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A-ENQUADRAMENTO 
 

Em cumprimento do disposto no Despacho n.º 2836-A/2020, de 02 de março, que ordena aos empregadores 

públicos a elaboração de um plano de contingência alinhado com as orientações emanadas pela Direção-Geral da 

Saúde, no âmbito da prevenção e controlo de infeção pelo SARS-coV-2, e de acordo com as orientações conjuntas 

da DGEstE, DGE e DGS para a organização do ano letivo 2021/2022 e do Referencial Escolas- controlo da 

transmissão de Covid-19 em contexto escolar, publicado pela DGS em agosto de 2021, foi elaborado este 

documento que permite a preparação e adequação da resposta do agrupamento, centrando-se nas questões 

operacionais a acautelar, de forma a proteger a saúde dos discentes, docentes, assistentes técnicos, assistentes 

operacionais e visitantes, assegurando o funcionamento das escolas do agrupamento João de Meira: EB 2,3 

Professor João de Meira, EB1 de Oliveira do Castelo e EB1/JI de S. Roque. 

Considerando a necessidade de programar, atempadamente, o próximo ano letivo, importa definir uma 

estratégia, dando prioridade à prevenção da doença e à minimização do risco de transmissão do Sars-coV-2, 

procurando garantir condições de segurança e higiene nos estabelecimentos de educação e ensino, através da 

adoção de um conjunto de medidas preventivas, bem como da criação de mecanismos e procedimentos que 

permitam a deteção precoce de eventuais casos suspeitos e a rápida e adequada gestão dos mesmos, em 

articulação, sempre, com as autoridades de saúde. 

O Plano de Contingência para a COVID-19 apresenta-se como um documento de consulta e orientação, que 

inclui informação sobre a COVID-19, assim como o plano de ação, ao nível da prevenção, contenção e controlo de 

cenários de impacto previstos no âmbito das diversas atividades desenvolvidas neste agrupamento. A aplicação das 

medidas previstas no referido plano não prejudica a aplicação das recomendações e informações emitidas e a 

emitir pela DGS. 

 

1. A PANDEMIA DE COVID-19 
 

1.1. Em que consiste? 

A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo vírus SARS-CoV-2. 

1.2. Sintomas 

A doença pode manifestar-se por: 

a) sintomas respiratórios, nomeadamente, tosse e dificuldade respiratória; 

b) dor de garganta; 

c) dores musculares generalizadas; 
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d) febre; 

e) perda transitória do paladar ou do olfato; 

f) diarreia; 

g) vómitos; 

h)  dor no peito; 

i)  dor de cabeça. 

 

1.3. Transmissão da doença 

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 

de 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 ou olhos, sem se ter procedido à correta higiene das mesmas, ou 

através de aerossóis contendo o vírus. 

Existem ainda estudos que sugerem a acumulação de aerossóis potencialmente infetados em espaços 

fechados. Este tipo de ambientes potenciam ainda o risco de transmissão, que aumenta com a exposição a 

um número elevado de pessoas. Por isso, medidas adicionais devem ser tomadas para assegurar a 

minimização da transmissão da doença nestes contextos. 

1.4. Superfícies críticas na transmissão da COVID-19 

Todas as superfícies podem ser veículos de contágio, mas o risco deste contágio varia consoante a 

frequência de manipulação, de toque ou de utilização. As superfícies com maior risco de transmissão são as 

de toque frequente, ou seja, as superfícies manipuladas ou tocadas, por muitas pessoas, e com muita 

frequência ao longo do dia. São exemplos destas superfícies: 

● maçanetas de portas; 

● interruptores de luz; 

● telefones; 

●  tablets e teclados de computadores principalmente quando usados por várias pessoas; 

●  botões de elevadores; 

●  torneiras de lavatórios; 

●  manípulos de autoclismos; 

●  mesas/ bancadas; 
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●  cadeiras; 

●  corrimãos; 

●  brinquedos em salas de diversão para crianças em espaços públicos; 

●  dinheiro, entre outros. 

 

1.5. Período de Incubação 

O período de incubação é igual em crianças e adultos. Estima-se que o período de incubação da doença (tempo 

decorrido desde a exposição ao vírus até ao aparecimento de sintomas ou de diagnóstico da doença) seja entre 2 e 

14 dias. 

 

1.6. Definição de “Caso provável ” e “ Caso possível” 

● 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; 

● 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. São essencialmente as pessoas 

que desenvolvam quadro respiratório agudo com tosse (de novo ou agravamento da tosse 

habitual), ou febre (temperatura ≥ 38.0ºC), ou dispneia / dificuldade respiratória (Norma 

n.º 020/2020 da DGS). 

 

Critérios para a Definição de Caso de COVID-19: 

a. Critérios clínicos:  
Qualquer pessoa que apresente, pelo menos, um dos seguintes critérios:  

 Tosse de novo ou agravamento do padrão habitual;  

 Febre (temperatura corporal ≥ 38,0ºC) sem outra causa atribuível;  

 Dispneia / dificuldade respiratória sem outra causa atribuível;  

 Perda total ou parcial do olfato, de início súbito;  

 Perda, diminuição ou alteração do paladar de início súbito. 

 b. Critérios epidemiológicos:  

Qualquer pessoa que apresente, pelo menos, um dos seguintes critérios nos 14 dias antes do início de 

sintomas:  

 Contacto com um caso confirmado de COVID-19;  
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 Residente ou trabalhador numa instituição onde se encontrem pessoas em situações vulneráveis 

(Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Estabelecimento prisional, Abrigo, Casa de Acolhimento 

ou instituição equiparada) e onde existe transmissão documentada de COVID-19;  

  Exposição laboratorial não protegida a material biológico infetado/contendo com SARS-CoV-2.  

 
c. Critérios imagiológicos:  
 

 Na radiografia do tórax: hipotransparências difusas, de contornos irregulares, com distribuição 

bilateral periférica e/ou subpleural, com predomínio nos lobos inferiores, e/ou consolidação com 

distribuição periférica e basal.  

 Na tomografia computorizada do tórax: hipodensidades em vidro despolido, com uma distribuição 

periférica e subpleural; consolidações segmentares multifocais, com distribuição predominante 

subpleural ou ao longo dos feixes broncovasculares; consolidação com sinal de halo invertido, sugerindo 

pneumonia organizativa.  

 

d. Critérios laboratoriais:  
 
 Deteção de ácido nucleico (RNA) de SARS-CoV-2 através de teste molecular de amplificação de 

ácidos nucleicos (TAAN) em pelo menos uma amostra respiratória;  

 Deteção de antigénio de SARS-CoV-2 através de Testes Rápidos de Antigénio (TRAg) em pelo menos 

uma amostra respiratória, realizados nos termos da Norma 019/2020 da DGS. 

 

1.7. Medidas de Prevenção 

 

1.7.1. Informar 

● A informação é fundamental na preparação das pessoas para a prevenção e combate à COVID-19 e será 

disponibilizada nas salas de aula, placares, página eletrónica do agrupamento e outros locais, alertando 

para formas de contágio, prevenção e combate da COVID-19.  

● Este plano de contingência, para além de ser afixado na entrada das escolas do agrupamento, será 

disponibilizado na página eletrónica e enviado por email a todo o pessoal docente e não docente, aos 

encarregados de educação, Junta de Freguesia, Câmara Municipal e às associações de pais/encarregados 

de educação.   

● Será ainda alvo de análise e debate por todos os alunos do agrupamento, pessoal docente e não docente, 

durante as aulas ou reuniões. 
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1.7.2. Prevenir 

Até ao momento não existe um tratamento específico para tratar a COVID-19. A prevenção passa pela não 

exposição ao vírus através do contacto com pessoas já contaminadas. 

As medidas preventivas continuam a assumir um papel crucial no combate à COVID-19. É imperativo otimizar a 

sua aplicação, com cumprimento escrupuloso das medidas de distanciamento físico entre pessoas, do uso 

adequado de máscara e de limpeza e desinfeção de mãos e superfícies. 

Para o ano letivo 2021/2022, recomenda-se a combinação das seguintes medidas específicas que devem ser 

adotadas por toda a comunidade escolar:  

a. 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:  

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. Perda completa do olfato; falta completa de paladar ou distorção persistente do paladar, de início 

súbito.  

 

b. Utilizar máscara, de acordo com a Orientação n.º 005/2021 da DGS:  

i. Qualquer pessoa com 10 ou mais anos de idade, em espaços interiores (ex: supermercado, farmácia, 

lojas ou estabelecimentos comerciais, transportes públicos) ou exteriores (ex: recreio da escola), deve 

utilizar máscara comunitária certificada ou máscara cirúrgica. Nos estabelecimentos de ensino esta medida 

aplica-se apenas a partir do 2.º ciclo do ensino básico, independentemente da idade dos alunos.  

ii. Nas crianças com idade entre 6 e 9 anos, e para todas as que frequentam o 1.º ciclo do ensino básico 

independentemente da idade, a utilização de máscara comunitária certificada ou máscara cirúrgica é 

fortemente recomendada, como medida adicional de proteção, em espaços interiores ou exteriores, desde 

que:  

a) As crianças tenham “treino no uso” e utilizem as máscaras de forma correta;  

b) Seja garantida a supervisão por um adulto. 

 iii. Nas crianças com idade inferior a 5 anos a utilização de máscara não está recomendada.  

iv. Sem prejuízo do disposto nas alíneas anteriores, a utilização de máscara deve ser sempre adaptada 

à situação clínica, nomeadamente nas situações de perturbação do desenvolvimento ou do 

comportamento, insuficiência respiratória, imunossupressão, ou outras patologias, mediante avaliação 

caso-a-caso pelo médico assistente.  

 

c. Manter o distanciamento físico recomendado entre pessoas, nomeadamente, implementando:  
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i. o respeito pelas regras gerais de segurança e de distanciamento físico entre o pessoal docente e não 

docente e os alunos;  

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”;  

 

d. Lavar (utilizando água e sabão) ou desinfetar as mãos (utilizando produto biocida desinfetante do 

tipo 1, comprovadamente notificado à DGS);  

 

e. Cumprir com a etiqueta respiratória; 

 

 f. Limpar e desinfetar adequadamente as superfícies e espaços (utilizando produtos biocidas 

desinfetantes do tipo 2 ou do tipo 4, conforme a superfície a desinfetar);  

 

g. Assegurar uma boa ventilação dos espaços, preferencialmente com ventilação natural, através da 

abertura de portas ou janelas. Pode também ser utilizada ventilação mecânica de ar (sistema AVAC – 

Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado). Nestes casos deve ser garantida 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)5 ;  

 

h. Cancelar atividades realizadas em espaço fechado que não sejam fundamentais e privilegiar, 

sempre que possível, atividades ao ar livre;  

 

i. Realizar testes laboratoriais para SARS-CoV-2 adaptados ao risco epidemiológico conforme a Norma 

n.º 019/2020 da DGS e o Plano de Promoção da Operacionalização da Estratégia de Testagem em Portugal 

SARS-CoV-2. Deverão ser implementados rastreios laboratoriais, de acordo com a avaliação de risco em 

cada momento, tendo em conta a evolução da situação epidemiológica, não só no que se refere ao 

contexto geográfico (concelhos com maior incidência), mas também em termos de cobertura vacinal (em 

função das coortes de idade/nível de ensino);  
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j. Estabelecer uma comunicação empática de forma a promover o envolvimento de toda a 

comunidade escolar na adoção das medidas. A evidência científica indica que a incidência de casos de 

infeção por SARS-CoV-2, e mesmo de surtos, em contexto escolar está correlacionada com a incidência da 

infeção na comunidade, designadamente através de contágios que ocorrem fora da escola. Por esse 

motivo, o esclarecimento e o envolvimento de toda a comunidade escolar são essenciais para a prevenção 

da transmissão do vírus. 

 

1.7.3. Vacinação contra a COVID-19 
 

Os grupos prioritários para a vacinação contra a COVID-19 foram definidos de acordo com os objetivos da 

Campanha de Vacinação, de modo a:  

a. salvar vidas;  

b. preservar a resiliência do sistema de saúde, do sistema de resposta e do Estado.  

Assim, no âmbito da Norma n.º 002/2021 da DGS, todos as pessoas residentes em Portugal com idade igual ou 

superior a 12 anos foram incluídas no programa de vacinação contra a COVID-19, permitindo uma cobertura vacinal 

elevada, mesmo em ambiente escolar. 

A- PLANO DE CONTINGÊNCIA  
 

 

1. OBJETIVOS 
 

● Estabelecer as medidas e procedimentos para manter as atividades/serviços essenciais em funcionamento 

em cada uma das unidades orgânicas do agrupamento. 

● Promover medidas de prevenção e educação da população escolar através da divulgação a todo o pessoal 

docente, não docente e encarregados de educação de informação sobre a doença, bem como sobre as 

medidas preventivas e a importância da mobilização da comunidade escolar para a sua prática; 

●  Minimizar e conter a propagação do vírus, nomeadamente através de uma reorganização do espaço 

escolar que permitam o aumento do distanciamento físico; 

● Gestão adequada de casos: identificação precoce dos casos, rastreio de contactos e aplicação das medidas 

de saúde pública; 

● Aplicar as medidas e ações adequadas, em cada fase da evolução do Coronavírus (COVID-19), devidamente 

articuladas com as seguintes entidades externas: 

o Autoridade de Saúde Local (Delegado de Saúde);  

o Direção Geral Estabelecimentos Escolares – Direção de Serviços Região Norte DGEstE-DRSN; 

o Restantes Agentes de Proteção Civil Locais. 



 
  

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOÃO DE MEIRA 
  

 
  Plano de Contingência do Agrupamento de Escolas João de Meira 21/22 Página | 80  de 78 

 

  

2. POPULAÇÃO ALVO 

A população alvo do presente plano de contingência é constituída por crianças e jovens, alunos do 

Agrupamento de Escolas João de Meira, bem como por um conjunto de docentes, assistentes técnicos e assistentes 

operacionais que desempenham funções em prol das escolas do agrupamento e ainda outros prestadores de 

serviços externos, encarregados de educação ou outros visitantes. 

 

3. IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA 

3.1. Equipa Operativa 

      A coordenação global do Plano é feita pela Diretora do Agrupamento de Escolas Professor João de Meira, 

Manuela de Jesus Torres Ferreira, apoiada por uma Equipa Operativa constituída pelos elementos efetivos de cada 

uma das unidades orgânicas do Agrupamento, bem como pelos respetivos elementos suplentes.  

 Ponto Focal- Adelina Gonçalves- 253516914 

 Ponto focal substituto- Virgílio Manuel da Costa- 253516914 

     EB 2,3 JOÃO DE MEIRA  

 
ELEMENTOS EFETIVOS 

 
Nome Contacto Telefónico Email 

Diretora  
Manuela de Jesus 

Torres Ferreira 
253516914 direccao@aejoaodemeira.pt 

Chefe dos Assistentes 
Operacionais 
 

Ana Conceição Lopes 
Gonçalves 

253516914 anagoncalves@aejoaodemeira.pt 

Elemento do Conselho 
Geral  
 

 Rosário Carvalho 253516914 rosariocarvalho@aejoaodemeira.pt 

Representante dos 
Encarregados de  Maria de Lurdes 253516914 lurdesaraujo@aejoaodemeira.pt  
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Educação  Macedo de Araújo 

Coordenadora de 
Educação para a 
Saúde 

Ângela Martinha P. 
N. Rodrigues 

  

253516914 
martinharodrigues@aejoaodemeira.pt 

Coordenadoras dos 
Diretores de Turma  Cidália Maria 

Fernandes Silva 

e 

Maria Isabel Cosme 
Ferreira 

253516914 

cidaliasilva@aejoaodemeira.pt 

e 

isabelcosme@aejoaodemeira.pt 

 
ELEMENTOS 
SUPLENTES 

 

Nome Contacto Telefónico Email 

Subdiretora  
 Ana Maria Ribeiro C. 

V. Macedo 
253 516 914 direccao@aejoaodemeira.pt 

Representante dos 
Assistentes 
Operacionais  
 

Adérito Augusto 
Xavier Araújo 

253 516 914 aderitoxavier@aejoaodemeira.pt 

Elemento do Conselho 
Geral  
 

Olinda Azevedo   253 516 914 olindaazevedo@ aejoaodemeira.pt  

Representante dos 
Encarregados de 
Educação  

Severina Oliveira  253 516 914 severina.oliveira@sapo.pt 

Equipa de Educação 
para a Saúde Mara Abreu Vaz 253 516 914 maraabreu@aejoaodemeira.pt 

 

 

EB 1 OLIVEIRA DO CASTELO  

 
ELEMENTOS EFETIVOS 

 
Nome Contacto Telefónico Email 
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Diretora  
Manuela de Jesus 

Torres Ferreira 
253 516 914 direccao@aejoaodemeira.pt 

Coordenadora do 
Estabelecimento Maria Adelaide Oliveira 

Novais 
253 513 818 madelaidenovais@aejoaodemeira.pt 

Representante dos 
Assistentes 
Operacionais  
 

Cristina Portilha   253 513 818 ritaportilhaleite@hotmail.com   

Representante dos 
Encarregados de 
Educação 

 Ricardo Machado 253 513 818 linoribeiromachado@gmail.com   

 
ELEMENTOS 
SUPLENTES 

 

Nome Contacto Telefónico Email 

Subdiretora  
 Ana Maria Ribeiro C. 

V. Macedo 
253 516 914 direccao@aejoaodemeira.pt 

Substituta da 
coordenadora do 
Estabelecimento 

Fátima Costa  253 513 818 fatimacosta@aejoaodemeira.pt 

Representante dos 
Assistentes 
Operacionais 
 

Olga Salgado  253 513 818 olgasalgado36@hotmail.com 

Representante dos 
Encarregados de 
Educação 

Sérgio Gonçalves  253 513 818 sergiomcgoncalves@gmail.com 

Substituta 
Coordenadora de 
Educação para a Saúde 

Mara Abreu Vaz 253 516 914 maraabreu@aejoaodemeira.pt 

 

 

EB 1/JI S. ROQUE  

 
ELEMENTOS EFETIVOS 

 
Nome Contacto Telefónico Email 
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Diretora  Manuela de Jesus 

Torres Ferreira 
253 516 914 direccao@aejoaodemeira.pt 

Coordenadora do 
Estabelecimento Ofélia Maria Ferreira 

Ribeiro 
253 418 781 ofeliaribeiro@aejoaodemeira.pt 

 
Educadora de Infância Maria Manuela Pinto 

Reis Guimarães 
Felgueiras 

253 418 781 manuelafelgueiras@aejoaodemeira.pt 

Representante dos 
Assistentes 
Operacionais  
 

 Fernanda Maria Sousa 
Dias 

253 418 781 fernandadias@aejoaodemeira.pt 

Representante dos 
Encarregados de 
Educação 

 Ana Patrícia Pereira 
Neves 

253 418 781  patriciapneves@gmail.com  

Coordenadora de 
Educação para a Saúde Ângela Martinha P. N. 

Rodrigues 
253 516 914 martinharodrigues@aejoaodemeira.pt

 
ELEMENTOS 
SUPLENTES 

 

Nome Contacto Telefónico Email 

Subdiretora  
 

Ana Maria Ribeiro C. 
V. Macedo 

253 516 914 direccao@aejoaodemeira.pt 

Substituta da 
coordenadora do 
Estabelecimento 

 Rosa Alice Ferreira  253 418 781 rosaferreira@aejoaodemeira.pt  

Representante dos 
Assistentes 
Operacionais  
 

Marina Anjos Teixeira 
Faria 

253 418 781 marinafaria@aejoaodemeira.pt 

Representante dos 
Encarregados de 
Educação 

Luísa Augusta Antunes 
Sousela  

253 418 781   luisasousela@gmail.com 

Substituta da 
Coordenadora de Mara Célia Marinho 253 516 914 maraabreu@aejoaodemeira.pt 
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Educação para a Saúde Abreu Vaz 

 

 

 

3.2. Contactos úteis  
 

● SNS 24: 808 24 24 24 (24 horas por dia)  

● Ponto Focal- Adelina Gonçalves- 253516914 

● Ponto Focal substituto- Virgílio Manuel da Costa- 253516914 

● Delegado de Saúde de Guimarães- 253 515 124 

● Unidade de Saúde pública do Alto Ave- 253520710 - usp.altoave@arsnorte.min-

saude.pt     

● Hospital da Senhora da Oliveira-  Tel. 253 540 330 / email: geral@hospitalguimaraes.min-

saude.pt  

● Gestora da Saúde Escolar- Dra. Helena Martins- hbmartins@arsnorte.min-saude.pt 

● Direção de Serviços Região Norte DGEstE-DRSN- 225 191 900 

● Centro de Saúde da Amorosa- 253 421 340  

● Centro de Saúde de Urgezes- USF Vimaranes-  253 520 710 

● Bombeiros- 253 515 444 

● PSP- 253 531 334 

● GNR- 253 422 570 

● Polícia Municipal- 253 421 222 

● Câmara Municipal de Guimarães, 253 421 200  

● Direção de Serviços Região Norte DGEstE-DRSN- 22 519 1900 

 

3.3. Quais são os efeitos que a infeção por SARS-CoV-2 pode causar no agrupamento? 

Apesar de todos os cuidados, podem ocorrer casos de infeção na escola. Tal situação poderá conduzir a: 

● Longos períodos de absentismo;  



 
  

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOÃO DE MEIRA 
  

 
  Plano de Contingência do Agrupamento de Escolas João de Meira 21/22 Página | 80  de 78 

 

● Constrangimentos no normal funcionamento das escolas;  

● Interrupção das atividades letivas. 

No caso de infeção generalizada numa ou mais das três escolas do agrupamento, a Direção (em articulação com 

as autoridades de Saúde) poderá: 

a) Encerrar a(s) escola(s) deste agrupamento, sendo só reaberta após autorização das entidades competentes; 

b) Reduzir os assistentes operacionais ao mínimo indispensável para a comunicação com as entidades 

competentes e garantir a segurança e vigilância das instalações; 

c) Privilegiar o contacto via telefone e correio eletrónico/plataforma informática para estabelecer comunicação 

e informação para atividades de eventual acompanhamento de alunos. 

           

4. GESTÃO DE CASO  

      Na presença de discentes, docentes, assistentes operacionais ou técnicos com suspeita de infeção pelo 

SARS-coV-2 deve ser garantida a correta e adequada informação/comunicação, quer ao nível interno, quer 

externo, de forma eficaz e célere entre todos os intervenientes na avaliação e gestão do risco na execução das 

medidas de resposta. 

 

4.1. Medidas coletivas a adotar pelo estabelecimento de Educação e/ou Ensino 

Neste âmbito, importa sinalizar que, após determinação de isolamento profilático, 
os contactos de baixo risco e/ou os contactos de contactos cujos testes sejam 
negativos devem interromper o isolamento profilático, retomando a respetiva 
atividade letiva. 

 

4.2. Medidas individuais a aplicar aos contactos 

Em concordância com a Norma n.º 015/2020 da DGS, estas medidas não se aplicam aos 
contactos de alto risco com doença confirmada de COVID-19 há menos de 90 dias, estando 
sujeitos a vigilância passiva durante 14 dias desde a data da última exposição. 

 
4.3. Atuação perante um caso confirmado 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, devem ser 

tomados os seguintes passos no âmbito das Normas n.º 004 e 015/2020 da DGS: 
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a.  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 1). 

b.  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 2). 

 
c.  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 contato 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. 

 
 

d. contactar a Autoridade de Saúde territorialmente competente, cujos contactos telefónicos 
e endereço de e-mail 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. 
 

e.  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. 

f. 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”. 

 
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: 

o Vigilância clínica e isolamento no domicílio; 
o Avaliação Clínica nas Áreas Dedicadas a doentes com suspeita de Infeção 

Respiratória Aguda nos Cuidados de Saúde Primários (ADR- Comunidade, ADR-C); 
o Avaliação Clínica em áreas Dedicadas a doentes com suspeita de Infeção 

Respiratória Aguda nos Serviços de Urgência (ADR-SU) dos hospitais; 

o Intervenção da Emergência Médica Pré-Hospitalar, através do Centro de 
Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM. 
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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. 

g. 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. 

 

h.  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. Como auxiliar 

de monitorização dos sinais relativos à situação pulmonar, pode utilizar um oxímetro de 

dedo que permite medir a taxa de oxigenação do sangue, ou seja a percentagem de 

oxigénio na circulação sanguínea. Este exame (oximetria) é importante quando há 
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suspeita de doenças que prejudicam ou interferem com o funcionamento dos pulmões, 

doenças cardíacas ou doenças neurológicas. Uma taxa de oxigenação do sangue baixa 

pode indicar a necessidade de fazer tratamento com oxigénio para correção adequada. 

Se o resultado laboratorial indicar estar perante um caso confirmado, a Autoridade de Saúde 
territorialmente competente, procederá em conformidade realizando: 

i. Inquérito epidemiológico (deve ser iniciado, idealmente, nas primeiras 24 horas); 
ii. Rastreio de contactos; 

iii. Avaliação do Risco; 
iv. Comunicação das situações que requerem intervenção comunitária à Equipa de Gestão 

COVID-19 ou à Equipa de Gestão de surtos. 

A Autoridade de Saúde territorialmente competente, de acordo com a avaliação do risco, informa o 
caso, os contactos de alto e baixo risco e o estabelecimento de educação e/ou ensino sobre as 
medidas individuais e coletivas a implementar: 

i. Isolamento profilático no domicílio; 
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 e casos. 
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                                        Figura-  Fluxograma de atuação perante um caso possível ou provável de COVID-19 em contexto escolar. 

 
4.4. Atuação do estabelecimento de educação ou ensino perante um caso confirmado de covid-19 fora 

do estabelecimento 
 

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 1). 

 

                                        Figura-  Fluxograma de atuação perante um caso confirmado de COVID-19 em contexto escolar. 

 
 

● Figura. Fluxograma de atuação perante um caso confirmado de COVID-19 em contexto escolar 
 

4.3. Estabelecer uma área ou sala de “isolamento” e o(s) circuitos até à mesma. 
 

    Em cada escola do Agrupamento existe uma sala de “isolamento” devidamente identificada e equipada que 

tem como finalidade evitar ou restringir o contacto direto com quem apresente sintomas. 

 

         Identificação da Sala de Isolamento 

● EB1/JI S. Roque - Sala dos Assistentes operacionais, junto à sala dos professores, com saída para o 

exterior pela porta do lado direito do edifício. 

● EB 1 Oliveira do Castelo - sala nº 15, rés-do-chão.   
● EB 2,3 Professor João de Meira- Gabinete médico, junto à Direção, no R/chão, com saída para o exterior 

pela porta do átrio principal. 
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         Responsáveis pelo acompanhamento: 

● JI S. Roque- Assistente operacional responsável pelo grupo 

● EB1 S. Roque - Assistente operacional responsável pela turma/turmas 

● EB 1 Oliveira do Castelo – Assistente operacional responsável pelas turmas 

● EB 2,3 Professor João de Meira - Assistente operacional responsável pelo corredor (um responsável no 

turno da manhã e um responsável do turno da tarde). 

 

Cada sala de isolamento está equipada apenas com cadeira e/ou marquesa e contentor de resíduos (com 

abertura não manual e saco de plástico). Nesta área, ou próximo, existe uma instalação sanitária devidamente 

equipada, nomeadamente com doseador de sabão e toalhetes de papel, sempre que possível para a utilização 

exclusiva dos Indivíduos (casos suspeitos). Também localizado nas proximidades devem estar:  

▪ Água e alguns alimentos não perecíveis.  

▪ Solução antisséptica de base alcoólica, toalhetes de papel, máscaras cirúrgicas, luvas descartáveis e 

termómetro, de preferência de infravermelhos . 

      ▪ Kit de descontaminação/higienização para a área de isolamento: Luvas latex descartáveis; pacote toalhetes 

papel descartável; gel desinfetante; desinfetante para pavimento; mopa e balde. 

Quando se suspeite da infeção por Coronavírus de um discente, docente, assistente operacional ou técnico, 

este será conduzido à sala de isolamento, sempre que possível, por locais bem arejados e com pouco 

movimento de pessoas e pelo percurso mais curto. 

 

EB 1 Oliveira do Castelo 

Sala/ ANO PERCURSO (sala de isolamento) 

Sala 1- 2º A 
Sala 2- 2ºC 
Sala 3- 1º A 
Sala 4- 1º B 
Sala 5- 1º C 

Saem da sala de aula, percorrem o corredor inferior frontal até ao fim e 
chegam à sala de isolamento. 

sala 6- 2º D 
sala 7- 3º A 
sala 8-  3º B 
sala 9- 3º C 

Saem da sala de aula no 1º andar, percorrem o corredor superior até ao 
fim, descem as escadas laterais e em frente fica a sala de isolamento. 
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sala10- 4º D 
sala 14-  2º B 

Sala 11- 4º B 
Sala 12- 4º C 
Sala 13- 4º A 

Saem da sala de aula, no 1º andar, percorrem o corredor lateral, descem 
as escadas e em frente fica a sala de isolamento. 

 

EB1/JI S. Roque 

ANO PERCURSO (sala de isolamento) 

JI Saem da sala de aula, atravessam o vestiário, percorrem o corredor até ao fim e chegam à 
sala de isolamento. 

1º 
Sala 4 

Saem da sala de aula, que fica no 1º andar, descem as escadas, atravessam o átrio de entrada, 
percorrem o corredor até ao fim e chegam à sala de isolamento. 

2º 
Sala 2 

Saem da sala de aula, que fica no 1º andar, atravessam o átrio de entrada e chegam à sala de 
isolamento. 

3º 
Sala 1 

Saem da sala de aula, que fica no R/chão, atravessam o átrio de entrada e chegam à sala de 
isolamento. 

4º 
Sala 3 

Saem da sala de aula, que fica no R/chão, atravessam o átrio de entrada, percorrem o 
corredor até ao fim e chegam à sala de isolamento. 

 

EB 2,3 Professor João de Meira 

- Corredor A1 - o caso suspeito circulará pelo corredor, sempre em frente, até à sala de isolamento. 

- Corredor A2 - o caso suspeito deslocar-se-á até às escadas mais próximas, descendo-as e virando à direita,  

caminhando até à sala de isolamento. 

- Corredor B1 - o caso suspeito seguirá ao longo do corredor em direção à sala de isolamento. 

- Corredor B2 - o caso suspeito percorre o corredor B2, desce as escadas junto à sala de xadrez e depois vira 

à direita, seguindo no corredor até à sala de isolamento. 

- Corredor C1 - o caso suspeito sairá para o exterior pela porta junto às casa de banho próximas da 

reprografia, deslocando-se até à entrada da escola e desta para a sala de isolamento, que se encontrará à 

direita. 

- Corredor C2 - o caso suspeito deverá sair pela porta junto à cantina e ao campo de jogos, virando à direita 

até à entrada principal da escola, e desta para a sala de isolamento, que se encontrará à direita. 
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Ativar procedimentos básicos de higienização das mãos 

- Lavar as mãos com água e sabão durante pelo menos 20 segundos. 

- Em alternativa, utilizar um desinfetante para as mãos com pelo menos 70% de álcool, cobrindo todas as 

superfícies das mãos e esfregando-as até ficarem secas. 

- Sabão e água devem ser usados preferencialmente, se as mãos estiverem muito sujas. 

 
Respeitar a etiqueta respiratória 

- Evitar tossir ou espirrar para as mãos. 

- Tossir ou espirrar para o antebraço ou manga, com o antebraço fletido, ou usar lenço de papel (deitando-os 

de imediato para o lixo). 

- Higienizar as mãos após o contacto com secreções respiratórias. 

- Colocar máscara cirúrgica (higienização das mãos antes de colocar e após remover a máscara). 

- Evitar contacto direto entre pessoas e guardar a devida distância de segurança. 

 Medidas de Higiene do Espaço Escolar  

a) Promover o arejamento da sala de isolamento e dos espaços frequentados pelo doente. 

b) Limpeza/higienização intensa das áreas referidas no ponto anterior com detergente apropriado, assim como 

solução antissética de base alcoólica de:  

· Maçanetas e puxadores de portas;  

· Torneiras;  

· Telefones;  

· Teclados e ratos de computador;  

· Interruptores;  

· Torneiras e autoclismos;  

· Mesas de trabalho dos alunos; 

· Outros acessórios regularmente manipuláveis. 

 

 Armazenar os resíduos do caso confirmado em saco de plástico que, após ser fechado (ex. com 

abraçadeira), deve ser segregado e colocado no lixo. 

 

5. RASTREIO DE CONTACTOS  
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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. Este rastreio compreende três passos (Norma n.º 

015/2020 da 

DGS). Este rastreio 

compreende os 

seguintes 

passos: 

 

           

 

 

 

 

   5.1. Identificação dos contactos  

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 conhecimento da existência do caso, em concordância com a Norma n.º 015/2020 

da DGS, independentemente da forma como se tomou conhecimento da existência do mesmo. 

 

5.2. Classificação dos contactos  
 

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. 

 

5.3. Implementação de medidas  
 

A Autoridade de Saúde territorialmente competente, após identificação e classificação do nível de 

risco dos contactos do caso de COVID-19, implementa um conjunto de medidas individuais e 

coletivas (Norma n.º 015/2020 da DGS), incluindo, o preenchimento mandatório de modelo para 

registo de casos e surtos, o qual é partilhado, periodicamente, com a Direção do estabelecimento 

de educação e/ou ensino. 
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Por determinação da Autoridade de Saúde territorialmente competente, pode ser 

necessário aplicar medidas excecionais para contenção de surtos e casos. 

 

 MEDIDAS INDIVIDUAIS A APLICAR AOS CONTACTOS 

Em concordância com a Norma n.º 015/2020 da DGS, estas medidas não se aplicam aos contactos 

de alto risco com doença confirmada de COVID-19 há menos de 90 dias, estando sujeitos a vigilância 

passiva durante 14 dias desde a data da última exposição. 

 

 

MEDIDAS COLETIVAS A ADOTAR PELO ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO OU ENSINO 

A Autoridade de Saúde territorialmente competente pode determinar, além das medidas 

individuais a adotar pelos contactos, outras medidas coletivas a aplicar pelo estabelecimento de 

educação e/ou ensino: 

a. Encerramento de uma ou mais turmas; 

b. Encerramento de uma ou mais zonas do estabelecimento de educação e/ou ensino; 

c. Encerramento de todo o estabelecimento de educação e/ou ensino*. 

d. Sem prejuízo das alíneas anteriores, por determinação da Autoridade de Saúde 

territorialmente competente, pode ser necessário aplicar medidas excecionais para 

contenção de surtos e casos: 

i. A intervenção em meio escolar para prevenção de casos e 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; 

iv. Os contactos de baixo risco e/ou os contactos de contactos cujos testes sejam 
negativos devem interromper o isolamento profilático, retomando a respetiva 
atividade letiva. 

 

* O encerramento de todo o estabelecimento de educação e/ou ensino só deve ser ponderado em situações 

de elevado risco no estabelecimento ou na comunidade. Esta medida apenas pode ser determinada pela 

Autoridade de Saúde territorialmente competente, envolvendo na tomada de decisão as Autoridades de 

Saúde Regional e Nacional.
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Definição de Contacto  

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 . 

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. 

      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;          ii. 

Quando for possível estabelecer uma ligação epidemiológica: desde 48h após exposição ao caso confirmado, até ao 

dia em que é estabelecido o fim do isolamento do caso, nos termos da Norma 004/2020 da DGS.  

 

As medidas de prevenção e controlo da infeção aplicadas a pessoas após a vacinação contra a COVID-19 seguem os termos da 

Norma 002/2021 da Direção Geral da Saúde.  

 

6. GESTÃO DE CLUSTERS ou SURTOS 
 

6.1. Conceito de surto e de Cluster 
 
Cluster (conglomerado): conjunto de casos, grupos ou eventos, que parecem estarem relacionados 

pela sua forma de distribuição no espaço e/ou no tempo (Norma n.º 015/2020 da DGS). 

 
Surto: dois ou mais casos confirmados de infeção por SARS-CoV-2/COVID-19 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, existindo evidência de exposição 

entre os casos no período de infecciosidade de um dos casos (Norma n.º 015/2020 da DGS). 

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, conforme descrito no Capítulo 4. 

 

Nestas situações, todos os contactos (de alto e baixo risco) devem realizar teste rápido de antigénio 

(TRAg) para SARS-CoV-2, nos termos da Norma n.º 019/2020 da DGS, para a rápida implementação de 

medidas de saúde pública. 
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6.2. Implementação de medidas  
 

No Quadro seguinte apresentam-se medidas a implementar mediante a magnitude da transmissão 

de SARS-CoV-2 na comunidade escolar. Contudo, a intervenção da Saúde Pública e respetivas 

medidas preventivas, que são recomendadas pela Autoridade de Saúde territorialmente 

competente, podem ocorrer de forma faseada, e devem decorrer de uma minuciosa avaliação de 

risco efetuada caso a caso. Estas medidas deverão ser adequadas à realidade local e considerar, 

entre outros fatores, a situação epidemiológica em que o estabelecimento de educação e/ou 

ensino se insere, as condições do mesmo, assim como a existência de recursos necessários para 

controlo da transmissão. 

Quadro . Medidas a implementar em contexto de cluster ou de surto de COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 
CENÁRIOS MEDIDAS CUMULATIVAS A 

IMPLEMENTAR 

A A Autoridade de Saúde territorialmente competente decidirá de acordo com a 
avaliação de risco quais as medidas de controlo a implementar, incluindo: 

● Isolamento dos casos; 
● Rastreio de contactos; 
● Isolamento profilático dos contactos de alto risco; 
● Realização de testes laboratoriais a todos os contactos. 

B A Autoridade de Saúde territorialmente competente estuda a relação entre os 
casos e avalia as medidas adicionais em relação ao cenário A, incluindo: 

● Encerramento das turmas com casos confirmados, durante 14 dias 
desde a data de início de isolamento profilático de todos os contactos; 

● Encerramento de uma ou mais zonas da escola, durante 14 dias desde a 
data de início de isolamento profilático de todos os contactos. 
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C A Autoridade de Saúde territorialmente competente estuda a relação entre os 
casos e avalia as medidas adicionais em relação ao cenário B, incluindo: 

● Alargamento das medidas de isolamento a contactos de baixo risco. 

D A Autoridade de Saúde territorialmente competente, em articulação com a 
Autoridade de Saúde Regional e Nacional, pode considerar necessário escalonar 
as medidas 
e equacionar o encerramento temporário do estabelecimento de educação 

e/ou ensino em situações de elevado risco no estabelecimento de educação 

e/ou ensino, ou na comunidade. A sua reabertura deverá ocorrer quando a 

Autoridade de Saúde assim o determinar, com base na avaliação da situação 

epidemiológica e quando esta não representar risco para a comunidade. 

Por determinação de uma Autoridade de Saúde, pode ser necessário aplicar 

outras medidas excecionais para a contenção de surtos e casos. 

 

 
 

 
7. ESTRATÉGIAS DE SUBSTITUIÇÃO DE PESSOAL DOCENTE E NÃO DOCENTE EM CASO 

DE ABSENTISMO POR DOENÇA OU NECESSIDADE DE ISOLAMENTO PROFILÁTICO 
 

De forma a diminuir o impacto provocado por ausências temporárias no normal funcionamento do serviço, de 
elementos do pessoal docente ou não docente, está previsto: 

 Os trabalhadores não docentes que se encontrem infetados e/ou em isolamento profilático, devidamente 
comprovado, serão substituídos, tendo apenas que se reportar essa ausência à Câmara Municipal de 
Guimarães; 

 Quanto ao pessoal docente, se os mesmos se encontrarem em isolamento profilático, poderão lecionar as 
aulas, com recurso a videoconferência. A direção da escola nomeará um responsável para acompanhar 
os alunos que se encontram na sala de aula. 

 

8. COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO COM OS PARCEIROS  
 

É fundamental envolver os parceiros da comunidade escolar para apoiar o 

estabelecimento de educação e/ou ensino a responder de forma célere e adequada e controlar a 

transmissão de SARS-CoV-2. 

A comunicação tem um papel fundamental. Deste modo, a partilha regular de pontos de 

situação, de medidas e recomendações a adotar em cada momento, são peças chave na estratégia 

de comunicação e promoção de literacia em saúde, que permitem não só tranquilizar e dar 

confiança face à incerteza, como também promover a adoção de comportamentos de proteção da 

saúde pela comunidade escolar e outros parceiros. 
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Pela sua importância estratégica, a articulação com os parceiros da comunidade escolar 

deve ser promovida e potenciada. É fundamental garantir o cumprimento de todos os 

procedimentos como estratégia de envolvimento em todo o processo e, sempre que possível, na 

tomada de decisão, através da participação de todos, desde o momento inicial de identificação de 

um caso provável, possível ou confirmado até à resposta a um surto. 

a. A Autoridade de Saúde territorialmente competente procede à ativação da Equipa de 

Saúde Pública para apoiar nas fases de investigação epidemiológica, gestão de casos, 

comunicação e implementação das medidas de prevenção e controlo da transmissão de 

SARS-CoV-2 em articulação com a Equipa de Saúde Escolar e outros parceiros. 

b.  Perante um cluster, um surto de COVID-19 ou um caso com grande impacto na 

comunidade, a Autoridade de Saúde territorialmente competente informa a Comissão 

Municipal de Proteção Civil, garantido assim a articulação e colaboração institucional entre 

todos os organismos e serviços com responsabilidades, promovendo o acionamento dos 

planos de emergência sempre que tal se justifique. 

c. De acordo com a avaliação de risco efetuada, a Autoridade de Saúde territorialmente 

competente comunica à Direção do estabelecimento de educação e/ou ensino o risco e as 

medidas de proteção individuais e coletivas a adotar (Capítulo 5.2). 

d. 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. A comunicação 

formal com os encarregados de educação e restante comunidade escolar pode ser 

realizada utilizando o Anexo 5. 

e. A Direção do estabelecimento de educação e/ou ensino assegura a disponibilização de 

recursos e equipamentos para garantir o cumprimento das medidas indicadas pela 

Autoridade de Saúde territorialmente competente. 
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Figura. Fluxograma de atuação perante um surto em contexto escolar 

8.1. 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. 

O fim das medidas de isolamento dos doentes sintomáticos é determinado pela Autoridade de 

Saúde territorialmente competente, no seguimento do cumprimento dos seguintes critérios, sem 

necessidade de realização de teste laboratorial para a SARS-CoV-2 e de acordo com a gravidade 

dos sintomas: 

a. Assintomáticos ou com doença ligeira ou moderada: 10 dias desde o início dos sintomas ou 

teste positivo (assintomático), desde que apresente ausência completa da febre (sem recurso a 

medicação) e melhoria significativa dos sintomas durante 3 dias consecutivos; 

b. Doença grave ou crítica: 20 dias desde o início dos sintomas, desde que apresente ausência 

completa da febre (sem recurso a medicação) e melhoria significativa dos sintomas durante 3 

dias consecutivos; 

c. Pessoas com imunodepressão, independentemente da gravidade da doença: 20 dias desde o 

início dos sintomas, desde que apresente ausência completa da febre (sem recurso a 

medicação) e melhoria significativa dos sintomas durante 3 dias consecutivos. 

A confirmação do final do tempo de doença (isolamento) para os doentes assintomáticos, ou 
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seja, das pessoas sem qualquer manifestação da doença à data da realização do diagnóstico 

laboratorial e até ao final do seguimento clínico, é determinado, pela Autoridade de Saúde 

territorialmente competente, mediante a obtenção de um resultado negativo num teste molecular 

para SARS-CoV-2, realizado 10 dias após a data da última exposição ao caso confirmado de COVID-

19 e a realização, sempre que possível, de um contacto com o doente com vista à verificação da 

presença de sinais e sintomas sugestivos de infeção pelo SARS-CoV- 2. 

 

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. 

 

9. DEFINIÇÃO DE RESPONSABILIDADES 

Sempre que haja uma situação de doença enquadrada com sintomas e ligação epidemiológica compatíveis 

com a definição de caso possível de COVID-19 deve ser reportada de imediato, aos responsáveis: 

PONTO FOCAL 

Responsável- Adelina Gonçalves 

Substituto- Virgílio Costa 

●        Contactar a autoridade de saúde local local para informar da existência de um caso suspeito; 

●      Manter um elo de ligação local com as Entidades da Saúde (Saúde Escolar e Unidades de Saúde 

Pública), as Autarquias, a Segurança Social e a Proteção Civil, salvaguardando a necessidade de 

apoios ou recursos que estas Entidades possam disponibilizar; 

●        Proceder ao preenchimento do formulário para a autoridade de saúde (anexo V); 

●      Fazer uma lista dos alunos e docentes e não docentes alocados a uma turma, coorte, ou qualquer 

outro contato conhecido fora da sala de aula, especificando o tipo de contacto (anexo VI) e enviá-

la para a autoridade de saúde. 
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COORDENADORA DO PLANO DE CONTINGÊNCIA 

         Responsável: Manuela de Jesus Torres Ferreira (Diretora) 

Substituta: Ana Maria R. Costa Vaz Macedo (Subdiretora) 

● Responsável pela execução do Plano de Contingência; 

●  Aprovar e ativar o presente Plano de Contingência para a EB 2,3; 

●  Aprovar e ativar o Plano de Contingência nas Escolas agregadas ao Agrupamento em conjunto com os 

respetivos Coordenadores de estabelecimento; 

●  Informar os Órgãos de Comunicação Social de forma sucinta, rigorosa e objetiva, no sentido de 

manter a população informada e evitar alarmismos;  

● Decidir sobre todas as propostas que lhe sejam apresentadas;  

●  Contatar a DGEstE-DRSN, informando de um eventual absentismo;  

●  Implementar as diretivas emanadas pela DGEstE-DRSN;  

● Assegurar a atualização dos contactos de emergência das crianças ou alunos e do fluxo de informação 

aos encarregados de educação; 

● Constituir diferentes equipas de pessoal não docente, de modo a garantir a sua substituição na 

eventualidade de absentismo por doença ou necessidade de isolamento; 

● Manter um elo de ligação local com as Entidades da Saúde (Saúde Escolar e Unidades de Saúde 

Pública), as Autarquias, a Segurança Social e a Proteção Civil, salvaguardando a necessidade de apoios 

ou recursos que estas Entidades possam disponibilizar; 

● Confirmar que todas as escolas e estabelecimentos de educação pré-escolar apresentam as condições 

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

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

● Procurar garantir as condições necessárias para cumprir com as recomendações de distanciamento 

físico; 

● Garantir 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; 

● Informar a comunidade educativa relativamente às normas de conduta a obedecer, no atual contexto, 

e que visam a prevenção e o controlo da transmissão da COVID-19 (correta higienização das mãos, 

etiqueta respiratória e colocação da máscara). A informação deve estar afixada em locais visíveis do 

recinto escolar e, sempre que possível, ser enviada por via digital. Deve ainda a comunidade educativa 

ser informada sobre todas as alterações à organização e funcionamento do respetivo estabelecimento; 
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● Confirmar que a gestão de resíduos é mantida, diariamente, sem necessidade de proceder a 

tratamento especial; 

● Acautelar a disponibilização de solução antissética de base alcoólica (SABA) à entrada dos recintos; 

● Garantir a existência de material e produtos de limpeza para os procedimentos adequados de 

desinfeção e limpeza dos edifícios escolares, de acordo com a Orientação nº 014/2020 da DGS e com o 

documento da Direção; 

● Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), com a orientação da DGS e a colaboração das Forças 

Armadas, sobre “Limpeza e desinfeção de superfícies em ambiente escolar, no contexto da pandemia 

COVID-19”; 

● Estabelecer um plano de higienização que tenha por referência a Informação da DGEstE, com a 

orientação da DGS e a colaboração das Forças Armadas (“Limpeza e desinfeção de superfícies em 

ambiente escolar no contexto da pandemia COVID-19”). Este plano de higienização dos espaços e 

equipamentos deve estar afixado em local visível e deve ser do conhecimento dos profissionais com 

funções de limpeza. Antes da reabertura dos estabelecimentos, deve ser feita uma limpeza geral; 

● Aumentar a capacitação do pessoal não docente responsável pela limpeza e desinfeção do edifício 

escolar e pela gestão de resíduos, através de formação adequada, em articulação com o Programa de 

Prevenção e Controlo de Infeção e Resistência aos Antimicrobianos, da DGS; 

●  Assegurar que pessoas externas ao processo educativo (p. ex. fornecedores) só entram no recinto 

escolar quando tal for imprescindível e, sempre, de forma segura, utilizando máscara e evitando 

contacto com as crianças, alunos e pessoal docente e não docente; 

● Privilegiar a via digital para todos os procedimentos administrativos, sempre que possível; 

● Suspender eventos e reuniões com um número alargado de pessoas; 

●  Mandar informar da desativação do Plano de Contingência a toda a Comunidade escolar, Pais ou 

Encarregados de educação, Fornecedores de bens e serviços e Entidades de apoio externo; 

●  Ordenar sobre o encerramento do edifício sede e das escolas agregadas ao Agrupamento, após uma 

adequada avaliação epidemiológica, por parte da Autoridade de Saúde Local;  

●  Desativar o Plano de Contingência de todas as Escolas do Agrupamento em conjunto com os 

respetivos Coordenadores. 

 

Assistentes Operacionais  

Responsável: Ana Conceição Lopes Gonçalves (Chefe dos Assistentes Operacionais) 

Substituto: Adérito Augusto Xavier Araújo 

● Assegurar que a manutenção da higiene e limpeza dos espaços seja efetuada;  
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● Verificar se os funcionários cumprem as instruções de limpeza e higienização dos espaços e superfícies 

de acordo com as instruções do Plano de Contingência;  

● Assegurar a distribuição e substituição de funcionários; 

● Designar entre os assistentes operacionais da escola o responsável pelo acompanhamento de 

discentes, docentes e assistentes operacionais/técnicos à sala de isolamento; 

● Assegurar, sempre que possível, e quando tal não comprometa a segurança das crianças e dos alunos, 

a manutenção das janelas e/ou portas abertas, de modo a permitir uma melhor circulação do ar e 

evitar toques desnecessários em superfícies. 

 

 

Assistentes Técnicos  

Responsável: Cristina Guimarães  

Substituta: Aurora Eva Alves da Silva 

● Desenvolver apenas as atividades prioritárias;  

● Atendimento ao público por telefone ou por e-mail;  

● Cumprir com o planeado quanto à permanência, apenas, de 2 pessoas à espera de ser atendidas, 

evitando a concentração de pessoas. 

 

EB1 de Oliveira do Castelo 

Responsável: Maria Adelaide Oliveira Novais (Coordenadora de Estabelecimento) 

Substituto: Fátima Costa  

●   Planear a gestão da eventual ausência dos recursos humanos das respetivas escolas;  

●  Assegurar que se cumprem as medidas de higiene definidas no Plano;  

● Assegurar que os funcionários cumprem as regras de acompanhamento dos alunos à sala de isolamento; 

●  Fazer a articulação com a Coordenadora do Plano; 

● Decidir sobre todas as propostas apresentadas pela Coordenadora do Plano; 

● Informar de todas as decisões à Coordenadora que se encontra na sede de Agrupamento;  

● Confirmar que os assistentes operacionais cumprem as medidas de higiene definidas no Plano; 

● Designar entre os Assistentes Operacionais da escola o responsável pelo acompanhamento de 

discentes, docentes e assistentes operacionais à sala de isolamento; 

● Certificar de que são cumpridas as normas de conduta e higiene previstas para a cantina da escola;  

● Fornecer informação aos Pais ou Encarregados de educação;  

● Informar a Coordenadora do Plano que se encontra na sede de Agrupamento dos casos de suspeita 

e/ou confirmação de Coronavírus (COVID-19). 
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EB1/JI de São Roque 

Responsável: Ofélia Maria Ferreira Ribeiro (Coordenadora de Estabelecimento) 

Substituto: Rosa Alice Ferreira 

●  Planear a gestão da eventual ausência dos recursos humanos das respetivas escolas;  

●  Assegurar que se cumprem as medidas de higiene definidas no Plano;  

●  Assegurar que os funcionários cumprem as regras de acompanhamento dos alunos à sala de 

isolamento; 

●  Fazer a articulação com a Coordenadora do Plano; 

●  Decidir sobre todas as propostas apresentadas pela Coordenadora do Plano; 

●  Informar de todas as decisões à Coordenadora que se encontra na sede de Agrupamento;  

●  Confirmar que os assistentes operacionais cumprem as medidas de higiene definidas no Plano; 

●  Designar entre os Assistentes Operacionais da escola o responsável pelo acompanhamento de 

discentes, docentes e assistentes operacionais à sala de isolamento; 

● Certificar de que são cumpridas as normas de conduta e higiene previstas para a cantina da escola;  

●  Fornecer informação aos Pais ou Encarregados de educação;  

●  Informar a Coordenadora do Plano que se encontra na sede de Agrupamento dos casos de 

suspeita e/ou confirmação de Coronavírus (COVID-19). 

 

Educação para a Saúde 

Responsável: Ângela Martinha P. N. Rodrigues (Coordenadora) 

Substituta: Mara Célia Marinho Abreu Vaz 

● Articular com os responsáveis pela Saúde Escolar; 

● Promover a literacia em saúde; 

● Colaborar e articular com os diferentes elementos da Equipa Operativa; 

● Elaborar e atualizar o Plano de Contingência do agrupamento; 

● Promover atitudes que conduzam a comportamentos preventivos; 

● Elaborar materiais relacionados com o Código de Conduta para a prevenção da COVID-19 e 

disponibilizá-los aos Diretores de Turma/ Professores Titulares; 

● Esclarecer dúvidas dos elementos da comunidade escolar sobre a prevenção da COVID-19. 

 

Responsável pelo acompanhamento de indivíduos infetados na sala de isolamento 

Designados pela responsável dos assistentes operacionais na EB2/3 e pelas coordenadoras de 

estabelecimento das Escolas Básicas do 1.º ciclo, devem ter os procedimentos seguintes:  

a) O Assistente Operacional de apoio à sala de isolamento coloca máscara, viseira e luvas;  
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b)  Coloca máscara ao suspeito, se for necessário. De preferência deve ser o próprio a colocá-la. 
c)  O Assistente Operacional questiona o aluno no sentido de averiguar se este se sente com febre e, pelo 

menos um dos seguintes sintomas:  
tosse; dificuldades respiratórias e/ou cansaço.  

d) Verifica a temperatura corporal;  
e) Em caso de temperatura ≥ 38 ºC, o/a assistente operacional liga para o ponto focal. 

 
 

Contatos diários com as famílias de alunos com COVID-19: Direção  
 

        Encarregados de Educação 

●  Deslocar-se à escola no caso de ser contactado pela escola a dar conta de que o(a) seu(ua) educando(a) é 

suspeito(a) de estar infetado pelo Sars-Cov-2; 

● Contactar a linha SNS 24 a reportar a situação do(a)seu(ua) educando(a); 

● Cumprir as orientações que lhe são fornecidas; 

● Transportar o seu(ua) educando(a) em veículo próprio; 

● Assegurar que o(a) seu(ua) educando(a)  entra nas instalações com a máscara colocada ( nos 2º e 3º ciclos); 

● Garantir que o(a) seu(ua) educando(a) não se desloca para a escola se tiver febre; 

● Informar a direção o ponto focal ou outro elemento da direção do agrupamento da existência de um caso 

confirmado de COVID-19 do(a) seu(ua) educando(a) ou de outro elemento da família que com ele coabite. 

10. EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DISPONIBILIZADOS 
 

As escolas do agrupamento têm ao seu dispor o seguinte equipamento e produtos: 

- Todas as salas e serviços da escola, estarão equipados com SABA e/ou gel de mãos e toalhetes de papel; 

- Água e sabão/líquido para as mãos nas instalações sanitárias; 

- Toalhetes de papel para secagem das mãos, nas instalações sanitárias e noutros locais onde seja possível a 

higienização das mãos; 

- Máscaras cirúrgicas para utilização em caso suspeito; 

- Máscaras cirúrgicas, viseiras e luvas descartáveis a utilizar, enquanto medida de precaução, por aqueles que numa 

primeira fase prestam assistência a quem estiver com sintomas (caso suspeito). 

- Em cada período, os alunos, pessoal docente e não docente terão direito a um Kit de 3 máscaras. 
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11. ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS PARA OS DIFERENTES SERVIÇOS DO AGRUPAMENTO 

11.1. Centro de Apoio à Aprendizagem  (CAA 1)  
 

. O acesso ao estabelecimento escolar está restringido ao pessoal docente e não docente em exercício de funções. 

. A entrega e recolha dos alunos será efetuada na entrada da escola, por uma assistente operacional, estando o 

acesso vedado aos encarregados de educação. 

. Os alunos farão os intervalos na sala do CAA 1. 

. A sala deve ser higienizada pela manhã e sempre que necessário, ao longo do dia, e ao final das aulas do período 

da tarde. A higienização das mesas, jogos, livros deve ser realizada frequentemente e sempre que necessário, e ser 

feita de preferência por alguém que não mantém contacto direto com os alunos e pessoal docente e não docente 

do CAA 1. 

. Deverá existir sempre material de higienização, nomeadamente, solução SABA, luvas, máscaras, toalhetes de 

papel, batas descartáveis ou reutilizáveis à entrada da sala. 

. A porta de entrada da sala deverá ter sistema de abertura de pé. 

. Cada aluno deve ter o seu material devidamente identificado (cadernos, lápis de cor, lápis de carvão, tesoura...) e 

colocado num frasco, caixa lavável. Caso não seja possível a separação do material, deve ser colocado num 

recipiente lavável e higienizado sempre após utilização. 

. Os alunos não devem trazer de casa qualquer objeto ou brinquedo. 

. O encarregado de educação deve avisar a escola com antecedência sempre que o aluno faltar. 

. Deve estar uma auxiliar no CAA1 em permanência com a professora. 

. As terapias devem ser realizadas em horário letivo na sala anexa à sala do CAA 1. 

. Os alunos que beneficiam de transporte serão acompanhados sempre pela assistente operacional à chegada e à 

saída do transporte, evitando a entrada dos motoristas/ bombeiro das ambulâncias/ carrinhas. 

. A sala deverá ter sinalética e marcação dos espaços individuais de trabalho para manter o distanciamento social. 

. O computador deverá ser higienizado logo após a sua utilização. 

. Dentro do possível, tentar-se-á gerir os horários dos alunos para que não estejam todos ao mesmo tempo na sala, 

salvaguardando as horas de idas às turmas. 

 . Os encarregados de educação devem fornecer um contacto atualizado e privilegiar o contacto digital ou 

telefónico com a escola. 

. Já foram elaboradas as referenciações para a Saúde Escolar, aguardando-se a assinatura dos encarregados de 

educação, de forma a serem implementados os Planos de Saúde Individuais este ano letivo. 
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Refeições: 
- Os alunos do CAA 1 almoçam às 12h30; 

- Os lugares no refeitório estão marcados, de forma a assegurar o máximo distanciamento físico possível entre 

alunos. 
 

11.2. Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) - Unidade Especializada da EB 2,3 Professor João de Meira 
 
Sala: 
 
 - Deverá existir sempre material de higienização, nomeadamente, solução SABA, luvas, máscaras, toalhetes de 

papel, batas descartáveis ou reutilizáveis à entrada da sala; 
- Tapete de higienização do calçado à entrada da sala; 
- A porta de entrada da sala deverá ter sistema de abertura de pé; 
- Deverá ser ventilada no início e no final das atividades letivas; 
- Será higienizada uma vez por dia (chão e mesas) e duas vezes por dia (marquesa e sanitários). Esta higienização 

deverá ser feita por assistentes operacionais próprias. Não deverá ser feita pelas assistentes operacionais que estão 

em contacto direto com os alunos da unidade especializada; 

- Os materiais didáticos deverão ser higienizados após cada utilização; 
- O acesso à sala está restringido ao pessoal docente e não docente, assim como a técnicas do Centro de Recursos 

para a Inclusão,  em exercício de funções; 
- A entrega e recolha das crianças e jovens será efetuada na entrada da escola, (porta principal ou porta de acesso a 

veículos de transporte de doentes) estando o acesso vedado aos encarregados de educação e motorista de 

transporte especial; 
- Os encarregados de educação devem fornecer um contacto atualizado e privilegiar o contacto digital ou telefónico 

com a escola. Nesta fase, não há lugar a festas, reuniões ou encontros presenciais.  
- O encarregado de educação deve avisar a escola com 24 horas de antecedência , exceto em situações 

devidamente justificadas, sempre que: 
● Pretenda que o seu educando frequente a escola, quando inicialmente tinha decidido o contrário; 

● Queira que o seu educando deixe de frequentar a escola, num ou mais dias, a não ser que seja por motivo 

de doença. 

– Na escola existem áreas de “sujos” (para troca de calçado e receção/entrega de crianças) e áreas de “limpos” 

(onde as crianças permanecem e interagem);  
-Assistentes Operacionais e professores deverão utilizar bata ou farda e calçado próprio para utilizar na sala. Este 

equipamento deve ser higienizado diariamente utilizando os equipamentos da Unidade (máquinas de lavar e 

secar); 
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-Os alunos devem trocar de roupa todos os dias; 
- Os encarregados de educação devem disponibilizar, para permanecer na escola, um par extra de calçado e duas a 

três mudas de roupa, que deverão ser lavadas em casa sempre que necessário. Estas mudas de roupa deverão vir 

em sacos de plástico individuais;  
- Os alunos devem permanecer na escola o tempo que os encarregados de educação considerem estritamente 

necessário;  
- As crianças e jovens não devem trazer de casa qualquer objeto ou brinquedo. 

 

Refeições: 
- Os alunos almoçam no refeitório às 12h30m e lancham na sala. Os lugares no refeitório serão fixos; 

- Os lugares no refeitório estão marcados, de forma a assegurar o máximo distanciamento físico possível entre 

alunos; 
- As refeições fornecidas pela escola são apenas o almoço. As restantes refeições deverão ser transportadas em 

lancheiras individuais que deverão ser higienizadas diariamente pelo encarregado de educação. 

 

Atividades: 
- As atividades são desenvolvidas ao nível das áreas de desenvolvimento pessoal e social e da socialização, 

preferencialmente, ao ar livre e em espaço com ventilação natural, mantendo o distanciamento social, sempre que 

possível; 
- Atividades fora da escola, como Snoezelen e Judo adaptado,  poderão ser suspensas provisoriamente. O apoio do 

CRI deverá ser prestado na sala. 

 
Higiene: 
- Enquanto for necessário manter as medidas de prevenção e combate à COVID-19, não serão prestados cuidados 

de higiene oral aos alunos que habitualmente necessitam desse cuidado;   
- A muda de fraldas deverá ser feita no local próprio. A marquesa deverá ser desinfetada após cada utilização; 
- As máscaras e materiais de proteção individual estão, unicamente, reservadas a adultos; 
- A entrega de fraldas e outros produtos deve ser realizada 1 vez por mês, evitando o transporte regular de 

produtos que possam contaminar as pessoas e as instalações da escola.  

 
Transporte: 

- Deverá ser efetuado de acordo a legislação e as normas em vigor. 

 

 



 
  

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOÃO DE MEIRA 
  

 
  Plano de Contingência do Agrupamento de Escolas João de Meira 21/22 Página | 80  de 78 

 

11.3. Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) - Unidade Especializada de Oliveira do Castelo 

Procedimentos preventivos  

. O acesso ao estabelecimento escolar está restringido ao pessoal docente e não docente em exercício de funções.  

. A entrega e recolha dos alunos será efetuada na entrada da escola, por uma assistente operacional, estando o 

acesso vedado aos encarregados de educação. 

. Na entrada de acesso ao CAA existem áreas de “sujos” (para troca de calçado e receção/entrega de alunos) e 

áreas de “limpos” (onde os alunos permanecem e interagem). 

. O acesso ao recreio dos alunos a frequentar o CAA será efetuado pela porta da cantina. 

. Os encarregados de educação devem disponibilizar, para permanecer na escola, um par extra de calçado e duas a 

três mudas de roupa. 

. A higienização das mesas, brinquedos, casa de banho deve ser realizada frequentemente e sempre que 

necessário, e ser feita preferencialmente por alguém que não mantém contacto direto com os alunos e pessoal 

docente e não docente da sala.  

. Deverá existir sempre material de higienização, nomeadamente solução SABA, luvas, máscaras, viseiras, 

batas/fardas descartáveis ou reutilizáveis. 

. Cada aluno deve ter o seu material devidamente identificado (cadernos, lápis de cor, lápis de carvão, tesoura,....) e 

colocado num frasco, caixa lavável. Caso não seja possível a separação do material, deve ser colocado num 

recipiente lavável e higienizado sempre após utilização. 

. Os alunos não devem trazer de casa qualquer objeto ou brinquedo. 

. Enquanto for necessário manter as medidas de prevenção e combate à COVID-19, as assistentes operacionais não 

realizarão cuidados de higiene oral aos alunos que habitualmente necessitam deste cuidado. 

. O encarregado de educação deve avisar a escola com antecedência sempre que o aluno faltar. 

. A entrega de fraldas e outros produtos deve ser realizada 1 vez por mês, evitando o transporte regular de 

produtos que possam contaminar as pessoas e as instalações da escola. 

. Devem estar duas auxiliares no CAA em permanência com a professora. 

. As terapias devem ser realizadas em horário não letivo e na sala de relaxamento. 

. Possibilidade de gerir os horários dos alunos de forma a que não estejam todos ao mesmo tempo na sala, 

salvaguardando as horas de idas às turmas.  

. Os encarregados de educação devem fornecer um contacto atualizado e privilegiar o contacto digital ou telefónico 

com a escola. 

. Já foram elaboradas as referenciações para a Saúde Escolar, aguardando-se a assinatura dos encarregados de 

educação, de forma a serem implementados os Planos de Saúde Individuais este ano letivo. 
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11.4. Pré-escolar 
 

                 11.4.1. Organização do espaço 

 

● As crianças e o pessoal docente e não docente serão organizados na sala ou outros espaços, de forma a 

evitar o contacto entre pessoas de grupos diferentes.  

● Será maximizado o distanciamento físico entre as crianças quando estão em mesas, sem comprometer o 

normal funcionamento das atividades pedagógicas.  

● Serão definidos 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.  

● Serão estabelecidos diferentes circuitos de entrada e de saída, bem como de acesso à sala. 

● Deve garantir-se a existência de material individual necessário para cada atividade, ou a desinfeção do 

mesmo entre utilizações. 

● Deve remover-se das salas os acessórios não essenciais à prática das atividades pedagógicas, reforçando a 

limpeza e desinfeção dos que lá permanecem.  

● Deve proceder-se à limpeza, higienização e desinfeção das salas das turmas diariamente e de acordo com 

as orientações da DGS 

● Deve solicitar-se aos encarregados de educação que não deixem as crianças levar de casa brinquedos ou 

outros objetos não necessários. 

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

● Devem ser assegurados os apoios presenciais mobilizados para as crianças acompanhadas pelos técnicos 

e/ou docentes da Intervenção Precoce. Este trabalho deve ser acompanhado pela equipa multidisciplinar 

de apoio à educação inclusiva (EMAEI), em estreita articulação com o educador e com as equipas locais a 

funcionar no âmbito do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI). 

● Na organização da rotina diária, procurar desfasar os momentos de permanência dos diferentes grupos de 

crianças no recreio e/ou dividir por zonas afetas a cada grupo. Os equipamentos devem ser higienizados 

após a utilização de cada grupo.  

● Durante o período de refeições, devem ser respeitadas as seguintes medidas de distanciamento e higiene:  

o A deslocação para a sala de refeições, deve ser desfasada para evitar o cruzamento de crianças, ou, 

quando tal não for possível, será de considerar fazer as refeições na sala de atividades;  

o Antes e depois das refeições, as crianças devem lavar as mãos acompanhadas, para que o façam de 

forma correta;  

o Os lugares devem estar marcados, de forma a assegurar o máximo de distanciamento físico 

possível entre crianças;  



 
  

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOÃO DE MEIRA 
  

 
  Plano de Contingência do Agrupamento de Escolas João de Meira 21/22 Página | 80  de 78 

 

o Deve ser realizada, entre trocas de turno, a adequada limpeza e desinfeção das superfícies 

utilizadas; 

o Não devem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos; 

o Os equipamentos e utensílios da criança a devolver aos encarregados de educação devem ser 

colocados em saco descartável, quando aplicável;  

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

profissionais.  

● As crianças devem ser entregues à porta do estabelecimento 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. 

● 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.  

● Sempre que aplicável, as peças de roupa suja devem ir para casa em saco plástico, fechado. 

 

11.4.2. 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. Estabelecer uma nova rotina pedagógica, tendo em conta as presentes orientações, em articulação com os 

fundamentos e princípios da pedagogia para a infância definidos nas Orientações Curriculares para a 

Educação Pré-Escolar (OCEPE).  

3. Pese embora a recomendação 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. Conversar com as crianças acerca das alterações das suas rotinas e ouvir as suas opiniões e sugestões.  

8. 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.  
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9. Planear atividades e projetos, escutando as crianças sobre como os podem desenvolver, tendo em conta o 

contexto atual.  

10. 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. 

11. Desenvolver as atividades, preferencialmente, em pequenos grupos ou individualmente, quando possível. 

12. Sempre que possível, privilegiar atividades em espaços abertos (pátios, logradouros, jardins), 

preferencialmente, evitando grandes concentrações.  

13. Promover atividades como a leitura de histórias em círculo alargado.  

14. Privilegiar atividades que recorram a materiais mais facilmente higienizáveis, evitando aqueles que, pelas 

suas características, apresentam maior risco de contaminação.  

15. Sempre que possível, assegurar que os objetos partilhados entre crianças são devidamente desinfetados 

entre utilizações. 

16. 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. 

17. 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. 

 
 

11.5. Ensino Básico 
 

Será implementada uma gestão flexível dos espaços, procedendo a adaptações funcionais que permitam 

maximizar os espaços em que os alunos possam realizar atividades letivas presenciais e trabalho autónomo, com o 

maior distanciamento possível. 

 

               EB 1 de Oliveira do Castelo 

1. Cada turma ocupará sempre a mesma sala. 

2. Nas salas, tentar-se-á manter as medidas de distanciamento, garantindo a maximização do espaço entre 

pessoas. Assim: 
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 a. As mesas serão dispostas, sempre que possível, junto das paredes e janelas, de acordo com a estrutura 

física das salas e serão distribuídas por 3 ou 4 filas, consoante as salas; 

 b. As mesas estarão dispostas, preferencialmente, com a mesma orientação, evitando uma disposição que 

implique ter alunos virados de frente uns para os outros; 

c. Sempre que possível, tentar-se-á garantir um distanciamento físico entre os alunos e alunos/docentes de, 

pelo menos, 1 metro, sem comprometer o normal funcionamento das atividades letivas. 

3. As atividades desportivas, bem com outras atividades que impliquem maior contacto físico, devem ser 

planificadas e adequadas às orientações das autoridades de saúde em vigor. 

 
4. Percursos no interior da Escola 

 

ENTRADA NA ESCOLA 

1.º Ano  (9h): Entram no portão da frente (principal) e vão diretamente para as salas de aula. 

2.º Ano (9h): Entram no portão da frente (principal) e vão diretamente para as salas de aula. 

3.º Ano (9:00h): Entram pelo portão de trás. Sobem as escadas e entram diretamente na sala. 

4.º Ano (9:00h): Entram pelo portão de trás e vão diretamente para as salas 

 

CANTINA 

● Os alunos só andam no corredor de baixo e sempre pela direita. 

● Para a cantina usam a porta de acesso direto a este espaço e ficam em grupos de ano..  

● Utilizam o mesmo recreio na hora do almoço, porzonas. 

● Os intervalos do almoço serão os mesmos da manhã. 

1.º Ano: Almoçam entre as 12:15h e as 12:45h.  

2.º Ano: Almoçam entre as 12:45 e as 13:15h. 

3.º Ano: Almoçam entre as 13:15h e as 13:45h. 

4.º Ano: Almoçam entre as 13:45h e as 14:15h. 

 

   RECREIO 

Mapa de 4 cantos por dia, de forma rotativa com a divisão seguinte: 

- Turmas A - Campo de Basquete; 
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- Turmas B – Zona do Castelo e Mesas nas zonas verdes; 

- Turmas C - Campo de Futebol e zona verde; 

- Turmas D – Zona da Arcada e rampa dos carvalhos. 

 

CASAS DE BANHO 

Terá de existir um assistente operacional sempre presente nas casas de banho para higienizar. 

ANO PERCURSO 

Sala 1- 2º A 
Sala 2- 2ºB 
Sala 3- 1º A 
Sala 4- 1º B 
Sala 5- 1º C 

 

Saem da sala de aula, percorrem o corredor até à entrada do recreio e em frente 

situam- se as casas de banho. 

sala 6- 2º D 
sala 7- 3º A 
sala 8- 3º B 
sala 14-  2º B 

 

Saem da sala de aula, descem a escada de imediato e saem pela porta principal do 

recreio que fica em frente às casas de banho.  

sala 9- 3º C 
sala 10- 4º d 

 

Saem da sala de aula, descem as escadas à direita, viram à sua esquerda e saem 

pela porta de acesso à cantina / recreio. 

 Sala 11- 4º B 
Sala 12- 4º C 
Sala 13- 4º A 

 
Saem da sala de aula, descem as escadas, viram à sua esquerda e saem pela porta 
de acesso à cantina / recreio. 

  
  

 

 

5. Salas de aula 

● O leite é entregue pelo professor a cada aluno. 

●  Haverá gel desinfetante em cada sala.  

● Deve proceder-se à limpeza, higienização e desinfeção das salas das turmas diariamente e de 

acordo com as orientações da DGS. 

 

6. Material escolar 

● Todos os trabalhos vão para casa.  

● Os livros e o porta lápis na mochila.  
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● Os livros de fichas ficam em casa.  

 

EB 1/JI de São Roque 

1. Cada turma ocupará sempre a mesma sala. 

2. Nas salas, tentar-se-á manter as medidas de distanciamento, garantindo a maximização do espaço entre 

pessoas. Assim: 

a) As mesas serão dispostas, sempre que possível, junto das paredes e janelas, de acordo com a estrutura 

física das salas e serão distribuídas por 3 ou 4 filas, consoante as salas; 

b) As mesas estarão dispostas, preferencialmente, com a mesma orientação, evitando uma disposição que 

implique ter alunos virados de frente uns para os outros; 

c) Sempre que possível, tentar-se-á garantir um distanciamento físico entre os alunos e alunos/docentes 

de, pelo menos, 1 metro, sem comprometer o normal funcionamento das atividades letivas. 

3. As atividades desportivas, bem como outras atividades que impliquem maior contacto físico, devem ser 

planificadas e adequadas às orientações das autoridades de saúde em vigor. 

4. Intervalos: 

 no turno da manhã:  

- das 10:30h às 11:0h 

 no turno da tarde:   

- das 15:20h às 15:30h 

5. Nos recreios os alunos deverão permanecer, tanto quanto possível, em zonas específicas, de acordo com a 

seguinte distribuição: 

ANO ESPAÇO DE PERMANÊNCIA NO RECREIO (intervalo da manhã) 

1.º, 2.º, 
3.º e 4.º 

Pátio da frente e Campo de jogos divididos ao meio, dando a possibilidade a todas as turmas 
de poderem usufruir dos dois espaços em dias diferentes. 

ANO ESPAÇO DE PERMANÊNCIA NO RECREIO (intervalo da tarde) 

1.º e 2.º, 
3º e 4º 

Pátio da frente e Campo de jogos divididos ao meio, dando a possibilidade a todas as turmas 
de poderem usufruir dos dois espaços em dias diferentes. 

 Nota: quando as condições meteorológicas forem adversas os alunos permanecerão na sua sala durante os intervalos. 

 

6. Serão definidos e identificados os circuitos e procedimentos no interior da escola, que promovam o 

distanciamento físico, nomeadamente no percurso: 
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a) entrada da escola até à sala de aula e vice-versa 

 ANO PERCURSO 

1.º 
 

Entram pelo portão principal e de seguida dirigem-se à porta do lado esquerdo que dá acesso 

à sala de aula no rés-do-chão. 

2.º 
 

Entram pelo portão principal e de seguida dirigem-se à porta do lado esquerdo que dá acesso 

à sala de aula no primeiro andar. 

3.º 
 

Entram pelo portão principal e de seguida dirigem-se à porta do lado direito que dá acesso à 

sala de aula no primeiro andar. 

4.º 
 

Entram pelo portão principal e de seguida dirigem-se à porta do lado direito que dá acesso à 

sala de aula no rés-do-chão. 

 

b) Casa de banho 

ANO PERCURSO 

2.º e 3.º 

 

Descem as escadas e percorrem o corredor até à casa de banho, deslocando-se sempre pela 

direita. 

1.º e 4.º 

 

Saem da sala e percorrem o corredor até à casa de banho, deslocando-se sempre pela direita. 

 

EB 2/3 Professor João de Meira 

1. As turmas do mesmo ano ocuparão, sempre que possível, as salas do mesmo corredor. Para facilitar a 

compreensão das novas normas de circulação no espaço escolar, foram atribuídas letras aos diferentes 

corredores, a saber: 
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PISO 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Atribuição de uma sala a cada turma e manter, sempre que possível, o distanciamento físico.  Cada 

turma/grupo permanecerá, durante os períodos letivos, na mesma sala, com exceção das aulas de:  

Educação Física, aulas laboratoriais de Ciências Naturais e Físico-química, Educação Visual, TIC e Educação 

Tecnológica. 

A distribuição das salas será a seguinte:  
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Turma Corredor Sala 

5.º A  

 

C2 

41 

5.º B 38 

5.º C 37 

5.º D 36 

5.º E 34 

5.º F 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.º A  

B2 

C2 

28 

6.º B 36 

6.º C 30 

6.º D 31 

6.º E 32 

6.º F 40 

Turma Corredor Sala 

7.º A  

 

 

A2 

 

11 

7.º B 12 

7.º C 13 

7.º D 14 

7.º E 15 

7.º F 16 
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Turma Corredor Sala 

8.º A  

 

 

A2 

B2 

29 

8.º B 26 

8.º C 24 

8.º D 22 

8.º E 21 

8.º F 27 

8º G 18 

8º H  23 

9.º A  

 

 

A1 

B1 

9 

9.º B 8 

9.º C 10 

9.º D 7 

9.º E 4 

9.º F 6 

9.º G 1 

9.º H 2 
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3. Nas salas, tentar-se-á manter as medidas de distanciamento, garantindo a maximização do espaço entre 

pessoas. Assim: 

a) As mesas serão dispostas, sempre que possível, junto das paredes e janelas, de acordo com a estrutura 

física das salas e serão distribuídas por 3 ou 4 filas, consoante as salas; 

b) As mesas estarão dispostas, preferencialmente, com a mesma orientação, evitando uma disposição que 

implique ter alunos virados de frente uns para os outros; 

c) Sempre que possível, tentar-se-á garantir um distanciamento físico entre os alunos e alunos/docentes 

de, pelo menos, 1 metro, sem comprometer o normal funcionamento das atividades letivas; 

 

4. As atividades desportivas, bem com outras atividades que impliquem maior contacto físico, devem ser 

planificadas e adequadas às orientações das autoridades de saúde em vigor. 

5. HORÁRIOS 

a) Para evitar a concentração de alunos no espaço e escolar, foi necessário desfasar os horários. Desta 

forma os horários de entrada e saída dos alunos são desencontrados: 

● Período da manhã: 

o 2º ciclo - entrada às 8:30h e saída às 13:15h  

o 3º ciclo - entrada às 8:10h e saída às 12:55h. Os alunos que têm aulas a terminar às 

12h55 sairão pelo portão da Rua Almirante Gago Coutinho. 

● Período da tarde: 

o 2º ciclo- entrada às  13h30 e saída às 17h20 

o 3º ciclo- entrada às 13h10 e saída às 17h00 

 

6. RECREIOS 
 
Os alunos deverão manter o distanciamento e permanecer com o grupo turma. 
 

Nota: quando as condições meteorológicas forem adversas os alunos permanecerão na sua sala durante os 
intervalos ou: 

● 5º, 6º, 7º e 8º anos: sala do aluno ( os intervalos serão desfasados para o 2º e 3º ciclos); 
● 9º ano: Hall principal ou sala das máquinas 
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 7. PERCURSOS 

Serão definidos, identificados e percorridos com os alunos acompanhados pelo Diretor de Turma na 

receção, os circuitos e procedimentos no interior da escola, que promovam o distanciamento físico, 

nomeadamente no percurso: 

a) Entrada e Saída da escola até à sala de aula 

5º Ano e 6º Ano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada do 7º Ano e 8º Ano 
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Saída às 12h55 
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Circulação dos alunos do 9º ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Percurso Sala- Reprografia/GAA 

ANO 
 PERCURSO 

5.º  e 6º 

Os alunos descem as escadas próximas das salas 40 e 41,no final do corredor C2, e 

dirigem-se pela cantina até ao local, exceto a partir das 12h05, que têm de circular 

pelo exterior, uma vez que a cantina já estará em funcionamento. 

7º  

 

Os alunos descem as escadas junto ao PBX e dirigem-se para a reprografia ou para o 

GAA. 

 8.º 

Salas corredor B2 - Os alunos percorrem o corredor, descem as escadas ao fundo do 

mesmo em direção à reprografia ou ao GAA. 

  

Salas corredor A2 - Os alunos descem as escadas junto ao PBX e dirigem-se para a 

reprografia ou para o GAA. 

9.º 
Os alunos percorrem os corredores A 1 e B1 em direção à reprografia ou ao GAA. 

 

 
c) Pavilhão Gimnodesportivo e Cantina 
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ANO 
 PERCURSO 

5º/6.º 

Sempre que não chover, os alunos deslocam-se pelo exterior entrando pela porta de 

trás da cantina, no final do corredor C2, em direção à cantina ou ao pavilhão.  

Se chover, os alunos percorrerão os corredores C2 e B2, descendo pelas escadas junto à 

reprografia. 

A entrada far-se-á pelo percurso inverso. 

7º/8º  

Os alunos do 7º ano e do 8º ano que têm aulas no corredor A2, descem do corredor A2, 

pelas escadas que se encontram junto ao PBX, e deslocam-se, pela porta de trás da 

entrada principal, em direção ao pavilhão, se não estiver a chover. Caso chova, os alunos 

percorrem os corredores B1 e C1, saindo para o pavilhão pela porta da sala do aluno. 

Quando tiverem novamente aulas na sua sala, e sempre que não chover, os alunos 

deslocam-se pelo exterior entrando pela porta de trás da entrada principal (junto aos 

laboratórios). Se chover, os alunos entram pela porta que dá acesso à sala do aluno e 

percorrem os corredores C1 e B1, subindo pelas escadas junto ao PBX para o corredor 

A2. 

Caso almocem na escola, o percurso até à cantina deverá ser efetuado da mesma forma 

que a deslocação até ao pavilhão. Pelo exterior, quando não chove, entrando pela porta 

da sala do aluno e pelos corredores C1 e B1. 

Se os alunos optarem pelo takeaway, farão o percurso anteriormente referido, saindo 

pela porta do fundo da cantina para o acesso ao portão dos fornecedores. 

 

8.º 

As turmas do 8º ano que têm aulas no corredor B2, deverão descer pelas escadas que se 

encontram nesse corredor, deslocando-se pelo corredor C1 até à cantina ou saindo pela 

porta junto às casas de banho do 9º ano, em direção ao pavilhão gimnodesportivo. 

A entrada far-se-á em sentido inverso. 

9.º 

Os alunos deverão percorrer os corredores A1 e B1 em direção à cantina. Para o 

pavilhão, os alunos deverão sair pela porta junto às casas de banho do 9º ano, em 

direção ao pavilhão gimnodesportivo. 

A entrada far-se-á em sentido inverso.  
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d) Casas de Banho 
As casas de banho serão para uso exclusivo das turmas: 
 

● Casas de banho do corredor C2- Turmas de 5º e 6º anos 
● Casas de banho do corredor A2- Turmas de 7º e 8º anos 
● Casas de banho do corredor C1- Turmas de 9º ano 

 

ANO 
 PERCURSO 

5.º e 6.º  ano 
Os alunos percorrem o corredor C2. 
 
 

7.º e 8.º ano 
 

Os alunos percorrem o corredor A2. As raparigas até ao início do mesmo e os rapazes até 
ao final. 
 

9.º ano Os alunos percorrem o corredor A 1 e B1 até às casas de banho.  

 
e) Sala do Aluno 

 

Evitar-se-á a concentração de alunos nos espaços comuns da escola, nomeadamente corredores e sala do 
aluno. 

 

Funcionamento dos serviços/atividades 
 

ATIVIDADES LETIVAS 
 

Todas as medidas adotadas são adequadas ao contexto do Agrupamento de Escolas João de Meira, o qual 

se carateriza pelo elevado número de alunos e de turmas. Importa realçar que este facto exige medidas excecionais 

na prevenção e controlo da infeção, designadamente o distanciamento de alunos, funcionários e docentes por 

grupos, zonas e horários diferenciados, de forma a garantir que, caso surja uma situação de suspeita de infeção, 

seja possível isolar apenas o grupo correspondente, sem implicar o fecho de toda a escola, acautelando-se o 

funcionamento das aulas em regime presencial, conforme as orientações dos Ministérios da Educação e da Saúde. 

O regime misto e o regime não presencial, que consistem na realização parcial ou total de aulas à distância, só 

serão aplicados por motivo de evolução da pandemia do novo COVID-19 e a partir da decisão das autoridades de 

saúde. 

 REGIME MISTO 
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 As orientações da DGEstE referem que “Há lugar à adoção do regime misto quando se verifique, devido à 

situação epidemiológica causada pela doença COVID-19, a impossibilidade de as escolas manterem as turmas em 

regime presencial e não seja possível ou suficiente a adoção das medidas relativas ao horário de funcionamento, à 

reorganização dos horários escolares e à gestão dos espaços escolares. (…) O processo de ensino e aprendizagem 

deve desenvolver-se através da combinação entre atividades presenciais, sessões síncronas e trabalho autónomo”. 

Este regime só será adotado mediante autorização das autoridades de saúde.  

Nestes termos aplicam-se as seguintes medidas:  

a) As turmas dividem-se em dois turnos que alternam semanalmente entre as atividades presenciais e as 

sessões síncronas e/ou trabalho autónomo. 

 b) Revisão e ajustamento do plano curricular, tendo em conta o decreto-lei 54/2018 e o decreto-lei 

55/2018, de 6 de julho, o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e as aprendizagens essenciais. 

 c) Adequação dos apoios e coadjuvações ao acompanhamento do trabalho autónomo dos alunos.  

d) Salvaguardando-se as orientações das entidades de saúde, assegura-se em regime presencial… 

 I. … apoio aos alunos para quem foram mobilizadas medidas seletivas e adicionais.  

II. … apoio prestado aos alunos no centro de apoio à aprendizagem, na valência de unidade 

especializada, e apoios prestados por técnicos.  

III. … acompanhamento dos alunos que, comprovadamente, não reúnam condições para realizarem 

trabalho autónomo em casa, motivadas por fatores de risco e/ou vulnerabilidades passíveis de comprometer o seu 

percurso de aprendizagem.  

REGIME NÃO PRESENCIAL  

O regime não presencial corresponde ao processo de ensino e aprendizagem que ocorre em ambiente 

virtual, com separação física entre professores e alunos, aplicando-se apenas com a autorização das autoridades de 

saúde, podendo abranger apenas um grupo, uma escola, ou todas as escolas do agrupamento, conforme a 

gravidade da manifestação da doença COVID-19. De acordo com os documentos orientadores, aplicam-se as 

seguintes medidas:  

a) Repercussão da carga horária semanal da matriz curricular no planeamento semanal das sessões 

síncronas e assíncronas.  

b) Realização de pelo menos 70% de sessões síncronas em relação ao total da carga horária semanal.  

c) Revisão e ajustamento do plano curricular, tendo em conta o decreto-lei 54/2018 e o decreto-lei 

55/2018, de 6 de julho, o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e as aprendizagens essenciais.  
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d) Adequação dos apoios e coadjuvações ao acompanhamento do trabalho autónomo dos alunos.  

e) Salvaguardando-se as orientações das entidades de saúde, assegura-se em regime presencial… 

 I. … apoio aos alunos para quem foram mobilizadas medidas seletivas e adicionais. 

 II. … apoio prestado aos alunos no centro de apoio à aprendizagem, na valência de unidade 

especializada, e apoios prestados por técnicos. 

 III. … acompanhamento dos alunos que, comprovadamente, não reúnam condições para realizarem 

trabalho autónomo em casa, motivadas por fatores de risco e/ou vulnerabilidades passíveis de 

comprometer o seu percurso de aprendizagem.  

f) Utilização das linhas gerais traçadas no plano de E@D aprovado e promovido no contexto de emergência 

de saúde pública vivido ao longo do 3.º período letivo do ano transato, valorizando a experiência adquirida e a 

reflexão crítica realizada a partir dos dados recolhidos e reunidos no relatório final de execução de atividades do 

ano letivo cessante. 

CANTINAS 
 

A utilização das cantinas do agrupamento obedecerá às seguintes normas de funcionamento: 

a. É obrigatória a lavagem/desinfeção das mãos antes e após o consumo de qualquer refeição por 

parte de qualquer utente; 

b. Será garantida a higienização e desinfeção de mesas e cadeiras, após cada utilização; 

c. Não serão colocados artigos decorativos e outros objetos das mesas;  

d. Será assegurada uma boa ventilação e renovação do ar; 

e. Serão assinalados os locais onde haverá proibição para os alunos se sentarem, de forma a 

maximizar o distanciamento entre os alunos; 

 

Cantinas do 1.º ciclo 

 
f.  Haverá desfasamento dos horários das refeições servidas aos diferentes grupos/turmas/anos 

curriculares.  

 

Cantina do 2.º e 3.º ciclo  

g. Só haverá lugar a marcação de senha para os alunos com aulas a decorrer nos turnos da manhã e 

da tarde no mesmo dia, salvo situações de comprovada impossibilidade e vulnerabilidade das 

famílias para assegurar a refeição do aluno; 
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h. Existe a possibilidade de recurso a refeição na modalidade de takeaway; 

i.  Os períodos de almoço serão, sempre que possível, desfasados entre turmas/anos, de forma a 

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

j. Os talheres e guardanapos devem ser fornecidos dentro de embalagem;  

k. As mesas estarão distribuídas em filas e existirá um lugar vazio entre cada aluno, que não poderão 

estar frente-a-frente. Na cadeira vazia o aluno deverá colocar a sua mochila (aplica-se apenas aos 

alunos da EB2,3). 

l. As filas serão identificadas por anos. 

m. Serão colocados símbolos de proibição nas mesas, nos espaços que os alunos não poderão utilizar, 

de forma a garantir o distanciamento. 

 

PBX 
 

a) Não é permitido guardar material de alunos e pessoal docente e não docente. 

 

PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO 
 

a. Não será possível a utilização dos balneários para tomar banho.  

b. Os alunos terão de trazer uma toalha grande (toalha de praia) para utilizar na prática de exercícios 

realizados no chão, uma vez que não é possível a utilização de colchões.  

c. No dia em que têm aula de educação física os alunos deverão trazer roupa adequada à atividade física, 

sapatilhas e t-shirt para troca. Não será permitida a utilização de sapatilhas que tenham sido utilizadas no 

exterior. Os alunos terão de trocar de sapatilhas para praticarem desporto. 

CASAS DE BANHO 
 

a) Higienização das mãos à entrada e à saída;  

b) Lotação máxima: 2 pessoas 

c) Não será permitido o uso abusivo de papel higiénico e gel para as mãos; 

d) Existirão toalhetes de papel para a secagem das mãos que deverão ser colocados no caixote do lixo após a 

sua utilização; 

e) O assistente operacional do corredor procederá à higienização do espaço pelo menos antes e depois de 

cada intervalo e no final ou início do dia. 

f) Os alunos devem utilizar a casa de banho, preferencialmente, durante o período de aulas. 
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BAR 
. 

a. Não há condições para funcionamento do bare garantindo o distanciamento e o respeito pelas zonas afetas 

a diferentes grupos.  

b. Os alunos deverão trazer lanche de casa.  

c. Será assegurado um suplemento alimentar para os alunos que necessitem por razões motivadas por 

fatores de risco e/ou vulnerabilidades passíveis de comprometer o seu percurso de aprendizagem 

d. O lanche é consumido na sala de aula, ocupando cerca de 5 minutos da aula coincidente com o intervalo 

maior.. 

 

RECREIOS 
 

a. Os alunos deverão permanecer com o seu grupo turma. 

 

REPROGRAFIA 

 

a. Não serão permitidas pens. O pedido de impressão e os documentos a imprimir deverá ser feito por email. 

b. Não se fazem carregamentos sem cartão. 

c. O aluno passa o seu cartão no leitor. 

d. Não é permitido guardar lugar na fila para um colega. 

e. Não é permitido passar à frente do seu lugar na fila, sob pena do aluno ser impedido de ser atendido. 

f. Deverá, sempre que possível, fazer-se a marcação das senhas através da plataforma SIGE. 

g. Na fila, deverão respeitar-se as marcações no chão, de forma a garantir o distanciamento. 

 

 

PORTARIA 
 

a. Sem prejuízo de eventuais alterações emanadas da DGS, os alunos e restantes utentes só serão admitidos 

nas instalações se tiverem a máscara colocada, com exceção dos alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo.  

b. Os horários de entrada do 2.º e do 3.º ciclos são desfasados.  

c. Na entrada da EB 2,3 não será utilizado o cartão, para se evitar as aglomerações.  

d. A entrada e saída de alunos realiza-se por diferentes portões, nas seguintes situações:  

I. EB 1 de S. Roque: Portão do Pré-escolar / Portão do 1.º ciclo.  
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II. EB 1 de Oliveira do Castelo: 1.º ano e 2.º ano – Portão da frente; 3.º ano e 4.º ano – Portão de trás.  

III. Na EB 2, 3 João de Meira: entrada e saída pelo portão da frente, com exceção dos horários de saída do 

almoço pelo portão de trás, apenas às 12:55h - saída do 3.º ciclo e às 13:15h – saída do 2.º ciclo. 

 
 
BIBLIOTECAS 
                                     

O presente Plano tem por objetivo estabelecer medidas e procedimentos que permitam minimizar o 

impacto do novo Coronavírus (COVID-19) no espaço da Biblioteca da Escola EB1 de Oliveira do Castelo e da EB 2,3 

João de Meira. 

Este Plano pode ser atualizado a qualquer momento, tendo em conta a evolução do quadro epidemiológico 

da COVID-19 e as medidas preventivas e de autoproteção permanentemente atualizadas pelas autoridades de 

saúde.   

Este Plano tem como referência os seguintes documentos:  

-Orientações 2020.21 para a organização de bibliotecas, em https://www.rbe.mec.pt/np4/2593.html       

-Prioridades 2020.21 para as bibliotecas escolares, em  https://www.rbe.mec.pt/np4/2594.html e  
- http://bibliotecas.dglab.gov.pt/pt/noticias/Documents/orientacoes_BPdoc_covid_19.pdf  

 

● Horário de funcionamento da biblioteca escolar  

             O período de funcionamento do espaço da Biblioteca Escolar (BE) é diariamente das 8h30 às 16h30 na EB 
2,3 João de Meira.  

 

● Serviços da Biblioteca Escolar  

De acordo com as orientações, o presente Plano de Contingência limita ao mínimo os serviços da BE, 

estando apenas disponível o empréstimo para a sala de aula e domiciliário, o estudo individual e na Biblioteca da 

escola sede a utilização de alguns computadores.   

NOTA: Não serão permitidos trabalhos de grupo, estudo coletivo, acesso livre ao fundo documental, ou a 

partilha, entre utentes, de equipamentos e de documentos durante a permanência na Biblioteca.   

 

● Equipa  

Para o normal funcionamento destes serviços, é necessária a presença de assistentes operacionais por 

turnos, um de manhã, outro de tarde, que assegure o atendimento aos utilizadores e, sobretudo, a higienização do 

espaço.   
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A Equipa da BE/ Professoras Bibliotecárias assegura, em regime de rotatividade, o apoio ao atendimento, a 

gestão dos empréstimos, a coordenação presencial dos serviços e a monitorização da observação das medidas de 

segurança. 

O serviço de organização e gestão será assegurado à distância pelas Professoras Bibliotecárias. 

 

● Medidas essenciais e prioritárias  

1.Condições de acesso   

 O utilizador deverá dirigir-se obrigatoriamente ao balcão de atendimento, para qualquer serviço, 

respeitando a sinalética, de acordo com as normas de distanciamento. Apenas um aluno, de cada vez, será 

atendido ao balcão; os restantes terão de esperar no exterior da biblioteca, numa única fila e observando as regras 

de distanciamento. É obrigatório o uso da máscara e adoção de procedimentos da etiqueta respiratória. Na 

Biblioteca do 1º ciclo está dispensado aos alunos o uso da máscara, de acordo com as normas em vigor da DGS.  

  

2.Condições de requisição/consulta do fundo documental   

Os pedidos de empréstimo devem ser feitos ao balcão. O acesso ao fundo documental é exclusivo das 

Professoras Bibliotecárias / Assistente Operacional, que faz o registo da requisição e entrega o documento ao 

utilizador, adotando procedimentos de segurança.   

  

3.Condições de devolução do fundo documental   

 O material requisitado para a sala de aula deve ser devolvido pelo requisitante no fim do seu turno de 

aulas.  Caso seja necessário para a aula seguinte, só o devolve quando não necessitar dele (aplica-se à Biblioteca do 

1.º Ciclo). O empréstimo domiciliário deve ser devolvido até 15 dias após a requisição.   

O utilizador depositará, num caixote preparado para o efeito, o material que requisitou; quer o caixote, 

quer o seu conteúdo serão depois colocados em quarentena.   

  

4. Quarentena de documentos   

Os documentos devolvidos ou manuseados na biblioteca pelos utilizadores devem ser colocados de 

quarentena durante 48 horas (de acordo com a informação atualmente disponível), num espaço isolado, apenas 

acessível ao funcionário e professores da equipa. Os documentos em quarentena serão organizados por data de 

devolução.   

  

5. Condições de permanência   

Na Biblioteca da EB1 de Oliveira do Castelo, apenas será permitida a permanência entre 5 a 10 utilizadores 

e na Biblioteca da EB2,3 João de Meira, dado o espaço excecionalmente reduzido, será permitida a permanência a 
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5 utilizadores, em simultâneo, nos espaços/lugares devidamente assinalados, de modo a manter o distanciamento 

social e a possibilidade da adequada desinfeção. O utilizador deve esperar no balcão de atendimento pela 

autorização da Professora Bibliotecária/do funcionário que lhe indicará o local onde poderá permanecer. O 

utilizador deverá manter-se no lugar que lhe foi indicado, adotar os procedimentos de etiqueta respiratória e de 

conduta social. Deverão ainda higienizar as mãos com solução desinfetante à entrada e à saída da BE. 

  

6. Higienização e limpeza    

A limpeza e higienização dos materiais/equipamentos/superfícies deve obedecer aos procedimentos 

previstos no Plano de Contingência do Agrupamento. Devem ser colocados no balcão de atendimento um 

dispensador de solução antissética de base alcoólica, desinfetante para higienização das mãos, uma cópia da 

Norma da DGS de Higienização das mãos e uma cópia das regras de etiqueta respiratória e de conduta social.  

Devem ser disponibilizados, ao assistente operacional e à Equipa da BE/ Professoras Bibliotecárias máscaras 

cirúrgicas e luvas descartáveis.  

 

7. Renovação/circulação de ar   

 A porta de entrada deverá manter-se aberta durante o funcionamento da BE, bem como as janelas para a 

circulação de ar.   

 

Medidas preventivas e de autoproteção para as Professoras Bibliotecárias/ EQUIPA da BE/ 

Funcionários 

 Ao entrar na BE, as Professoras Bibliotecárias, a Equipa da BE e o assistente operacional devem desinfetar, 

de imediato, as mãos e colocar o seu equipamento de proteção pessoal (máscara e luvas).   

 Devem evitar ausentar-se do espaço da BE durante o seu turno; se o fizerem, antes de sair devem 

depositar todo o material descartável no contentor do lixo disponibilizado para o efeito e, quando regressar ao 

posto de trabalho, devem colocar novos equipamentos descartáveis.   

  

Divulgação/Informação  

A BE compromete-se a divulgar o presente plano à comunidade escolar através dos canais de comunicação 

do agrupamento e da própria BE, bem como um horário onde constará o período de acesso das turmas à BE. 

 

GABINETE DE APOIO AO ALUNO 
 
a. Lotação máxima: 2 pessoas  

b. Localização: antiga sala dos diretores de turma  
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c.  Quando um aluno é encaminhado da sala de aula por motivos comportamentais 

O aluno será recebido pelo professor do Gabinete que tomará conta da ocorrência. Os procedimentos a adotar 

terão em vista eliminar a participação disciplinar e o registo da ocorrência em papel. 

d.  Quando um aluno pretende apresentar queixa 

 O aluno pode dirigir-se à reprografia e pedir um “documento de pedido de contacto com a Equipa 

 MAIS”, preenchê-lo e voltar a entregar na reprografia e/ou enviar um email para 

 equipamais@aejoaodemeira.pt. A Equipa MAIS entrará em contacto com o aluno logo que possível.  

 

 e.  Os alunos que necessitarem de medir os níveis de insulina, poderão fazê-lo neste local tendo em atenção a 

lotação da sala e cumprindo as medidas de higiene (desinfeção das mãos antes e após a  utilização da sala e uso de 

máscara)  

 

EQUIPA MAIS/SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO (SPO) 
 

a. Lotação máxima: 4 pessoas  

b. Localização: O SPO e a Equipa MAIS partilham do mesmo espaço, que se situa entre o GAA e a sala dos 

assistentes operacionais, próximos da reprografia. 

d. Existirá uma sinalética na porta do gabinete a indicar se está ocupada ou não. Sempre que a sinalética indicar 

“OCUPADO” ou face à ausência professores/psicólogas na sala, o aluno deverá preencher na reprografia o 

“documento de pedido de contacto com a Equipa MAIS ou com as Psicólogas”. Também poderá enviar um email 

para equipamais@aejoaodemeira.pt ou para spo@aejoaodemeira.pt,  solicitando o respetivo atendimento.  

f. Sempre que possível, deverá ser mantida uma distância de 2 metros entre os utilizadores do gabinete e deverão 

cumprir-se as regras de higiene e etiqueta respiratória.  

g. Sempre que for necessária a utilização de materiais manipuláveis não laváveis, estes deverão ficar de 

"quarentena" até nova utilização.  

h. Sempre que um aluno der entrada na sala, o profissional que o atender deverá garantir a desinfeção da mesa e 

cadeira utilizada por este. 

i. O funcionamento da sala/atendimento aos alunos será assegurado pelas horas atribuídas aos elementos da 

Equipa MAIS e da Educação para a Saúde e à(s) psicóloga(s) do Agrupamento.  

 

REUNIÕES 
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a. Preferencialmente, as reuniões são realizadas à distância, através do meio mais acessível a todos os 

participantes.  

b. Sempre que houver condições de espaço adequado ao número de participantes, as reuniões poderão ocorrer em 

regime presencial. 

 

ASSEMBLEIA DE ALUNOS 

a. A deliberação, no ano letivo de 2019/2020, de aumentar a realização de um maior número de assembleias de 

alunos teve como objetivo central aumentar o grau de participação e responsabilidade de todos os alunos na vida 

escolar, de aumentar a participação na tomada de decisões; de promover a aprendizagem da comunicação oral 

através do ato de comunicar oralmente, num contexto significativo e autonomizante para todos os alunos, porém, 

a atual crise sanitária inviabiliza a realização das assembleias que implicam um n.º muito elevado de alunos.  

b. Mantêm-se as assembleias de turma – com a periodicidade mensal, em contexto de aula de cidadania e 

desenvolvimento e estudo do meio, em todos os ciclos.  

c. Mantêm-se as assembleias dos delegados de turma por ciclos de ensino.  

d. A realização de assembleias por ano curricular em regime presencial poderá ser concretizada mediante a 

alteração das normas da DGS e a verificação das condições.  

e. Poderá verificar-se a possibilidade de assembleias de alunos realizadas por videoconferência. 

 

11. CÓDIGO DE CONDUTA  
 

No ano letivo 2021/2022, devem ser mantidos os esforços para conter a propagação do novo coronavírus. Além do 

uso de máscara dentro dos recintos escolares, devem ser mantidas as regras de higienização das mãos e etiqueta 

respiratória, promovendo-se ainda, a maximização do distanciamento físico. Neste sentido, reforçam-se as 

medidas de prevenção diária que deverão continuar a ser implementadas por toda a comunidade educativa, dentro 

dos recintos: 

 1. Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, alunos a partir do 2.º ciclo do ensino básico, com 

exceção dos alunos do CAA, e ainda encarregados de educação, fornecedores e outros elementos externos);  

2. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com SABA; 
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 3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos, 

sobretudo antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de banho; 

4. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de utilizados e lavar 

as mãos, com água e sabão, de seguida;  

5. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;  

6. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;  

7. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc. 

 

12. MEDIDAS GERAIS DE HIGIENE PARA OS ESTABELECIMENTOS 

1. PROCEDIMENTOS LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE SALAS  
 

A limpeza é efetuada pelos assistentes operacionais, sendo que a desinfeção será realizada diariamente no 

período de troca de turnos da manhã e tarde e no final do turno da tarde ou início do turno da manhã, antes do 

início das aulas. 

● Material a utilizar: 

1 Balde com água limpa; 

1 Balde com água e detergente; 

Mopa; 

Panos de limpeza descartáveis para limpeza de mobiliários, chão e laterais da ambulância; Esponja 

amarela e verde; 

Borrifador com solução de com Desinfetante Agastep + 

Borrifador com água e solução detergente; 

Saco para resíduo padronizado (vermelho); 

Embalagem para acomodar as luvas de borracha utilizadas na limpeza; EPIs: Máscara 

de Proteção e Óculos de proteção individual, 

● Procedimento de desinfeção: 

1. Limpeza húmida para todas as superfícies utilizando água e detergente, secagem e aplicação de 

desinfetante de superfícies à base de álcool (AgaStep) 

● Descrição do procedimento de desinfeção: 

1. Lavar as mãos; 

2. Reunir todo o material necessário; 
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3. Colocar os EPI's necessários para a realização da limpeza; 

4. Efetuar, quando necessária, a desinfeção do local, mediante remoção da matéria orgânica exposta. 

5. Calçar as luvas e iniciar a limpeza das superfícies com água e sabão seguindo a técnica da área mais 

limpa para a mais suja, de cima para baixo, movimento único e dois baldes de cores diferentes; 

6. Secar e passar o desinfetante (AgaStep) em todas as superfícies; 

7. Calçar as luvas e recolher todos os resíduos, fechá-los adequadamente e colocar no local adequado; 

8. Seguir para a limpeza do piso. Mergulhar a mopa húmido num dos baldes contendo água e 

detergente; 

9. Retirar a mopa da solução, colocando sua cabeleira em base própria para torção; 

10. Tracionar a alavanca com objetivo de retirar o excesso de água ou solução da mopa sem contato 

manual; 

11. Retirar a mopa da base de torção e iniciar a limpeza; 

12. Iniciar do fundo para porta de entrada, delimitando mentalmente a área que será limpa, passando a 

mopa em movimento de "oito deitado" com movimentos firmes e contínuos; 

13. Enxaguar a mopa em um segundo balde contendo água limpa para enxaguar, caso utilize água e 

detergente para a limpeza; 

14. Repetir a operação quantas vezes for necessário. A água do balde ou a solução devem ser trocadas 

sempre que houver necessidade; 

15. Recolher todo o material, deixando o local em ordem; 

16. Despejar a água suja, lavar e desinfetar todos os materiais utilizados; 

17. Finalizando, retirar os EPI's na seguinte ordem: luvas, avental impermeável, touca descartável, óculos, 

máscara cirúrgica; 

18. Higienizar as mãos. 

 

2. Manter as superfícies, os objetos de trabalho e os brinquedos/materiais limpos. 

 Limpar frequentemente as superfícies das mesas de trabalho, brinquedos/materiais e outros objetos 

com um desinfetante ou detergente doméstico comum, passando a seguir por água limpa todos os objetos 

que possam ser levados à boca, para evitar a ingestão do produto de limpeza. Este aspeto é particularmente 

importante em locais onde se verifique a partilha dos mesmos objetos. Proceder da mesma forma para as 

superfícies e objetos que entrem em contacto com as mãos (Ex: puxadores das portas, interruptores, 

torneiras).  
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3. Promover o arejamento dos espaços. 

 Deve promover-se o arejamento dos espaços fechados dos estabelecimentos e serviços – gabinetes 

de trabalho, salas de atividades, salas de convívio e casas de banho, mantendo as janelas abertas, sempre 

que seja possível, sobretudo no(s) intervalo(s) e no final do turno da manhã. 

A limpeza e desinfeção de superfícies seguirá as orientações 014/2020 da DGS para a prevenção de 

transmissão da COVID-19 em ambientes comunitários. 

  

4.Instrução para a utilização dos EPI’s 

A utilização dos equipamentos de proteção individual (EPI), constitui uma medida de prevenção da 

transmissão da COVID-19, na eventualidade de suspeita de contaminação e na fase de confirmação da 

mesma. O EPI deve ser colocado corretamente, pela ordem e técnica descritas, sempre antes do contacto 

com o indivíduo suspeito de contaminação com o vírus, para que não sejam necessários ajustes durante a 

prestação de cuidados, que envolverão risco de contaminação do profissional. Com a finalidade de evitar ou 

restringir o contacto direto dos colaboradores com a pessoa doente (com sinais e sintomas e ligação 

epidemiológica compatíveis com a definição de caso suspeito) devem existir no estabelecimento máscaras 

cirúrgicas, batas, viseiras e luvas para uso da pessoa com sintomas suspeitos até à validação do caso e o 

eventual transporte pelo INEM.  

 

EPI’s a adotar para assistentes operacionais no CAA e acompanhantes à sala de isolamento 

Equipamentos de proteção individual para quem presta cuidados não invasivos (menos de 1m): uma 

bata (de uso único, uns óculos de proteção ou viseira, uma máscara FFP2 (preferencialmente) e um par de 

luvas (de uso único, punho alto, não esterilizadas).  

 

Como remover o EPI? 

Após a saída da sala de isolamento, todos os objetos ou materiais descartáveis deverão ser 

encarados como resíduos hospitalares, pelo que os mesmos deverão ser colocados no recipiente que se 

encontra junto da porta da sala de isolamento. Posteriormente é que devem ser removidos os EPI.  

Deve ser sempre realizada a lavagem/ desinfeção das mãos. Os equipamentos a utilizar no suspeito 

devem ser exclusivos para o mesmo. Se o uso de equipamento comum for inevitável este deverá ser 

adequadamente limpo e desinfetado antes de ser utilizado noutro doente. Para o manuseio da roupa e da 

louça devem ser seguidas as precauções padrão, incluindo a separação e individualização da roupa do doente 

que configurem casos suspeitos, separação da roupa com matéria orgânica em saco próprio e evitando o 

contacto direto da pele e das roupas do profissional com materiais contaminados, sendo considerada de 

risco biológico elevado. Os resíduos produzidos durante a prestação de cuidados ao caso suspeito ou 

confirmado de infeção por Coronavírus são considerados resíduos grupo III e descartados de acordo com os 
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procedimentos de rotina internos. Durante as tarefas de limpeza e desinfeção deve ser dada especial 

atenção às superfícies mais utilizadas pelo doente como as mesas-de-cabeceira, grades das camas, telefones, 

campainhas, comandos de TV, puxadores das portas, lavatórios, brinquedos, entre outras. 

 

13. DIVULGAÇÃO  
 

A divulgação do presente Plano de Contingência é feita pela:  

▪ publicitação na página do Agrupamento;  

▪ afixação na entrada de cada uma das escolas do agrupamento e do Jardim-de-infância;  

▪ via informática para o pessoal docente e não docente e encarregados de educação; 

▪ nas aulas de Cidadania e Desenvolvimento, pelo Diretor de Turma, pelo professor Titular de Turma, nas turmas 

do 1º ciclo e pela Educadora de Infância, no Jardim de Infância. 

 

14. AVALIAÇÃO  

Este Plano de Contingência é suscetível de atualizações e adaptações para melhor responder às situações que se 

venham a colocar e para cumprir as orientações da DGS e da DGEstE. 

 

15. BIBLIOGRAFIA 
 

● Orientação 011/2020 da DGS 

● Orientação 014/2020 da DGS 

● Orientação 019/2020 da DGS 

● Direção-Geral de Saúde, Orientação n.º 006/2020, de 26/02/2020 

● Norma 015/2020 da DGS, atualizada a 19/02/2021 

● Referencial Escolas 2021- Controlo da Transmissão de COVID-19 em Contexto Escolar, da DGS 

 

 

NOTAS:  

(1)  A implementação destas medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19 fica sujeita a eventuais 

alterações, decorrentes da avaliação da evolução da pandemia. 

(2) Mais informações em https://www.dgs.pt/ 
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Agrupamento de Escolas João de Meira, setembro de 2021 

 

A Diretora do Agrupamento, 

 

Manuela Ferreira 
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ANEXO I- Contactos úteis 
 

● SNS 24: 808 24 24 24 (24 horas por dia)  

● Ponto Focal- Adelina Gonçalves - 253516914 

● Ponto Focal substituto- Virgílio Costa - 253516914 

● Delegado de Saúde de Guimarães- 253 515 124 

● Unidade de Saúde pública do Alto Ave- 253520710 - usp.altoave@arsnorte.min-

saude.pt 

● Gestora da Saúde Escolar- Dra. Helena Martins- hbmartins@arsnorte.min-saude.pt 

● Hospital de Guimarães- Tel. 253 540 330 / email: geral@hospitalguimaraes.min-

saude.pt 

● Centro de Saúde da Amorosa- 253 421 340  

● Centro se Saúde de Urgezes- USF Vimaranes-  253 520 710 

● Bombeiros- 253 515 444 

● PSP- 253 531 334 

● GNR- 253 422 570 

● Polícia Municipal- 253 421 222 

● Câmara Municipal de Guimarães, 253 421 200  

● Direção de Serviços Região Norte DGEstE-DRSN- 22 519 1900 
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ANEXO II- Fluxograma de Atuação perante um caso possível ou provável de 
COVID-19  

 

Ponto Focal – Adelina Gonçalves– 253516914 

 SNS 24- 808242424 

 Delegado Concelhio de Saúde (Dr. José A. Castro e Freitas)- 253515124/253515125 
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ANEXO III- Grelha de Registo de Higienização  
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ANEXO IV- MINUTA DIRIGIDA À DIREÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO 
E/OU ENSINO 

[Contacto da Autoridade de Saúde territorialmente competente] 

   

[Lugar e data de comunicação] 

   

Exmo.(a) Sr.(a) Diretor(a), 

   Vimos, por este meio, comunicar que foi confirmado um caso/surto de COVID-19 no Vosso estabelecimento de educação e/ou 
ensino, tendo sido detetados ____ casos até à data.  

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

pessoa doente com COVID-19. Após esta exposição, os sintomas podem-se desenvolver até 14 dias desde o último 

contacto, sendo estes predominantemente de natureza respiratória, como tosse e dificuldade respiratória e febre 

(≥38ºC). Também podem coexistir outros sintomas, como odinofagia (dor de garganta) e dores musculares generalizadas, 

perda do paladar ou do olfato, diarreia, dor no peito e dor de cabeça, entre outros. A pessoa doente pode também não 

apresentar sinais ou sintomas. 

 Perante a ocorrência de um caso ou surto por COVID-19, as principais medidas de controlo são o diagnóstico precoce, o 
isolamento dos casos e o rastreio de contactos. 

 ·           As pessoas com teste laboratorial positivo para COVID-19 permanecem em isolamento e em vigilância clínica no 
domicílio até nossa determinação em contrário, tendo sido cumpridos, cumulativamente, os critérios de melhoria clínica 
e o tempo mínimo preconizado para esse isolamento, sendo emitido um Certificado de Incapacidade Temporária COVID-
19. As pessoas que recuperaram de COVID-19 e que cumpriram os critérios de fim de isolamento determinado não 
realizam novos testes laboratoriais para SARS-CoV-2 nos 90 dias subsequentes ao fim desse isolamento; 

·           Os contactos classificados como de alto risco permanecem em isolamento no domicílio durante 14 dias 
desde a data da última exposição a um caso com teste laboratorial positivo para COVID-19, sendo submetidos 
a teste laboratorial para SARS-CoV-2 antes da nossa determinação do fim desse isolamento, sendo emitida um 
declaração automática – Declaração de Isolamento Profilático (DIP); 
·           Todos os casos e contactos a quem for determinado isolamento no domicílio e vigilância clínica devem 
regressar às atividades letivas ou laborais, apenas por nossa indicação; 
·           Os contactos classificados como de baixo risco deverão manter as suas atividades letivas e laborais 
normais, realizando a automonitorização do seu estado de saúde para sintomas sugestivos de COVID-19. 

   

Reforça-se a implementação das medidas de prevenção e higienização previstas no plano de contingência do estabelecimento de 
educação e/ou ensino. 

Se surgir qualquer dúvida, os nossos contactos encontram-se identificados acima.  

Com os melhores cumprimentos, 

                [Assinatura da Autoridade de Saúde Pública] 

 

ANEXO V- MINUTA DIRIGIDA AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
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[Contacto do Diretor do Agrupamento de Escolas/Escola não Agrupada] [Lugar e data de comunicação] 

  

Caro(a) Encarregado(a) de Educação, 

  Informamos que foi confirmado um caso/surto de COVID-19 no estabelecimento de educação e/ou ensino que o seu educando 

frequenta. 

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

doente com COVID-19. Após esta exposição, os sintomas podem-se desenvolver até 14 dias desde o último contacto, sendo estes 

predominantemente de natureza respiratória, como tosse e dificuldade respiratória, e febre (≥38ºC). Também podem coexistir outros 

sintomas, como odinofagia (dor de garganta) e dores musculares generalizadas, perda do paladar ou do olfato, diarreia, dor no peito e dor de 

cabeça, entre outros. A pessoa doente pode também não apresentar sinais ou sintomas. 

  O nosso estabelecimento está, em articulação com a Autoridade de Saúde territorialmente competente, a implementar as medidas 

de prevenção e controlo da transmissão de SARS-CoV-2. 

Recomenda-se a todos os elementos da comunidade escolar que se mantenham atentos ao surgimento de sintomas compatíveis 

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

permanecer em casa e contactar o SNS 24 - 808 24 24 24 ou outras linhas específicas criadas para o efeito. 

Queremos assegurar que a comunicação será mantida de forma fluída, devendo ser cumpridas todas as medidas de Saúde Pública 

instituídas, designadamente a automonitorização do seu estado de saúde para sintomas sugestivos de COVID-19. 

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

  

Com os melhores cumprimentos, 

  

  

  

[Assinatura do Diretor do Agrupamento de Escolas/Escola não Agrupada] 

 

 

 

 

ANEXO VI- FORMULÁRIO PARA A AUTORIDADE DE SAÚDE 
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A informação acessível e organizada facilita a avaliação de risco e reduz o tempo 
necessário para a execução do rastreio de contactos e aplicação de medidas. Perante a 
existência de um caso ou de um surto, o estabelecimento de educação e/ou ensino deve 
transmitir de forma ágil à Autoridade de Saúde territorialmente competente as seguintes 
informações: 

INFORMAÇÕES SOBRE O ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO E/OU ENSINO 

Nome do estabelecimento de educação e/ou ensino: 

 

Endereço: 

 

Freguesia 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O PONTO FOCAL DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DO 
ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO E/OU ENSIN0 

 

 Nome: 

 Contacto: 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O CASO CONFIRMADO 

Nome: 

Idade: 

Contacto: 

E ainda, no caso de ser um aluno: 

Turma: 

Contacto do(a) Encarregado(a) de Educação:MAÇÕES SOBRE O CASO 
CONFIRMADO 

 

ANEXO VII- Código de Conduta COVID-19 
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No ano letivo 2020/2021, devem ser mantidos os esforços para conter a propagação do novo coronavírus. 

Além do uso de máscara dentro dos recintos escolares, devem ser mantidas as regras de higienização das mãos e 

etiqueta respiratória, promovendo-se ainda, a maximização do distanciamento físico. Neste sentido, reforçam-se 

as medidas de prevenção diária que deverão continuar a ser implementadas por toda a comunidade educativa, 

dentro dos recintos: 

 1. Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, alunos a partir do 2.º ciclo do ensino básico, com 

exceção dos alunos do CAA, e ainda encarregados de educação, fornecedores e outros elementos externos);  

2. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com SABA; 

 3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos, 

sobretudo antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de banho; 

4. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de utilizados e lavar 

as mãos, com água e sabão, de seguida;  

5. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;  

6. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;  

7. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


