3º ciclo entrarão no edifício pela porta identificada (junto à reprografia), dirigindo-se à
respetiva sala de aula;
Os alunos do 2º e 3º ciclo deverão circular pela escola conforme percursos devidamente assinalados,
mantendo a distância social e evitando aglomeração de alunos;
Cada grupo turma terá, sempre que possível, aulas na mesma sala;
Deverão entrar na sala por números e devem sentar-se na cadeira identificada com o seu nome;
A deslocação para o refeitório e outras áreas da escola deverá ser feito conforme itinerário devidamente
identificado e marcado no chão.
A utilização do refeitório será condicionada e apenas poderão sentar-se nas cadeiras destinadas ao seu
ciclo de ensino;
A saída do refeitório será, sempre que possível, pela porta que dá para o exterior. Caso não seja possível,
devem seguir o circuito identificado para o efeito:
Sempre que possível os alunos deverão evitar a utilização do bar, sendo incentivados a trazer o seu
próprio pequeno almoço/lanche;
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A saída da escola para os alunos do 2º e 3º ciclo irá realizar-se por um portão lateral devidamente
identificado.

- EB de Regadas









Entrada pelo portão principal;
Dirigem-se para a porta lateral, lado esquerdo, onde são acolhidos;
Entram nos balneários (zona suja);
Seguem para a(s) sala(s) de atividades.
O almoço e o lanche será servido no refeitório ;
O acesso ao refeitório será feito pelo corredor interior;
Regresso à(s) sala(s) de atividades será realizado pelo mesmo acesso;
A saída para o parque infantil e para o campo de jogos faz-se sempre pela porta, da sala de atividades,
que dá acesso para o exterior (Pré-escolar)
 A saída para o campo de jogos faz-se sempre pela porta do rés do chão, que dá acesso para o coberto.
 A saída para o exterior (regresso a casa) faz-se sempre pela porta lateral.

- EB de Seidões
Pré-escolar - entrada da carrinha pelo portão de entrada/ saída do espaço escolar.










Entrada das crianças pela porta principal, onde é trocado o calçado a cada criança, pela funcionária
responsável pelo acolhimento. Esse calçado, tanto o de casa como o utilizado no espaço escolar, será
guardado em sacos plásticos devidamente identificados e posteriormente guardados na sala 9;
Corredor direito;
Sala 7 (atividades pedagógicas);
Casa de banho da Pré;
Corredor direito`;
Refeitório/ polivalente onde cada criança terá o seu lugar devidamente sinalizado;
Saída para os espaços exteriores (porta do refeitório/polivalente, depois das refeições e porta da sala
de atividades, durante a componente letiva);
Saída da escola, porta principal.
1º Ciclo - entrada da carrinha pelo portão de entrada/ saída do espaço escolar.











Entrada, porta principal;
Corredor esquerdo;
Sala 1 e sala 2;
Casas de banho, a dos meninos e a das meninas;
Corredor esquerdo;
Refeitório/ polivalente onde cada aluno terá o seu lugar identificado e seguindo a sinalética;
Saída para os espaços exteriores (porta do refeitório/polivalente, depois das refeições e portas das salas
1 e 2, durante a componente letiva);
Saída da escola, porta principal, carrinha, portão de entrada e de saída do espaço escolar;
As movimentações nos diferentes espaços serão feitas em tempos distintos de forma a que as crianças
do pré-escolar não se cruzem com as do 1º ciclo.
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- EB de Quinchães
Crianças( 1º Ciclo e Pré- Escolar), pessoal docente e não docente:


Entradas/ saídas pelo portão principal (portão pequeno);



Entradas/saídas pela porta principal do edifício;



Higienização das mãos e do calçado, no hall de entrada;



Sala 1, sala de actividades Pré-Escolar(piso 0);



Sala 2, sala de actividades Pré-Escolar + CAF (piso 0);



Salas 3, 4 e 5), salas de actividades 1º Ciclo (piso 1);



Cada grupo utiliza o wc que está mais próximo da sala;



Acesso ao refeitório pelo interior do edifício (seguindo a sinalética);



Acesso ao recreio, com saída pela porta do refeitório (lado do campo de futebol) e entrada pela porta
do refeitório (lado do coberto).

Pessoal externo


Entrada/ saída pelo portão grande.

- EB de S. Gens
Pré-Escolar
 Entrada pela porta principal onde os alunos são acolhidos;
 Seguem para a(s) sala(s) de atividades;
 O almoço e o lanche será servido no refeitório (uma criança em cada mesa);
 O acesso ao refeitório será feito pelo corredor interior;
 Regresso à(s) sala(s) de atividades será realizado pelo mesmo acesso;
 A saída para o exterior faz-se sempre pela entrada principal.
1° Ciclo
 *Entrada: porta lateral do lado esquerdo em relação à entrada principal (*Nota: Sempre que as
condições climáticas o permitam);
 Os alunos seguem para as respetivas salas de aulas;
 Os lanches e o almoço serão servidos no refeitório (um aluno por mesa);
 O acesso ao refeitório será feito pelo corredor interno;
 O regresso às salas será realizado pelo mesmo acesso;
 A saída para o exterior é feita pela porta lateral do lado direito (relação à saída das salas de aulas).

PLANTAS DAS ESCOLAS
EB S.JORGE
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EB SILVARES S. MARTINHO
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EB DE REGADAS
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EB DE SEIDÕES
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ANEXO IV

EB DE QUINCHÃES
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PISO 0

PISO 1

EB DE S. GENS
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NORMAS DE FUNCIONAMENTO DOS ESPAÇOS DA ESCOLA SEDE DO AGRUPAMENTO
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ENTRADA NO
RECINTO ESCOLAR

PERCURSOS
INTERIORES

SALAS DE AULA

INTERVALOS

1. Na entrada no recinto escolar existem dispensadores automáticos que permitem a
desinfeção, obrigatória, das mãos.
2. Em todo o recinto escolar é obrigatório o uso de máscara, à exceção dos alunos do
1ºciclo.
3. Em todo o recinto escolar não é permitida a partilha de alimentos, bebidas, material
escolar, lenços de papel, telemóveis e outros bens pessoais.
4. Após a entrada na escola, os alunos devem dirigir-se de imediato ao seu bloco de
aulas.
5. Os alunos do 1º ciclo, 6ºano e 3ºciclo fazem a sua entrada e saída da escola através
do portão principal.
6. Os alunos do 5ºano fazem a sua entrada e saída da escola exclusivamente através do
portão lateral que confina com a Av. das Forças Armadas. Este acesso só estará
disponível nas horas de entrada e saída dos alunos.
7. Devem ser observadas todas as indicações prestadas pelos assistentes operacionais.
8. Todas as portas para entrada/saída de espaços encontram-se abertas e assim devem
permanecer.
9. Manter o distanciamento físico em todo o recinto escolar.
1. O acesso às salas de aula faz-se respeitando escrupulosamente o definido nos
documentos específicos para o efeito e dever-se-ão respeitar os percursos definidos
para cada turma/turno/ciclo.
2. No caso dos alunos do 1º ciclo, a entrada no Bloco de aulas será feita através de
uma entrada lateral, devidamente identificada. No entanto, em dias de chuva,
poderá ser efetuada através da entrada principal.
3. Devem ser observadas todas as indicações prestadas pelos assistentes
operacionais.
1. A entrada faz-se em fila indiana, respeitando-se o distanciamento físico.
2. As salas de aula encontram-se abertas e, assim, devem manter-se.
3. Chegado à sala de aula, o aluno deverá, cumprindo escrupulosamente as regras de
segurança, entrar e ocupar o seu lugar, de acordo com a planta da sala de aula (por
ordem numérica, a partir da janela), não sendo necessário esperar pelo professor.
Todos os docentes deverão, em cada aula, verificar o cumprimento desta norma.
4. A saída da sala de aula para uma sala específica (Laboratórios e Sala de TIC) deverá
ser feita com o acompanhamento do professor da disciplina.
5. No fim das atividades letivas, a saída, permitida exclusivamente por indicação do
professor, deverá obedecer às regras de segurança, nomeadamente, a do
distanciamento físico. O professor só deverá permitir a saída após verificar a
ausência, clara, de congestionamento nos percursos.
6. A saída do bloco de aulas deverá ser efetuada pela saída de emergência mais
próxima.
7. Sempre que se verifique a mudança de um docente, numa sala de aula, este deverá
proceder, de imediato, à higienização da secretária, cadeira e do computador (mais
especificamente do teclado e rato). No caso da sala de TIC, a higienização deve ser
efetuada pelos alunos, sob vigilância do professor, no final de cada aula.
1. A saída durante o intervalo deverá respeitar a sinalética horizontal e os percursos
definidos. O distanciamento físico deverá ser mantido durante os intervalos.
2. Salvo situações excecionais, não é permitida a saída da sala de aula, não havendo
lugar ao uso do intervalo de 5 minutos.
3. No intervalo de 15 minutos, quer da manhã quer da tarde, os alunos não poderão
permanecer no interior da sala, de modo a permitir o arejamento do espaço.
4. Os diferentes blocos de aulas apresentam espaços específicos de uso do recreio
escolar.
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BUFETE/BAR ALUNOS

1. O acesso ao bufete faz-se respeitando escrupulosamente o trajeto identificado para
entrada e saída do mesmo.
LOTAÇÃO MÁXIMA: 25 2. Os alunos só poderão sentar-se nos locais onde se encontram as cadeiras, as quais
foram colocadas estrategicamente de forma a garantir o distanciamento
recomendado.
1. O acesso ao refeitório faz-se respeitando escrupulosamente o trajeto identificado
para entrada e saída do mesmo e cumprindo as seguintes regras:
a. Higienização das mãos à entrada e à saída;
REFEITÓRIO
b. Utilização obrigatória de máscara (2º e 3º ciclo), exceto no período de
refeição;
LOTAÇÃO MÁXIMA
c. Distanciamento físico;
(50%): 168 lugares
d. Só poderão ser utilizadas as cadeiras disponíveis, as quais foram colocadas
sentados
estrategicamente de forma a garantir o distanciamento recomendado.
2. No 1ºciclo as refeições serão feitas em lugares marcados, com os tabuleiros já
preparados na respetiva mesa de refeição;
O acesso à Biblioteca deverá observar o distanciamento físico, sendo obrigatório
respeitar a sinalética horizontal e os percursos definidos, assim como a lotação máxima
BIBLIOTECA
do espaço.
LOTAÇÃO MÁXIMA:
LOTAÇÃO MÁXIMA: 52 -Sala multimédia: 10
-Computadores: 9
-Balcão: 2
-Mesas e sofás: 24
-Sala anexa: 7
Deverá ser respeitado o distanciamento físico e a lotação máxima dos espaços.
LOTAÇÃO MÁXIMA:
-Bar: 20
SALAS E GABINETES
-Sala CTX: 10
DE PROFESSORES
-Gab. B01: 3
-Gab. B02: 3
- Sala espera B01/B02: 4
- Gab. B03: 10
- Gab A01: 3
REPROGRAFIA
O acesso à reprografia deverá observar o distanciamento físico, sendo obrigatório
respeitar a sinalética horizontal. No interior só é permitida a permanência de dois
LOTAÇÃO MÁXIMA:
assistentes operacionais.
- 2 Ass. Operacionais
O acesso à secretaria, apenas para atos que não possam ser efetuados por meio digital,
SECRETARIA
deverá observar o distanciamento físico, sendo obrigatório respeitar a sinalética
horizontal. No interior só é permitida a permanência de duas pessoas, para além dos
LOTAÇÃO MÁXIMA:
assistentes técnicos.
- 2 pessoas, para além É obrigatória a desinfeção das mãos antes de entrar na secretaria.
dos Assistentes
técnicos
WC’s
1. Só podem ser utilizados os WCs que se encontram no bloco onde decorrem as
LOTAÇÃO MÁXIMA:
aulas.
50% das instalações
2. Deverá respeitar-se a lotação máxima das mesmas.
sanitárias
3. É obrigatória a higienização das mãos à entrada e à saída.
Deverá ser respeitado o distanciamento físico e a lotação máxima dos espaços.
PBX
LOTAÇÃO MÁXIMA:
-Balcão: 1+1
-Hall: 1+1+1+1
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-Sala 1ºs socorros: 1+1+1
O acesso ao Auditório deverá observar o distanciamento físico, sendo obrigatório
AUDITÓRIO
respeitar a sinalética horizontal e os percursos definidos, assim como a lotação máxima
do espaço.
LOTAÇÃO MÁXIMA: 80 O acesso será feito exclusivamente pela saída lateral de emergência, junto ao palco.
PAVILHÃO
DESPORTIVO

As orientações relativamente à utilização deste espaço encontram-se no documento
Plano de Funcionamento da Educação Física para 2020/2021 (ANEXO V).

PLANTA DA ESCOLA SEDE
EB PROF. CARLOS TEIXEIRA
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BLOCO A

BAR E REFEITÓRIO
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BLOCO B
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BLOCO C
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ANEXO V
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Plano de Funcionamento da Educação Física para 2021/2022
CTX
O desenvolvimento curricular da disciplina de EF far-se-á tendo em consideração o disposto na Resolução
do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, de 20 de julho, implicando a necessidade de serem adotadas um
conjunto de medidas preventivas, designadamente:


Os alunos devem vir equipados de casa e/ou tomar banho em casa. Cada aluno deverá trazer uma bolsa
individual para guardar a máscara;



Privilegiar os espaços exteriores para as práticas letivas;



Promover a lavagem e/ou desinfeção das mãos dos alunos, professores, assistentes operacionais, ou
outros à entrada e à saída das instalações desportivas ou de outros locais onde decorra a prática de
desporto, com recurso a água e sabão ou, em alternativa, desinfetar as mãos com solução à base de
álcool;



Promover a adoção de estratégias e metodologias de ensino que privilegiem o respeito pelo
distanciamento físico de, pelo menos, três metros entre alunos, de acordo com a Orientação n.º
030/2020, da DGS, para a prática de exercício físico, diligenciando no sentido da adequação e adaptação
das tarefas propostas em contexto de aula;



Evitar a partilha de material;



Na situação de transição para o “Regime Misto” sugere-se que, na disciplina de Educação Física, pela sua
característica claramente prática, sejam privilegiadas as atividades presenciais.

Recursos Espaciais


É obrigatória a utilização dos tapetes desinfetantes à entrada do pavilhão gimnodesportivo (um na
entrada, outro na saída);



Promover a delimitação de áreas de prática, de modo a orientar o posicionamento dos alunos;



Dar orientações aos alunos sobre como circular em segurança, praticando com os mesmos as transições
entre espaços;



Nos casos em que as aulas decorram em espaços fechados, deve ser assegurada nos intervalos, e sempre
que possível, uma boa ventilação natural, através da abertura de portas.



Será assegurada a limpeza e higienização dos espaços e equipamentos utilizados, entre aulas, de acordo
com as orientações n.º 014/2020 e 030/2020, da DGS.
Estratégias e Metodologias de Ensino
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Serão tidos em consideração os seguintes pressupostos:



Dimensões e tipologia dos espaços desportivos (ex.: espaço fechado ou ao ar livre);
Número de alunos por turma e número de turmas a ocuparem em simultâneo o mesmo momento letivo
(horário);



Recursos materiais disponíveis em função dos conteúdos a abordar e da especificidade dos espaços
desportivos.

Recursos Materiais


Aumentar a frequência da limpeza e desinfeção, com recurso a produtos e de acordo com as técnicas
recomendadas pela DGS;



Limpar e desinfetar as superfícies laváveis não porosas de equipamentos de uso comum (tais como bolas,
raquetas, volantes, objetos gímnicos portáteis, etc.), no início do dia e antes e depois de cada utilização,
com recurso a agentes adequados;



Limpar e desinfetar as superfícies porosas, como pegas de equipamentos revestidas com película
aderente, antes e depois de cada utilização, e descartar a película ao final do dia.

Proteção Individual


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;



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.

ANEXO VI
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Plano de Contingência da Biblioteca Escolar
EB Prof. Carlos Teixeira
CONTEXTUALIZAÇÃO
Este plano contempla as normas de organização, acesso e de gestão pedagógicas para a Biblioteca Escolar Prof.
Carlos Teixeira. Decorre do plano de ação do Agrupamento, para o próximo ano letivo, face às orientações da
Rede de Bibliotecas Escolares, com base nas normas da DGE e da DGS.
1. NORMAS DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA ESCOLAR
2.1. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO
 Acesso:
Entrada pela porta principal – 1º piso (em frente ao gabinete B01).
Saída pela porta lateral – 1º piso (em frente ao laboratório de Física e Química).
 Mobiliário:
Zona multimédia – Será efetuado o distanciamento recomendado entre as cadeiras, e a capacidade é para 10
lugares.
Zona informal – O acesso aos sofás será limitado a 2 lugares.
Zona de atendimento – Esta zona fica a funcionar com dois lugares disponíveis, para o atendimento unipessoal.
Zona dos PCs – Será efetuado o distanciamento recomendado entre as mesas onde se encontram os PC. A mesa
de cada PC terá apenas um lugar sentado. A capacidade é para 9 lugares.
Sala do conto – Lotação máxima do espaço é de 7 pessoas.
Zona de trabalho – Nesta zona será criada o espaço recomendado (1m) entre as mesas. Cada mesa terá um lugar
sentado, havendo capacidade para 22 lugares sentados.
 Equipamento:
Estarão disponíveis para os alunos 9 computadores e 2 computadores para a equipa da biblioteca escolar.
 Fundo documental:
Não haverá alteração na organização do fundo documental. O acesso ao mesmo é livre, mas reservado a um
máximo de 10 alunos, de cada vez.
 Protocolos de higienização dos espaços e equipamentos e normas para a sua utilização:
– Utilização obrigatória de máscara em todos os espaços da biblioteca.
– Higienização das mãos à entrada e à saída, com solução antisséptica de base alcoólica.
– Higienização e desinfeção dos equipamentos, mesas e cadeiras, após cada utilização.
– Os fundos documentais com requisição domiciliária serão levados para o carrinho em frente ao balcão de
atendimento, identificado com as palavras “LIVROS/QUARENTENA, a fim de permanecerem em quarentena,
durante 72h.
– Os utilizadores deverão aguardar na porta principal por permissão para acesso ao espaço. Após a autorização,
devem desinfetar as mãos e dirigir-se ao balcão de atendimento, para informarem sobre as suas intenções, bem
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como dos equipamentos/serviços de que necessitam, a fim de serem encaminhados, em conformidade, pelo
elemento da equipa que está a rececionar.
– O registo de utilização dos recursos disponibilizados pela biblioteca será efetuado pelo elemento da equipa da
BE, num formulário próprio, no computador.
 Protocolos de arejamento
As portas de entrada e de saída estarão sempre abertas, assim como as janelas.
1.2. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
 Horário de abertura e encerramento
A biblioteca funcionará das 8h30 às 18h00.
 Previsão de tempos para higienização e arejamento do espaço
Após cada utilização, por um grupo/turma, haverá de 5 a 10 minutos de encerramento, para que o espaço e
equipamentos sejam desinfetados.
1.3. ACESSO À BIBLIOTECA E ÀS DIFERENTES ÁREAS FUNCIONAIS
 Normas e procedimentos de entrada e saída
Nas portas de entrada, saída e no chão haverá sinalética, para demarcar o respetivo circuito.
 Limites de ocupação
O limite máximo de utilização, de acordo com as características do espaço, será de 52 pessoas.
 Prioridades de acesso
Face à capacidade de ocupação permitida terão prioridade: grupo/turma, em atividades letivas/grupo de alunos
para a realização de trabalhos/tutoria/mentoria, no desenvolvimento de atividades, com o apoio dos
serviços/recursos oferecidos pela biblioteca.
 Distanciamento entre utilizadores
O distanciamento entre utilizadores, quando sentados, será sempre de, pelo menos, 1 m.
 Normas de manuseamento
– Sempre que o aluno manuseie um livro, com intenção de consultar e não de requisitar, deve colocá-lo no
carrinho dos livros, identificado com a designação “LIVROS/QUARENTENA”.
– O livro escolhido, para empréstimo domiciliário, será transportado pelo aluno até junto do balcão de
atendimento, a fim de permitir que o elemento da equipa em serviço, efetue a requisição informatizada.
– O teclado e rato dos PC serão, sempre, desinfetados após cada utilização. Após a desinfeção será colocado um
separador a dizer “LIMPO”, em cima do teclado.
 Acesso de grupos/turmas
– O grupo/turma realizará um percurso direto - da sala de aula à biblioteca - seguindo as indicações/sinalética dos
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corredores e escadas, de acesso.
1.4. SERVIÇOS DOCUMENTAIS
 Normas de utilização da coleção, para leitura presencial, sala de aula ou domiciliária
– Relativamente aos fundos documentais a utilizar, para leitura autónoma na biblioteca, após a sua utilização, o
utilizador deve colocar o documento no carrinho dos livros, assinalado com “LIVROS/QUARENTENA”. Após 48h
estes documentos serão arrumados nas estantes, por um membro da equipa.
– Os fundos documentais a utilizar em sala de aula deverão ser solicitados pelos docentes, pelo menos com 24h
de antecedência. Um dos elementos da equipa fará chegar os livros à respetiva sala de aula. Após a sua utilização,
o docente requisitante faz a entrega dos livros na biblioteca, a fim de se proceder ao sistema de quarentena dos
mesmos.
– Os fundos documentais do empréstimo domiciliário serão entregues no balcão de atendimento, após os
procedimentos obrigatórios no acesso ao espaço, para o processo de devolução e de quarentena.
1.5. SERVIÇOS PEDAGÓGICOS
 Apoio ao estudo/trabalho em pequenos grupos/trabalho individual
– Os alunos, por informação antecipada do respetivo professor à equipa da BE, podem usar o espaço, em horário
da sua mancha letiva - para estudo, trabalhos, pesquisas, outros...
– Os programas de tutorias e mentorias poderão ser realizados no espaço da biblioteca. Estes alunos deverão
estar acompanhados do tutor/mentor ou assistente operacional.
 Trabalho com grupos/turmas
– O espaço poderá ser requisitado pelos docentes, para o desenvolvimento de atividades da aula, em contexto de
trabalho/turma, com o apoio dos serviços e recursos da biblioteca.
– A biblioteca, também, poderá oferecer atividades formativas/aprendizagens, para serem desenvolvidas em
contexto de turma. Estas realizar-se-ão de forma concertada e articulada com os docentes.
 Uso autónomo da biblioteca
O uso autónomo da biblioteca só será permitido, se a mesma reunir as condições impostas pelo limite de
ocupação.

Plano de Contingência da Biblioteca Escolar
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EB de Silvares
1. Contextualização
Sendo a Biblioteca um Centro de Recursos Educativos dotada de um regulamento próprio, revela-se
necessário ajustá-lo, tendo por base as orientações da Direção-Geral da Saúde e o plano de contingência do
Agrupamento.
2. Organização do espaço
 O acesso à Biblioteca deve fazer-se seguindo a indicação dos sinais de circulação;
 A entrada será pela porta habitual. A saída será pela porta junto à sala de TIC;
 Quando for atingida a lotação máxima (22 pessoas), só será permitida a entrada, à medida que alguém for
saindo;
 O utilizador deverá:
a. Usar máscara;
b. Respeitar a sinalética, aguardando autorização para entrar;
c. Desinfetar as mãos com solução alcoólica disponível à entrada;
d. Na Biblioteca, manter o distanciamento e respeitar a sinalização;
e. Acatar prontamente as orientações dadas pelos responsáveis da Biblioteca.
 As portas permanecerão abertas;
 Assegurar-se-á a desinfeção regular do balcão de atendimento, mesas, cadeiras, puxadores/maçanetas,
teclados…;
 A disposição do mobiliário não poderá ser alterada.
3. Horário de Funcionamento
 A Biblioteca funcionará das 08h30 às 17h00, podendo, se for necessário, encerrar por curtos períodos de
tempo para arejamento e higienização do espaço.
4. Prioridade de acesso
 Terá prioridade:
o Grupo/turma, acompanhado por professor;
o Alunos em atividades letivas;
o Uso autónomo da Biblioteca.
5. Serviços Documentais
 Consulta presencial
o Os livros, após cada utilização, serão colocados, no carrinho (na prateleira onde está assinalado o
dia da utilização;
o A recolocação na estante respetiva ocorrerá 72 horas após a utilização.
 Empréstimo para sala de aula
o Deverá ser solicitado ao balcão;
o Deverá ser colocada no baú, na folha para o efeito, a data da utilização;
o A reutilização deverá ocorrer 72 horas após a última utilização.
 Empréstimo domiciliário de livros
o Deverá ser solicitado ao balcão;
o O utilizador dispõe de 8 dias para leitura domiciliária;
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o
o

Aquando da sua devolução, o utilizador dirigir-se-á ao balcão para registar a entrega do livro e
colocá-lo-á no baú indicado;
A recolocação na estante respetiva ocorrerá, pelo menos, 3 dias após a entrega.

6. Serviços Pedagógicos
 Apoio ao estudo / trabalho em pequenos grupos / trabalho individual
o O aluno e/ou professor, sempre que possível, deve agendar esse apoio com os responsáveis pela
Biblioteca;
o Os programas de tutorias e mentorias poderão realizar-se na Biblioteca. Os alunos deverão estar
acompanhados pelo tutor/mentor.


Trabalho com grupos/turmas para atividades letivas
o O espaço poderá ser “requisitado” previamente pelos docentes. Será disponibilizado apoio do
Prof. Bibliotecário e dos recursos da Biblioteca.



Uso autónomo da Biblioteca
o O uso autónomo da Biblioteca será permitido desde que não exceda o limite de ocupação
estipulado (22 pessoas).
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