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CAPÍTULO I
INFORMAÇÕES GERAIS

1.Enquadramento
Tendo em conta o atual estado de emergência de Saúde Pública, declarado pela
Organização Mundial de Saúde (OMS), e atendendo à evolução da propagação da
infeção por doença respiratória causada pelo agente Coronavírus (COVID-19) em
Portugal, e tendo como referência as recomendações da OMS e da DGS (Direção Geral
da Saúde), a Câmara Municipal de Águeda definiu e aprovou o presente Plano de
Contingência, nos termos do disposto no Despacho n.º 2836-A/2020, de 2 de março.
A propagação desta infeção poderá resultar num elevado nível de ausências ao
trabalho, que provocará a consequente perturbação da atividade diária dos serviços
municipais, podendo levar, em caso extremo, à paralisação do exercício da atividade de
atendimento nos serviços municipais.
Perante o quadro atual e os cenários que se afiguram, torna-se necessária uma
resposta a esta ameaça através da definição deste Plano de Contingência que orientará
a atuação a seguir por esta instituição numa situação de profilaxia de algum caso
suspeito.
O que é o Coronavírus - COVID-19?
Este tipo de vírus pertence à família Coronaviridae e pode causar infeção no ser
humano, noutros mamíferos e em aves. Até à data, são conhecidos oito coronavírus que
infetam e podem causar doença nos humanos. As infeções afetam, por norma, o
sistema respiratório, podendo ser semelhantes a constipações comuns ou evoluir para
uma doença mais grave, como é o caso da pneumonia. Dos coronavírus que infetam os
humanos o SARS-CoV, o MERS-CoV e o SARS-CoV-2 saltaram a barreira das espécies, ou
seja, foram-nos transmitidos a partir de um animal reservatório ou hospedeiro desses
vírus. O novo coronavírus, o SARS-CoV-2, que origina a doença designada COVID-19, foi
identificado pela primeira vez em dezembro de 2019, na China, na Cidade de Wuhan.
Como se transmite?
A COVID-19 transmite-se por contacto próximo com pessoas infetadas pelo vírus
(transmissão direta), ou superfícies e objetos contaminados (transmissão indireta). Esta
doença transmite-se através de gotículas libertadas pelo nariz ou boca quando tossimos
ou espirramos, que podem atingir diretamente a boca, nariz e olhos de quem estiver
próximo.
A transmissão direta ocorre, principalmente, através de gotículas que contêm partículas
virais que são libertadas pelo nariz ou boca de pessoas infetadas, quando tossem ou
espirram. Estas gotículas podem depositar-se nos objetos ou superfícies que rodeiam a
pessoa infetada e, desta forma, infetar outras pessoas quando tocam com as mãos
nestes objetos ou superfícies, tocando depois nos seus olhos, nariz ou boca.
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Qual o período de incubação?
Estima-se que o período de incubação da doença seja entre 1 e 14 dias, estimando-se
ainda que o período infeccioso dure de 7 a 12 dias, em casos moderados, e até 2
semanas, em média, nos casos graves.
Quais são os sintomas?
Os sintomas da COVID-19 variam consoante a gravidade da infeção, e vão desde a
ausência de sintomas (no caso de assintomáticos), até febre (superior a 38.0ºC), tosse,
dor de garganta, cansaço e dores musculares. Nos casos mais graves, os sintomas serão
de pneumonia grave, síndrome respiratória aguda grave, septicémia e choque sético.
Recentemente, verificou-se ainda que a perda de olfato e de paladar podem também ser
sintomas da COVID-19.

2. Procedimentos gerais
Os procedimentos gerais aplicados são os seguintes:
Colocação de cartazes e imagens disponibilizados pela DGS com as recomendações
para prevenção da infeção, nas casas de banho e espaços comuns;
Realização dos procedimentos básicos de higienização das mãos (ex. lavar as mãos
com água e sabão durante pelo menos 20 segundos e utilizar um desinfetante para
as mãos disponibilizado, cobrindo todas as superfícies das mãos e esfregando-as até
ficarem secas);
Aplicação os procedimentos de etiqueta respiratória (ex. evitar tossir ou espirrar
para as mãos; tossir ou espirrar para o antebraço ou manga, com o antebraço fletido
ou usar lenço de papel; higienizar as mãos após o contacto com secreções
respiratórias);
Adaptação dos procedimentos de conduta social (ex. alterar a frequência e/ou a
forma de contacto entre os colaboradores e entre estes e os munícipes - evitar o
aperto de mão, realizar apenas as reuniões presenciais essenciais, não ter postos de
trabalho partilhados);
Disponibilização de soluções antissépticas à base de álcool/sabão;
Informação/formação aos responsáveis pelos edifícios e formação global a todos os
funcionários.

3. Vigilância
Todos os que tiverem um "contacto próximo" com um caso confirmado de COVID-19,
isto é, alguém que não apresenta sintomas no momento, mas que teve ou pode ter tido
contacto próximo com um caso confirmado, deve ficar em vigilância ativa, como medida
de precaução.
Esta vigilância dos considerados "contactos próximos" decorre durante 14 dias desde a
data da última exposição a um caso confirmado, sendo que o(s) colaborador(es) em
causa deverão, de forma voluntária, ausentarem-se ao serviço durante este período.
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O "contacto próximo" divide-se em duas categorias: alto risco e baixo risco, conforme
explicado abaixo:
Baixo Risco
Quem prestou assistência ao caso confirmado, desde
que tenha seguido as medidas de prevenção (ex.
utilização adequada de meios de contenção
respiratória; etiqueta respiratória; higiene das
mãos).

Alto Risco
Quem partilhou os mesmos espaços (sala, gabinete,
secção, zona até 2 metros) do caso;
Quem esteve face-a-face com o caso confirmado ou
em espaço fechado com o mesmo;
Quem partilhou com o caso confirmado loiça (pratos,
copos, talheres), toalhas ou outros objetos ou
equipamentos que possam estar contaminados com
expetoração, sangue, gotículas respiratórias.
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Vigilância
Auto monitorização diária dos sintomas da COVID-19,
incluindo febre, tosse ou dificuldade em respirar.
Caso se verifiquem sintomas da COVID-19, e o
trabalhador estiver no local de trabalho, iniciam-se
os procedimentos num caso suspeito (ver capítulo III,
ponto 4).

Vigilância
Monitorização ativa pela Autoridade de Saúde
Local durante 14 dias desde a última exposição;
Auto monitorização diária dos sintomas da COVID19, incluindo febre, tosse ou dificuldade em
respirar;
Restringir o contacto social ao indispensável;
Evitar viajar;
Estar contactável para monitorização ativa durante
os 14 dias desde a data da última exposição.
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CAPÍTULO II

COORDENAÇÃO DO PLANO E EQUIPAS

1.Coordenação do Plano
A coordenação global do plano é assumida pelo Presidente da Câmara Municipal de
Águeda, na sua ausência a coordenação cabe ao Vice-presidente da autarquia.
Toda e qualquer comunicação externa, articulação e interação com os meios de
comunicação social, assim como a (re)definição da estratégia organizacional de atuação,
cabe ao Presidente da Câmara Municipal de Águeda, sendo que na sua ausência a
comunicação será realizada pelo Vice-presidente da autarquia.
Grupo de Coordenação/Avaliação de Risco:
O grupo de coordenação/avaliação de risco é composto pelos seguintes elementos:
Função

Nome

Contacto

Presidente

Jorge Almeida

962 096 988

Vereadora

Elsa Corga

962 096 986

Chefe de Divisão de Desenvolvimento Local

Pedro Alves

962 029 814

Chefe de Divisão de Tecnologias e Informação

Hugo Teixeira

962 096 983

Chefe do Serviço Municipal de Protecção Civil

Vítor Silva

962 029 844

Este grupo tem como responsabilidades:
Gestão diária do atual plano de contingência;
Reuniões periódicas para efetuar o ponto de situação;
Aplicação das medidas internas estabelecidas;
Articulação com os serviços de Saúde Pública.
Para contactar o grupo de coordenação/avaliação de risco, seja para esclarecer alguma
dúvida no âmbito do presente plano e medidas a tomar, e também para informar
sempre que exista um caso suspeito, deve ser utilizado, para uso interno, o seguinte
endereço covid19@cm-agueda.pt.

2. Equipa de Intervenção
A equipa de intervenção é composta pelos responsáveis dos edifícios definidos no
quadro abaixo, sendo que têm como tarefas:
Garantir que a informação está disponível no edifício, como as recomendações da
DGS e o plano de contingência, que deverão estar afixados;
Garantir que a sala de isolamento dispõe de todos os elementos necessários e
prestar apoio à sala;
Identificar/sinalizar os casos suspeitos;
Articular com a Linha do SNS 24 e o Delegado de Saúde de Águeda (no caso de
existência de caso suspeito);
Comunicar ao grupo de coordenação/avaliação de risco a existência de uma caso
suspeito e devido encaminhamento, através de telefone e e-mail (covid19@cmagueda.pt);
Cumprir com os procedimentos de caso suspeito, conforme o capítulo III, ponto 4.
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Edifício

Responsáveis

Paços do Concelho

Responsável A pelo GAM - Gabinete de Atendimento ao Munícipe e
Educação: Vítor Dias (ext: 1222)
Responsável B pelo GAM - Gabinete de Atendimento ao Munícipe e
Educação: Tereza Meireles (ext. 1231/962029816)
Responsável A pelo restante edifício: Olga Freitas (ext. 1346)
Responsável B pelo restante edifíco: Cátia Pereira (ext.
1328/961708290)

Piscinas Municipais

Responsável A: João Paulo (ext. 1501/ 961954494)
Responsável B: Daniela Pinho (ext. 1502/ 234623387)

Mercado Municipal

Responsável A: Vasco Malaquias (ext.1227/ 962029857)
Responsável B: Ricardo Dinis (ext.1227/ 962029845)

Fórum da Juventude

Responsável A: Ana Moutas (234623012)
Responsável B: Melanie Moreira (234623012)

Armazéns Geral

Responsável A: João Paulo Paradinha (ext. 1515/ 962029830)
Responsável B: Manuel Passos (ext. 1511)

Comissão de Proteção
de Crianças e Jovens de
Águeda

Responsável A: Isabel Santiago
Responsável B: Anabela Baptista (ext. 1522/961954492)

Museu Ferroviário de
Macinhata do Vouga

Responsável A: Diana Lemos (964 792 810)
Responsável B: José Matos (ext. 1815)

Biblioteca Municipal
Manuel Alegre

Responsável A: Helena Marques (ext. 1553/ 926729763)
Responsável B: Gilda Rangel (ext. 1557)

Posto de Turismo

Responsável A: Maria Madalena Pereira (ext.1241 / 234601412)
Responsável B: Pessoa escalada para o dia/mês

Centro de Atividades
Náuticas / Instituto da
Vinha e do Vinho

Responsável A: Marco Marques (ext. 1213/ 933391028)
Responsável B: Hélder Rocha
Responsável C: Paulo Brites (ext. 1213/964458473)

Centro de Artes de
Águeda

Responsável A: Catarina Marques (ext. 4101/ 234180151)
Responsável B: Carlos Almeida (ext. 4101/ 234180151)

Residências Culturais

Responsável A: Paulo Brites (ext. 1213/964458473)
Responsável B: Paulina Almeida

Espaço
Multigeracional

Responsável A: Luís Almeida (ext. 4001/968769049)
Responsável B: Inês Santos (ext. 4001/968769049)

Centro BTT

Responsável A: Marco Marques (ext. 1213/ 933391028)
Responsável B: Rui Miranda

3. Equipa de Desinfeção
A equipa de desinfeção é composta pelas equipas de limpeza afetas a cada edifício,
sendo que se dividem na equipa interna, e apenas no caso específico do edifício Paços
do Concelho, e externa, tanto neste edifício como nos restantes.
O edifício do Paços do Concelho dispõe de duas equipas de limpeza, interna e externa.
A interna é efetuada por funcionárias da autarquia, sendo que a equipa externa é
efetuada por empresas contratadas para efetuar o serviço de limpeza nos edifícios,
nomeadamente nas escolas. A pessoa de contacto, no que respeita à equipa externa, é
o Eng. Marco Ferreira, Chefe da Divisão de Manutenção, sendo que o contacto encontrase no ponto 1 deste capítulo.
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A equipa de desinfeção deve:
Limpar e desinfetar a área de isolamento;
Limpar e desinfetar os demais espaços e equipamentos onde o caso suspeito
validado tenha estado.
Esta limpeza e desinfeção está sujeita a uma avaliação pela Autoridade de Saúde Local.
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CAPÍTULO III
MEDIDAS INTERNAS

1.Serviços prioritários
No âmbito deste plano de contingência, apresentam-se abaixo os serviços
fundamentais/prioritários que se devem manter em funcionamento, e quais as
soluções, para a eventualidade destes serviços ficarem sem funcionários ativos:
Serviços prioritários
Serviço de Informática
Suporte 1 Linha
Suporte 2 Linha
Suporte 3 Linha

Substituição
Jorge Teixeira
Empresa LinkCom (Provisório)
service.desk@linkcom.pt
Empresa LinkCom (Provisório)
service.desk@linkcom.pt

-

+351

213

100

046

/

-

+351

213

100

046

/

Serviço de Recursos Humanos

Serviço de Contabilidade

Serviço de Contabilidade

Serviço de Recursos Humanos

Equipa de Limpeza Urbana

A substituição desta equipa deve ser realizada pelos
Assistentes Operacionais da DV-EH. Caso a DV-EH fique sem
Assistentes Operacionais ativos, a substituição passa para os
Assistentes Operacionais da DV-MAN

Serviço de Ação Social

Serviço de Educação

Armazém

No caso de ser necessário o encerramento dos Armazéns, Eng.
João Paradinha ficará como responsável de acessos ao
armazém.

No caso de infeção, ou necessidade de isolamento, de colaborador(es) que coloque em
causa os serviços, deve-se recorrer ao mecanismo do teletrabalho, quando aplicável.

2. Absentismo de colaboradores
No caso de absentismo dos colaboradores dos serviços administrativos:
Os chefes de divisão deverão indicar e assegurar a formação de funcionários para o
desempenho das funções prioritárias, de modo a garantir o exercício das mesmas
em caso de ausência do funcionário habitualmente responsável por essa tarefa;
Na ausência do chefe de divisão, o vereador do pelouro assume as
responsabilidades;
Na ausência do chefe de divisão e do vereador do pelouro, é nomeado um
colaborador responsável pelas tarefas prioritárias, para o qual será efetuado um
despacho de delegação de competências.
No caso de absentismo dos Assistentes Técnicos/Operacionais:
Os chefes de divisão deverão assegurar a formação de funcionários para o
desempenho das funções prioritárias, de modo a garantir o exercício das mesmas
em caso de ausência do funcionário habitualmente responsável por essa tarefa;
Na ausência do chefe de divisão ficará responsável por esta tarefa, um Assistente
Técnico nomeando pelo mesmo;Na ausência do chefe de divisão e de Assistentes
Técnicos, ficará responsável por esta tarefa um Assistente Operacional, nomeado
pelo chefe de divisão.
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3. Salas de isolamento
A Câmara Municipal de Águeda conta com 14 edifícios sob sua responsabilidade de
gestão direta, sendo que todos eles têm as suas próprias especificidades. No caso dos
edifícios com utilização esporádica e cedidos para eventos ou atividades, que não
tenham nenhum colaborador alocado (e não listados abaixo), apenas serão aprovados
eventos ou atividades que cumpram com as normas legislativas e com as orientações da
DGS.
Cada edifício dispõe de, pelo menos, uma sala de isolamento, duas quando aplicável,
sendo que todas as salas de isolamento estão identificadas nos próprios edifícios.
As salas de isolamento estão equipadas com um kit de emergência composto por:
Máscaras cirúrgicas;
Luvas descartáveis;
Termómetros;
Solução antisséptica à base de álcool;
Toalhetes de papel;
Sacos do lixo (com espessura de 50 ou 70 micron);
Águas;
Alimentos não perecíveis.
As máscaras e luvas estão de fácil acesso ao responsável do edifício para que possa
rapidamente colocar as luvas assim que é sinalizado um caso suspeito e entregar a
máscara ao caso suspeito (ver como proceder quando existe um caso suspeito no ponto
seguinte). Está ainda garantido um acesso telefónico para o exterior nas salas de
isolamento, assim como cadeira/maca.
As salas de isolamento, em cada edifício, com os respetivos responsáveis, encontram-se
listados de seguida:
Edifício

Salas de Isolamento

Responsáveis

Paços do Concelho

Principal: Gabinete de
Psicologia / Gabinete médico
(Piso 1, Sala 2.20)
Secundária: Gabinete da
Assembleia Municipal (Piso 1,
Sala 2.21)

Responsável A pelo GAM - Gabinete de
Atendimento ao Munícipe e Educação:
Vítor Dias (ext: 1222)
Responsável B pelo GAM - Gabinete de
Atendimento ao Munícipe e Educação:
Tereza Meireles (ext. 1231/962029816)
Responsável A pelo restante edifício:
Olga Freitas (ext. 1346)
Responsável B pelo restante edifíco:
Cátia Pereira (ext. 1328/961708290)

Piscinas Municipais

Sala de Monitores

Responsável A: João Paulo (ext. 1501/
961954494)
Responsável B: Daniela Pinho (ext. 1502/
234623387)

Mercado Municipal

Sala de Metrologia

Responsável A: Vasco Malaquias
(ext.1227/ 962029857)
Responsável B: Ricardo Dinis (ext.1227/
962029845)

Fórum da Juventude

Principal: Sala 1.2 (Piso 1)
Secundária: Sala 0.3 (Piso 0)

Responsável A: Ana Moutas (234623012)
Responsável B: Melanie Moreira
(234623012)
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Edifício

Salas de Isolamento

Responsáveis

Armazéns Geral

Sala 28

Responsável A: João Paulo Paradinha
(ext. 1515/ 962029830)
Responsável B: Manuel Passos (ext. 1511)

Comissão de Proteção
de Crianças e Jovens de
Águeda

Sala de Reuniões (1.º
Piso)

Responsável A: Isabel Santiago
Responsável B: Anabela Baptista (ext.
1522/961954492)

Museu Ferroviário de
Macinhata do Vouga

Sala Administrativa

Responsável A: Diana Lemos (964 792
810)
Responsável B: José Matos (ext. 1815)

Biblioteca Municipal
Manuel Alegre

Principal: Sala 3.9
Secundária: Sala 3.8

Responsável A: Helena Marques (ext.
1553/ 926729763)
Responsável B: Gilda Rangel (ext. 1557)

Posto de Turismo

Sala de Trabalho

Responsável A: Maria Madalena Pereira
(ext.1241 / 234601412)
Responsável B: Pessoa escalada para o
dia/mês

Centro de Atividades
Náuticas / Instituto da
Vinha e do Vinho

Sala Administrativa

Responsável A: Marco Marques (ext.
1213/ 933391028)
Responsável B: Hélder Rocha
Responsável C: Paulo Brites (ext.
1213/964458473)

Centro de Artes de
Águeda

Sala de Reuniões

Responsável A: Catarina Marques (ext.
4101/ 234180151)
Responsável B: Carlos Almeida (ext.
4101/ 234180151)

Residências Culturais

Sala n.º 4

Responsável A: Paulo Brites (ext.
1213/964458473)
Responsável B: Paulina Almeida

Espaço
Multigeracional

Principal: Gabinete n.º 3.7 (3.º
Piso)
Secundária: Sala de Formação (3.º
Piso)

Responsável A: Luís Almeida (ext.
4001/968769049)
Responsável B: Inês Santos (ext.
4001/968769049)

Centro BTT

Principal: Gabinete 1 (R/C)
Secundária: Gabinete 2 (R/C)

Responsável A: Marco Marques (ext.
1213/ 933391028)
Responsável B: Rui Miranda

4. Procedimento em caso suspeito e confirmado
Existindo algum caso suspeito ou com sinais e sintomas de COVID-19, o responsável do
edifício deve:
Passo 1: colocar as luvas descartáveis e cumprir as precauções básicas de controlo
de infeção;
Passo 2: entregar a máscara cirúrgica ao caso suspeito, para a possa colocar, caso
este não esteja a utilizar;
Passo 3: dirigir o caso suspeito para a sala de isolamento do respetivo edifício;
Passo 4: indicar ao caso suspeito que deve entrar em contacto com Linha SNS 24 808 24 24 24 e com o Delegado de Saúde de Águeda - Dr. Ricardo Eufrásio (918 266
554 / 234 610 210);
Passo 5: dar conhecimento ao Grupo de Coordenação/Avaliação de Risco através do
telefone e através do e-mail - covid19@cm-agueda.pt;
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Passo 6: solicitar a limpeza e desinfeção dos espaços e superfícies utilizados pelo
caso suspeito;
Passo 7: acompanhar e prestar apoio à sala de isolamento.
Caso Confirmado:
Após confirmação do caso deve ser efetuado:
Armazenamento dos resíduos do caso confirmado em saco de plástico (com
espessura de 50 ou 70 mícron) que, após ser fechado (ex. com abraçadeira), deve ser
segregado e enviado para operador licenciado para a gestão de resíduos
hospitalares com risco biológico;
A limpeza e e desinfeção (descontaminação) da sala de “isolamento”;
O reforço da limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente
manuseadas e mais utilizadas pelo doente confirmado, com maior probabilidade de
estarem contaminadas (por exemplo: WC e corredores de acesso).
Caso Suspeito não Validado:
Na situação de caso não validado, este fica encerrado para COVID-19. Não estando
infetado pelo Novo Coronavírus, o colaborador deixa de estar em isolamento e são
aplicados os procedimentos habituais de limpeza e desinfeção. Nesta situação, são
desativadas as medidas do Plano de Contingência.
Caso Suspeito Validado:
Verificada a confirmação do caso, a área de “isolamento” deve ficar interditada até à
validação da descontaminação (limpeza e desinfeção) pela Autoridade de Saúde Local.
Esta interdição só poderá ser levantada pela Autoridade de Saúde.

5. Medidas de prevenção e contenção
No âmbito da atual pandemia foi criado um Gabinete de Crise para gestão da atual
pandemia da COVID-19, constituído pelo Grupo de Coordenação/Avaliação de Risco.
Neste sentido foram criadas as seguintes linhas de apoio:
Linha de Apoio à População (para apoio e esclarecimento de dúvidas no âmbito da
atual pandemia):
234 180 115;
info.covid19@cm-agueda.pt;
Todos os dias da semana, entre as 09:00 às 20:00.
Linha de Apoio Psicológico (para dar resposta e aconselhamento à população e
para gestão emocional durante a pandemia mundial de COVID-19):
234 180 125;
Disponível de segunda-feira a sábado, das 09:00 às 18:00.
Linha de Apoio Informático (para apoio aos alunos que têm equipamentos
fornecidos pelo Município para ensino à distância):
234 180 145;
suporte.educacaomais@cm-agueda.pt;
Segunda a sexta-feira, das 11:00 às 18:00.
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5.1. Medidas gerais para todos os edifícios:
A limitação de deslocações desnecessárias entre salas. Nos casos em que tenham
que ser entregues documentos em mão, devem, os mesmos, ser agrupados e
entregues, se possível, de uma única vez. No caso dos funcionários operacionais,
devem as respetivas chefias organizar o sistema de entrega dos documentos no
edifício municipal;
A limitação de circulação entre serviços, à exceção dos serviços de apoio/suporte;
O reforço das reuniões por videoconferência;
A realização de eventos programados pela Câmara Municipal, enquadrados nos
artigos 38.º e 39.º do Decreto n.º 7/2021, de 17 de abril;
O uso de usar máscara é obrigatório para o acesso ou permanência nos locais de
trabalho, onde se incluem corredores, espaços comuns e gabinetes, sempre que o
distanciamento físico recomendado pelas autoridades de saúde se mostre
impraticável;
A organização, pelas respetivas chefias dos serviços que coordenam, aplicando, nos
casos em que se verificar necessário, alteração do local de trabalho nos edifícios
municipais, sistemas de jornada contínua, horário alternado ou misto, reduzindo o
número de colaboradores a trabalhar em simultâneo das instalações da autarquia
(preferencialmente para 50%). Esta reorganização deve estar efetuada, no máximo,
até dia 18 de janeiro do corrente ano. As situações dos pedidos de teletrabalho (em
regime completo) serão avaliadas após a reorganização dos serviços de acordo com
o acima indicado, e consoante a disponibilidade técnica para a concretização dos
mesmos.

5.2. Medidas para atendimento ao público:
O reforço dos serviços on-line e incentivo à utilização do atendimento online e por
telefone por parte dos munícipes;
O atendimento ao público presencial apenas deve ser realizado através de marcação
prévia, à exceção do atendimento prioritário definido pela legislação;
A entrada nos edifícios municipais apenas poderá ser efetuada desde que cumprida
a legislação em vigor, nomeadamente o uso de máscara, e a obrigatoriedade de
higienização das mãos à entrada dos edifícios municipais, sendo que o atendimento
por parte dos funcionários municipais, cumprirá as mesmas regras;
A permanência no interior dos edifícios municipais, pelos munícipes, apenas é
permitida para efeitos de atendimento pré-marcado, sendo obrigatória a espera no
exterior do edifício, acautelando a distância social de 2 metros;
É prioritário o atendimento dos profissionais de saúde, elementos das forças e
serviços de segurança, de proteção e socorro, o pessoal das forças armadas e de
prestação de serviços de apoio social.

5.3. Medidas específicas do edifício Paços do Concelho:
A realização do controlo de temperatura a todos os funcionários e munícipes que
pretenderem entrar nos edifícios municipais, cumprindo as regras previstas na
legislação em vigor em termos de Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD).

PLANO DE CONTINGÊNCIA | NOVO CORONAVÍRUS SARS-COV-2
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

16

5.4. Medidas específicas para utilização de viaturas municipais:
Para as viagens essenciais ao desenvolvimento da atividade municipal, sempre que
possível, a lotação dos veículos deve ser reduzida e, caso não seja possível, limitar a
partilha de veículo, em simultâneo ou consecutivamente, deve, tanto quanto
possível, atribuir-se um veículo a equipa fixa e limitar o número de ocupantes;
Quando os veículos forem utilizados por mais do que uma pessoa em simultâneo,
deve ser observado o distanciamento possível e é de considerar a utilização de
máscara pelos ocupantes, sobretudo nos casos em que não for possível limitar
significativamente a lotação do veículo;
No uso partilhado da viatura, sempre que possível deve ser promovida a circulação
de ar fresco abrindo as janelas;
Os veículos da autarquia devem estar equipados com produtos de higiene e
desinfeção de mãos, toalhetes de papel e instruções de utilização;
Junto ao parque de estacionamento das viaturas e máquinas municipais, são
colocados contentores do lixo dedicados e devidamente identificados para colocação
exclusiva dos resíduos resultantes da ação de desinfeção das mesmas;
Antes da utilização de qualquer máquina ou viatura deve ser confirmado se a viatura
está devidamente equipada com o material de desinfeção necessário;
A viatura ou máquina municipal que não esteja devidamente equipada não pode ser
usada até que seja reposto o material, devendo o utilizador comunicar
imediatamente a falta do mesmo;
Previamente à utilização de qualquer viatura ou máquina municipal devem ser
cumpridos os procedimentos da IT-06-17;
As viaturas após a sua utilização têm de ser trancadas e entregues as chaves ao
respetivo responsável;
Com a entrega da chave o utilizador confirma que deixou a viatura ou a máquina
devidamente limpa e desinfetada e que ficou material de desinfeção suficiente para
o utilizador que lhe suceder;
A necessidade de reposição de material é igualmente comunicada aquando da
entrega da chave e reportada pelo responsável para teresa.paiva@cm-agueda.pt com
indicação da matrícula da viatura;
As embalagens de álcool gel servirão para reutilização e recarga pelo que não podem
ser danificadas, destruídas ou deitadas fora quando ficarem vazias;
As viaturas que tiverem utilização devem ser limpas e desinfetadas semanalmente.

5.5. Medidas específicas da Biblioteca Municipal Manuel Alegre (BMMA):
Horário de funcionamento:
Terça-feira a sexta-feira - 10:00 às 13:00 e das 14:00 às 19:00
Segunda-feira – 13:00 às 19:00
Sábado: 10:00 às 12:30

PLANO DE CONTINGÊNCIA | NOVO CORONAVÍRUS SARS-COV-2
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

17

Procedimentos internos:
Cada colaborador usa equipamento de proteção individual no atendimento (luvas e
viseira);
Será também colocada fita delimitadora no chão para demarcar a distância de
segurança a ter pelo utilizador para com o colaborador;
Existência de gel desinfetante em cada posto de atendimento, bem como à entrada
da Biblioteca. Existem 3 de momento (1 por piso);
Será efetuada a verificação da temperatura pelo colaborador do Piso 0 aos
utilizadores que irão permanecer na sala de leitura;
Higienização regular de todas as superfícies de contacto e áreas comuns. Prevê-se
que a limpeza seja efetuada entre dois períodos: 13:00 e as 15:00 / depois das 19:00;
Colocação de gel desinfetante nos WC;
A máquina de café será desligada para evitar ajuntamentos.
Procedimentos para o público:
Acesso à BMMA pela porta do Piso 0;
Acesso ao elevador estará disponível apenas a pessoas com mobilidade
condicionada e grávidas e somente o colaborador terá chave para o seu
funcionamento;
Colocação de dispensadores de solução antisséptica de base alcoólica (SABA) em
locais estratégicos (áreas de atendimento ao público, área de “isolamento”, entradas
para as salas de leitura), conjuntamente com informação sobre os procedimentos de
higienização das mãos;
Uso obrigatório de máscara e desinfeção das mãos à entrada;
É obrigatório manter o distanciamento social de segurança (mínimo de 2 metros).
Será colocada fita delimitadora para o efeito nos diversos espaços;
É permitida a permanência de 24 pessoas em simultâneo distribuídas pelas
diferentes salas da biblioteca, nos termos do previsto na legislação em vigor (0,04
pessoas por cada metro quadrado). Os lugares sentados estão devidamente
identificados;
A permanência na Sala do Piso 2 poderá ser limitada a 90 minutos, sempre que se
manifeste necessário. A sala do Piso Infantil estará condicionada, sendo o seu
acesso orientado pelas técnicas da BMMA;
Não é permitida a leitura de publicações periódicas (jornais e revistas) em papel;
Não é permitida a utilização livre dos computadores existentes no espaço internet.
Serão disponibilizados 4 computadores para situações comprovadamente urgentes,
designadamente, envio de e-mails, pagamentos ao Estado, realização de trabalhos
académicos. A permanência não deve exceder os 60 minutos e o computador terá
película protetora para o efeito;
Não é permitida a visualização de filmes;
Indisponível o serviço de fotocópias e impressões;
O acesso às estantes para retirar os livros ou documentos é efetuado em exclusivo
pelo técnico da BMMA ao serviço. Após a consulta, os livros ou documentos deverão
ser colocados em local apropriado para o efeito, sendo que serão posteriormente
colocados em quarentena pelo período designado (9 dias) e passarão pelo processo
de desinfeção;

PLANO DE CONTINGÊNCIA | NOVO CORONAVÍRUS SARS-COV-2
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

18

Existe um serviço de empréstimo domiciliário porta a porta e empréstimo take-away
(desde 8 de maio/2020):
O utilizador pode selecionar os livros que desejar no Catálogo da BMMA em
www.biblioteca.cm-agueda.pt
O pedido deve ser efetuado por telefone, por e-mail ou mensagem no Facebook
com indicação do nome, número de leitor e telefone. Os livros serão entregues à
sexta-feira (no caso do domiciliário) ou colocados no Piso 0 (no caso do serviço
take-away), por um período de 30 dias, prorrogável por mais 30 dias. Aquando da
devolução os livros, estes ficarão de “quarentena” pelo período designado (9 dias)
e passarão pelo processo de desinfeção.

5.6. Medidas específicas do Posto de Turismo:
O Turismo de Portugal criou um selo “Clean & Safe” para distinguir as atividades
turísticas que asseguram o cumprimento de requisitos de higiene e limpeza para
prevenção e controlo do vírus COVID-19 e de outras eventuais infeções. O Posto de
Turismo de Águeda aderiu ao selo Clean & Safe, como forma de comunicar ao visitante a
adoção de todas as medidas possíveis, exigidas pela DGS e Turismo de Portugal, e que
garantem a sua segurança.
Formação a todos os colaboradores:
Protocolo interno relativo ao surto de coronavírus COVID-19;
Como cumprir as precauções básicas de prevenção e controlo de infeção, incluindo
os procedimentos:
Higienização das mãos: lavar as mãos frequentemente com água e sabão, durante
pelo menos 20 segundos ou usar desinfetante para as mãos que tenha pelo
menos 70% de álcool, cobrindo todas as superfícies das mãos e esfregando-as até
ficarem secas;
Etiqueta respiratória: tossir ou espirrar para o antebraço fletido ou usar lenço de
papel, que depois deve ser imediatamente deitado ao lixo; Higienizar as mãos
sempre após tossir ou espirrar e depois de se assoar; Evitar tocar nos olhos, nariz
e boca com as mãos;
Conduta social: alterar a frequência e a forma de contacto entre os trabalhadores
e entre estes e os clientes, evitando o contacto próximo, postos de trabalho
partilhados, reuniões presenciais e partilha de comida, utensílios, copos e
toalhas;
Como cumprir a auto monitorização diária para avaliação da febre (medir a
temperatura corporal duas vezes por dia e registar o valor e a hora de medição
numa tabela específica e individual), verificação de tosse ou dificuldade em respirar;
Como cumprir as orientações da DGS para limpeza de superfícies nos postos de
turismo.
Reforçar a limpeza diária de todas as áreas e disponibilizar material para que as
colaboradoras possam higienizar as superfícies e materiais.
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Informação ao público:
Como cumprir as precauções básicas de prevenção e controlo de infeção
relativamente ao surto de COVID-19;
Qual o protocolo interno relativo ao surto de COVID-19;
Será aplicada a sinalética comum aos demais espaços bem como:
Marcações nas portas (indicação de entrada e saída diferenciada – ver anexo A);
Sinalética indicativa das regras de utilização do espaço nomeadamente:
Lotação máxima;
Marcações 2/2m;
Obrigatoriedade de desinfeção das mãos à entrada e noutros pontos que
assim o exijam (sala de merchandising);
Obrigatoriedade de entrar com máscara;
O horário de abertura do Posto de Turismo durante o fim-de-semana, será aos
sábados das 10:00 às 13:00.
O Posto de Turismo possui:
Equipamentos de proteção individual em número suficiente para os trabalhadores,
nomeadamente:
Máscaras descartáveis;
Luvas de látex;
Viseiras reutilizáveis;
Reforçando stock para assegurar o atendimento por turnos.
Stock de materiais de limpeza de uso único proporcional às suas dimensões,
incluindo toalhetes de limpeza de uso único humedecidos em desinfetante, lixívia e
álcool a 70º.
Dispensadores de solução antissética de base alcoólica ou solução à base de álcool.
Dispensador de pé ou parede, para colocar na entrada do Posto de Turismo;
Dispensador de mesa, para colocar no balcão de atendimento do Posto de
Turismo;
Contentor de resíduos com abertura não manual e saco plástico;
Nas instalações sanitárias (sempre que aplicável) equipamento para lavagem de
mãos com sabão líquido e toalhetes de papel.
O Posto de Turismo assegura:
Lavagem e desinfeção, de acordo com o protocolo interno, das superfícies do espaço
ocupado pelos colaboradores e pelo público, garantindo o controlo e a prevenção de
Infeções e resistências aos anti-microbianos: colocar tampo em vidro na mesa de
apoio (sala 1), sob o qual ficam informações importantes e mapas;
Limpeza, várias vezes ao dia, das superfícies e objetos de utilização comum
(especialmente balcões):
Borrifador com solução desinfetante, a usar ao longo do dia nas diversas
superfícies;
Ser dada preferência à limpeza húmida, em detrimento da limpeza a seco e do uso
de aspirador de pó;
A renovação de ar feita com regularidade:
Manter as duas portas de vidro para o exterior abertas, sendo uma usada para
entrar no estabelecimento e a outra para sair deste.
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A organização do serviço de Informação Turística assegura:
A ocupação máxima por m2 recomendada pela DGS, no espaço de circulação do
visitante;
A manutenção da distância social de segurança entre visitantes, de acordo com as
recomendações da DGS;
Colocação de acrílicos no balcão de atendimento/pagamento;
Marcações no chão, de 2 em 2 metros, para apelar ao respeito pela distância de
segurança no atendimento.
A distribuição de informação, no âmbito da atividade, preferencialmente em suporte
digital/online:
Disponibilização de um tablet para mostrar ferramentas digitais ao visitante;
Promover o uso das apps e da informação em suporte online;
Disponibilização de avaliação do serviço e folhetos turísticos através de QRCode.
Ser evitado o contacto direto com o visitante ou com quaisquer objetos pessoais do
mesmo, incluindo na entrega direta de materiais ou produtos:
Aplicação de um tampo de vidro na mesa habitualmente usada para disponibilizar
flyers e outros materiais, mantendo apenas as informações essenciais visíveis e
devidamente acondicionadas entre a mesa e o tampo;
Plastificação de um exemplar de cada um dos flyers informativos do município
(flyers “VisitÁgueda” e mapas), para consulta no local e manuseamento exclusivo
pelo(s) trabalhador(es). Assegurada a desinfeção após cada atendimento;
Diminuição do n.º de flyers disponíveis nas prateleiras e proibição de
remoção/toque nos mesmos, sendo fornecidos aos visitantes –sempre que assim
solicitado e por parte do(s) trabalhador(es) – apenas o(s) flyer(s) pretendido(s).

5.7. Medidas específicas do Centro de Artes de Águeda (CAA):
Medidas de prevenção:
Toda a equipa deve adotar medidas de prevenção, bem como criar condições para
que público e visitantes as possam seguir quando se encontrem neste espaço.
Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante pelo
menos 20 segundos;
Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos;
Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com
secreções respiratórias;
Utilizar máscara e/ou viseira, luvas descartáveis e gel desinfetante para uso
individual no atendimento ao público;
Roupa de trabalho de uso exclusivo nas instalações do Teatro ou Sala de Espetáculo
e suscetível de lavagem diária;
Calçado de trabalho de uso exclusivo nas instalações do Teatro ou Sala de
Espetáculo;
Reforçar a limpeza e desinfeção dos espaços utilizados diariamente e a quantidade
de vezes adequada ao longo do dia;
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Durante o período de realização e espetáculos, o aumento da frequência de limpeza
e desinfeção das instalações sanitárias por técnicos de limpeza e de “pontos de
contacto” das áreas de circulação de público (ex. Puxadores, manípulos, corrimões,
etc.):
prevê-se que a limpeza seja efetuada entre dois períodos - 11:00 e as 14:00 /
16:00 e as 19:00, sendo reforçada em dias de espetáculo. Nestas situações prevêse a limpeza em permanência desde o momento da chegada das equipas
artísticas até à conclusão do espetáculo e respetivas desmontagens de
equipamentos;
Reforçar produtos de limpeza e desinfeção;
Colocar dispensadores de solução antisséptica de base alcoólica (SABA) em locais
estratégicos (áreas de atendimento ao público, área de “isolamento”, entradas dos
espaços de eventos), conjuntamente com informação sobre os procedimentos de
higienização das mãos;
Sempre que possível manter as portas abertas para minimizar o toque nos
respetivos puxadores/manípulos. Nos casos em que tal não seja possível,
recomenda-se a colocação de um assistente de sala junto das portas, para as abrir e
fechar.
Procedimentos gerais para o público:
Para entrada e durante toda a permanência no edifício, será obrigatório:
o uso de máscara;
o cumprimento do distanciamento físico (2 metros);
a desinfeção das mãos à entrada e à saída do edifício;
evitar tocar em superfícies e objetos desnecessários;
dar preferência ao pagamento através de meio que não implique contacto físico
entre o colaborador e o cliente (por exemplo, terminal de pagamento automático
contactless);
seguir as orientações dos colaboradores do edifício;
Acesso ao elevador estará disponível apenas a pessoas com mobilidade
condicionada e grávidas e somente o colaborador terá chave para o seu
funcionamento.
Nos dias em haja eventos devem manter-se os procedimentos gerais, reduzida a
lotação do auditório e áreas técnicas, definidas lotações para os restantes espaços
destinados a receber público e adaptada toda a circulação desde o exterior.
Os elementos da equipa do CAA deverão usar máscara e, os que tenham contacto
com o público, como é o caso do Bilheteiro, Frente de Casa e equipa de Assistentes
de Sala, deverão estar equipados com viseira e luvas;
Todos os espaços devem ser limpos e desinfetados antes e depois de cada evento,
devendo dar-se especial atenção ao elevador e máquina de vending, situada no Café
Concerto, cujas superfícies de interface devem ser desinfetadas com a maior
frequência possível, idealmente, entre utilizações.
Auditório (Anexo B - 1):
A lotação do Auditório deve ser reduzida de acordo com as seguintes orientações:
Só podem existir bilhetes para lugares sentados;
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Os lugares sentados estão devidamente identificados;
Os lugares ocupados devem ter pelo menos 1 lugar de intervalo entre espetadores
que não sejam coabitantes, sendo que na fila seguinte e anterior os lugares deverão
ficar desencontrados;
O avant-scéne do palco do CAA deve ficar, sempre que possível, desimpedido para
que se cumpra a distância mínima de 2 metros até à primeira fila de espetadores.
Caso o espetáculo não permita e se utilize a área do avant-scéne as duas primeiras
filas da plateia terão que ser suprimidas;
De forma a reduzir a movimentação de pessoas dentro da sala ou restantes zonas
não devem existir intervalos durante os espetáculos. Nos espetáculos onde tal não
seja possível, a duração do intervalo deve ser reduzida ao mínimo possível.
Deve-se recomendar aos espetadores para permanecerem sentados até ao reinício
do espetáculo;
Abertura e encerramento de portas para as salas assegurados exclusivamente pelos
assistentes de sala.
Palco do Auditório:
Tendo em conta a área do palco do auditório, as bandas que nele atuem, poderão ter
entre doze a catorze elementos.
Normas para trabalhos de montagem/desmontagem, acompanhamento de ensaios e
nos bastidores dos espetáculos:
Manter as portas abertas sempre que possível e o máximo de tempo possível;
Utilização de máscara e/ou viseira, luvas descartáveis, roupa de trabalho e calçado
para uso exclusivo nas instalações, proteção de cabelo, gel desinfetante para uso
individual;
Desinfeção de equipamentos técnicos, ferramentas e adereços antes da sua
utilização;
Limpeza e higienização diária do equipamento e do vestuário utilizados em ensaios e
espetáculos;
Comunicação prévia às companhias/equipas externas sobre o protocolo de
segurança e higiene implementado.
Atentos ao cumprimento das regras de saúde e segurança é no entanto de relevar que
dada a natureza e especificidade de alguns corpos artísticos nomeadamente cantores,
músicos de instrumentos de sopro e bailarinos, terá de existir alguma flexibilidade no
que diz respeito às distâncias a manter em prol de uma atuação ou prestação artística
de qualidade.
Palco do Café Concerto:
As bandas que atuem no Café Concerto não poderão exceder os três elementos.
Para espetáculos no Café Concerto a lotação a aplicar não deverá exceder os 20
lugares que serão lugares sentados e marcados.
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Camarins:
Os camarins coletivos poderão ser ocupados por três pessoas, no máximo. Os
camarins individuais não poderão ser ocupados por mais do que um elemento.
A permanência no interior dos camarins deve ser reduzida ao mínimo tempo
possível.
Para circulação no corredor dos camarins será obrigatório o uso de máscara e o
cumprimento da distância de segurança.
Os artistas não serão obrigados a manter a máscara em palco. Assim, para garantir o
cumprimento das normas, entre os camarins e o palco será colocado um suporte
para que os artistas deixem as suas máscaras, devidamente identificadas, e possam
colocá-las de novo, no regresso aos camarins.
Circulação / Acessos:
De forma a evitar a concentração de público no foyer, o acesso ao auditório deve ser
mediado a partir do exterior do edifício, onde deverão estar três colaboradores que se
devem certificar de que o público que esteja para entrar no edifício cumpre o
distanciamento físico. Ainda no exterior, junto de cada porta, deverá haver sinalética
em suporte vertical indicando direções.
Antes da abertura de portas o único acesso ao interior deverá ser a porta de
emergência junto à livraria, apenas para quem pretenda dirigir-se à bilheteira ou ao
Café Concerto. Neste último o mobiliário será reduzido, bem como a lotação, cujo
controle estará a cargo do assistente que se encontre na porta de emergência, junto da
entrada do Café Concerto.
ABERTURA DE PORTAS / ENTRADA DE PÚBLICO (anexo B - 2, 3, 4 e 5)
1. Abrir portas interiores e exteriores do auditório;
2. Abrir portas de emergência (A e B) e porta giratória (C).
A) Junto do Café Concerto para acesso ao Piso 1, a Balcão e Frisas B e C
B) Junto da Livraria para acesso a Plateia Par, Frisa A Par e Bilheteira.
C) A porta giratória para acesso a Plateia Ímpar e Frisa A Ímpar. O gel desinfetante deve
estar disponível no exterior da porta giratória e de uso obrigatório por parte do público
antes da sua utilização.
Para acesso à bilheteira não deverão entrar no foyer mais do que três pessoas de
cada vez respeitando o distanciamento entre si.
A entrada no edifício será faseada segundo as indicações dos assistentes
posicionados nas portas para o exterior (A, B e C).
Toda a circulação no interior do edifício deverá ser guiada pelos delimitadores de
percurso (postes com fitas).
A entrada dos espetadores no Auditório deve ser realizada por ordem de fila e de
lugar, no sentido do lugar mais afastado da entrada para a entrada, evitando o
cruzamento entre espetadores.
O corredor de acesso a Plateia e Frisa A Ímpares nunca poderá ser lugar de
permanência, pelo que o assistente responsável pelo controlo de acessos a estes
setores deverá posicionar-se junto do elevador, no início do corredor, controlando
também o acesso aos WC1, cuja ocupação não deverá ultrapassar as três pessoas no
WC feminino, e duas pessoas no WC masculino.
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Sendo que existe também um WC para pessoas com deficiência, estando este
ocupado, o N.º máximo de utilizadores do WC1 não deve exceder as cinco pessoas.
Deve manter-se a prioridade a pessoas com mobilidade reduzida.
O WC3 no Piso 1 deve estar reservado ao público do Balcão e Frisas B e C, com uma
ocupação máxima de quatro pessoas. Duas no WC feminino e duas no masculino.
No foyer, como nos WC e em outras áreas interiores, o número de pessoas deverá
estar sempre controlado e gerido pela equipa da Frente de Casa.
A equipa do CAA deve agir no sentido de garantir que ao entrar no auditório, o
público ocupa de imediato os lugares indicados, não permitindo a formação de
aglomerados nas escadas, antecâmaras ou outras vias de acesso que devem ser
mantidas desimpedidas. No anúncio de sala serão transmitidas as indicações
habituais, assim como a de que, no final do espetáculo todo o público deve
permanecer no seu lugar aguardando indicação para saída que será moderada pelos
assistentes. A mensagem deverá apelar à colaboração de todos no cumprimento das
normas e percursos estabelecidos para a circulação.
FIM DE ESPETÁCULO / SAÍDA DE PÚBLICO
No final do espetáculo deverá soar uma mensagem, reforçando o anúncio de sala
ouvido no início, lembrando o público que deve permanecer no lugar até indicação
dos assistentes, e apelando ao cumprimento dos percursos para saída sem
paragens.
A saída dos espetadores da sala deve ser realizada, no sentido do lugar mais
próximo da saída para a saída, evitando o cruzamento entre espetadores.
No final de cada espetáculo, caso o auditório esteja ocupado em todos os setores, a
saída deve fazer-se pela seguinte ordem:
1- Frisas C (Em simultâneo, pares pelos lado par e ímpares pelo lado ímpar);
(após saída do último ocupante da Frisa C)
2- Frisas B (Em simultâneo, pares pelos lado par e ímpares pelo lado ímpar);
(após saída do último ocupante da Frisa C)
3- Balcão, Fila A (Lugares pares, pelo lado par e ímpares pelo lado ímpar) ;
(após saída do último ocupante do Balcão, Fila A)
4- Balcão Fila C, seguindo o mesmo processo;
A saída da Plateia e do Balcão podem ocorrer em simultâneo, pois terão definidos
percursos distintos. Assim, à semelhança do Balcão, a saída da Plateia deve começar
pela Fila A, segundo o mesmo sistema, pares pelo lado par e ímpares pelo lado ímpar,
repetindo o esquema fila-a-fila até à última fila ocupada na Plateia e, por último, as
Frisas A, cada uma pelo lado correspondente.
Sala Estúdio: As visitas às exposições na sala estúdio serão limitadas a 6 pessoas em
simultâneo.
Espaço Expositivo: As visitas ao espaço expositivo do CAA serão condicionadas a 16
pessoas em simultâneo divididas em dois grupos e conduzidas por duas pessoas do
Projeto Educativo, de forma a que nunca se cruzem no espaço. (Anexo B - 7)
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5.8. Medidas específicas do Espaço Multigeracional de Águeda:
Serviços disponíveis:
IEA – Incubadora de Empresas de Águeda
GAE – Gabinete de Apoio ao Empresário
PU – Serviço de Planeamento Urbano
GAPSI – Gabinete de Psicologia
ALL – Águeda Living Lab
Horário de funcionamento:
IEA, GAE, PU e GAPSI: segunda-feira a sexta-feira, das 09:00 - 17h00
ALL: segunda-feira a sexta-feira, das 10:00 - 13:00 e das 14:00 - 18:00
Procedimentos Internos:
Cada colaborador usa equipamento de proteção individual no atendimento
(máscara);
Existência de gel desinfetante nas entradas do edifício Espaço Multigeracional;
Higienização regular de todas as superfícies de contacto e áreas comuns após
utilização, efetuada diariamente depois das 19:00;
Cumprimento dos procedimentos gerais e medidas definidos em sede do Plano de
Contingência da Autarquia.
Procedimentos para o Público:
Acesso ao Espaço Multigeracional é efetuada pela Rua Luís de Camões. Para os
técnicos da Autarquia e empreendedores em incubação, estará o acesso pela
escadaria das traseiras do edifício igualmente disponível;
Os atendimentos presenciais são realizados apenas através de marcação prévia;
Uso obrigatório de máscara e desinfeção das mãos à entrada do Espaço
Multigeracional;
É obrigatório manter o distanciamento social de segurança (mínimo de 2 metros);
A permanência de munícipes no interior do edifício do Espaço Multigeracional, à
exceção dos promotores dos projetos incubados e técnicos municipais, apenas é
permitida para a realização de atendimentos previamente agendados e participação
em atividades do ALL (com prévia inscrição), sendo obrigatória a espera no exterior
do edifício, acautelando a distância social de 2 metros;
O acesso ao elevador está disponível para os promotores de projetos incubados e
pessoas com mobilidade condicionada e grávidas, com acesso pelas traseiras do
edifício Espaço Multigeracional, aconselhando-se preferencialmente a utilização das
escadas de acesso;
Disponibilização de dispensadores de solução antisséptica de base alcoólica (SABA)
em locais estratégicos, conjuntamente com informação sobre os procedimentos de
higienização das mãos.
GAPSI:
O acesso ao serviço do GAPSI exige marcação prévia;
A espera por parte de acompanhantes ou para acesso a consultas agendadas deverá
ser efetuada no exterior do edifício, acautelando a distância social de 2metros.
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ALL:
A permanência no interior do ALL, pelos munícipes, apenas é permitida para efeitos
de utilização com pré-inscrição através do telefone 234 180 155 ou email all@cmagueda.pt nos seguintes intervalos 10:30-11:20, 11:30-12:20, 14:30-15:20, 15:3016:20, 16:30-17:20 (é possível acumular janelas horárias), sendo obrigatória a espera
no exterior do edifício;
A ordem de entrada e definição dos lugares é assegurada pelo colaborador do ALL;
No interior do ALL deve ser mantida a distância de segurança de 2 metros, bem
como a localização de cada computador;
Os teclados, ratos e ferramentas devem ser desinfetados antes e após cada
utilização individual;
Não é permitida a utilização livre dos computadores existentes. Serão
disponibilizados apenas 6 computadores. A permanência não deve exceder os 60
minutos.
IEA:
O cumprimento das regras emanadas pela DGS – Direção-Geral de Saúde sobre a
pandemia COVID-19 dentro dos gabinetes de incubação é inteiramente
responsabilidade dos empreendedores incubados e com espaço de gabinete
atribuído;
Os atendimentos e reuniões de acompanhamento técnico a ideias de negócio e
empresas incubadas serão efetuadas preferencialmente por meios eletrónicos.

5.9. Medidas específicas de outros equipamentos e edifícios:
Anexo C: Plano de Contingência Específico do Mercado Municipal e Feira Semanal de
Águeda;
Anexo D: Planos de Contingência dos Agrupamentos de Escolas e Escola não
Agrupada do Concelho de Águeda.

5.10. Edifícios e equipamentos encerrados ao público:
Piscinas Municipais de Águeda.
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CAPÍTULO IV
MEDIDAS EXTERNAS

1.Medidas de prevenção e contenção
No que respeita às medidas gerais de prevenção e contenção no concelho, a ação da
autarquia tem sido a seguinte:
A ativação do Plano de Emergência Municipal;
A criação de linha de apoio ao cidadão, para esclarecimento de dúvidas, através do
número 234 180 115;
A criação da Linha de Apoio Psicológico, para dar resposta e aconselhamento à
população, para gestão emocional durante a pandemia mundial de COVID-19,
disponível de segunda-feira a sábado, das 09:00 às 18:00, através do número 234
180 125;
A aquisição de material de proteção e criação de um banco de EPI's para
distribuição, nomeadamente luvas, fatos e máscaras para eventual distribuição às
forças de saúde e de segurança, IPSS's e entidades públicas e privadas;
O encerramento ao público dos Parques Infantis Municipais;
O encerramento ao público dos Parques Fitness ao ar livre;
O encerramento ao público dos Parques Desportivos ao ar livre;
O encerramento de todos os espaços públicos e privados que não cumpram as
regras emanadas pela Direção Geral de Saúde ou pelo Governo;
Nos funerais, o número máximo de presenças é de 15 pessoas, com exclusão das
associadas à agência funerária e ao respetivo sacerdote. O limite fixado não
impossibilita a presença no funeral de cônjuge ou unido de facto, ascendentes,
descendentes, e parentes;
A realização de funerais será realizada com os caixões sempre fechados, sendo
proibida em qualquer caso, a sua abertura;
A definição obrigatória de circuitos de circulação de sentido único (nos cemitérios),
que permitam garantir as distâncias de segurança entre os presentes, de acordo com
as regras da DGS;
A suspensão dos parquímetros da cidade;
A não realização da Feira das Velharias;
O encerramento de todos os espaços públicos em que se verifique aglomeração de
pessoas;
A sinalização da proibição de utilização de bancos de jardim.

O espaço designado para apoio a doentes de COVID-19 é o seguinte:
Local designado

Ativo/Em reserva

Pavilhão desportivo da EB 2,3 Prof. Artur Nunes Vidal

Em reserva

Nota: A Câmara Municipal de Águeda reserva-se ao direito de designar novos espaços para apoio no âmbito da pandemia COVID-19 a
qualquer momento, caso a situação assim o exige, comprometendo-se com a atualização posterior do presente plano.
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2. Apoios e incentivos
A pandemia COVID-19 que se tem vindo a espalhar por todo o globo, está a trazer
graves consequências ao nível da saúde pública, que se reveste de um grande impacto
social e, também, impactos significativos ao nível económico.
Neste sentido estão a ser desenvolvidas medidas de apoio social e estímulo à economia.
Localmente, a Autarquia de Águeda despoletou um conjunto de medidas de apoio à
população e à atividade económica e social, sendo que se irão descrever de seguida as
que se encontram ativas atualmente.
2.1. População em geral
Alargamento do prazo de pagamento das rendas de Habitações Municipais e
Subsídio ao Arrendamento até à desativação do Plano Municipal de Emergência, sem
aplicação de penalidades, ou, supletivamente, até à situação epidimiológica esteja
controlada, por indicação da DGS;
Prorrogação dos prazos de pagamento de faturas, taxas e licenças de serviços
municipais até à desativação do Plano Municipal de Emergência. Fica suspensa a
aplicação de juros de mora e outras penalizações para pagamento de faturas, taxas
e licenças que tenham vencido a partir do dia 13 de março de 2020;
Desativação dos parcómetros nas áreas de estacionamento limitado (ZEL) em regime
de utilização livre, as quais ficam isentas de pagamento até até à desativação do
Plano Municipal de Emergência, avaliando-se até essa data a possibilidade e/ou
necessidade de prorrogação desta medida face à evolução da pandemia.
2.2. Comunidade educativa
Entrega de equipamentos informáticos e de acesso à internet para o apoio no ensino
à distância.
2.3. Instituições sociais, culturais, desportivas ou outras
Lançamento do Programa Municipal de Apoio Extraordinário e Temporário nas áreas
da Educação, Juventude, Desporto, Cultura e Ação Social.
2.4. Economia e comércio local
Campanha "Compre em Águeda", para promover o comércio local, num investimento
de 100 mil euros;
Adiamento dos pagamentos faseados ou de anuidades de direitos de superfícies
sobre os lotes do Parque Empresarial do Casarão (PEC), sem aplicação de
penalidades;
Suspensão dos prazos previstos no n.º 1 do artigo 13.º e do n.º 1 do artigo 14.º do
Regulamento Municipal do Parque Empresarial do Casarão (prazos para início de
construção ou obtenção de autorização de utilização);
Não faturação dos valores associados aos processos de incubação da Incubadora de
Empresas de Águeda (IE Águeda), desde o início do primeiro estado de emergência;
Isenção das taxas de Ocupação do Espaço Público e Autorização de Utilização que
dependa de vistoria municipal;
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Isenção do pagamentos das taxas devidas pela ocupação dos lugares no mercado e
na feira municipal, desde março, com o reembolso das taxas liquidadas , desde
março de 2020 (inclusive), referente a esse mês e aos meses subsequentes, ou, caso
os titulares assim o pretendam e manifestarem, proceder à compensação dos
montantes pagos relativamente ao período em questão, no primeiro mês em que a
isenção supra proposta deixe de vigorar;
Permitir a duplicação da área das esplanadas existentes, desde que cumprindo as
regras referentes à acessibilidade e mobilidade prevista na legislação em vigor,
condicionada à comunicação prévia, autorização ou licenciamento pela autarquia,
sem cobrança de qualquer taxa adicional, sempre a legislação em vigor o permitir.
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CAPÍTULO V
NOTAS FINAIS

1. Contactos e informações
Linha SNS 24 - 808 24 24 24
Delegado de Saúde de Águeda (Dr. Ricardo Eufrásio) – 918 266 554 / 234 610 210
Gabinete de Crise da Câmara Municipal de Águeda:
Linha de Apoio à População (para apoio e esclarecimento de dúvidas no âmbito
da atual pandemia):
234 180 115;
info.covid19@cm-agueda.pt;
Todos os dias da semana, entre as 09:00 às 20:00.
Linha de Apoio Psicológico (para dar resposta e aconselhamento à população,
para gestão emocional durante a pandemia mundial de COVID-19):
234 180 125;
Disponível de segunda-feira a sábado, das 09:00 às 18:00.
Linha de Apoio Informático (para apoio aos alunos que têm equipamentos
fornecidos pelo Município):
234 180 145;
suporte.educacaomais@cm-agueda.pt;
Segunda a sexta-feira, das 11:00 às 18:00.
Para mais informações: https://covid19.cm-agueda.pt/

2. Síntese
Assim como a vigilância, as estratégias de prevenção e controlo definidas, baseiam-se
na evidência científica disponível à data sobre o COVID-19 e a doença decorrente, e são
ativadas tendo em conta o princípio da proporcionalidade, de forma a garantir a
adequação das medidas sem causar disfunções.
O acompanhamento do presente plano é efetuado pelo Grupo de Coordenação /
Avaliação de Risco, que fazem uma avaliação interna do mesmo, sendo esta uma
avaliação contínua e é finalizada após a desativação do mesmo, ou seja, no fim da
epidemia.
Todas as medidas vão sendo atualizadas e adaptadas consoante a evolução da situação
e as disposições emanadas pelo Governo e pela DGS.
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ANEXO A

POSTO DE TURISMO DE ÁGUEDA

ANEXO A

POSTO DE TURISMO DE ÁGUEDA

Anexo I
Representação em planta do Posto de Turismo de Águeda, com identificação das áreas
de entrada e saída, diferenciadas. Será ainda aplicada no chão sinalética de distanciamento
social.
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ANEXO B

CENTRO DE ARTES DE ÁGUEDA

Anexo 1 - Planta do Auditório com lotação reduzida

BALCÃO

FRISA A PAR

PALCO

Plateia - 213 lugares (inclui 2 lugares de mobilidade reduzida)
Frisa A - 24 lugares
Balcão - 66 lugares
Frisa B - 8 lugares
Frisa C - 16 lugares
Total - 327 lugares

1 pax
2 pax
3 pax
4 pax
5 pax

FRISA ÍMPAR

FRISA A ÍMPAR

FRISA PAR

RÉGIE

Palco

WC CAFÉ CONCERTO

WC FOYER 0

DELIMITADORES DE PERCURSO

PERCURSO

Auditório

CAMARINS

1

ELEV.

TE

HE

BIL

IRA

SALA DE ISOLAMENTO (SI)

ACESSO A BILHETEIRA E
PLATEIA PAR E FRISA A PAR

PRAÇA DA CHAMINÉ

CAFÉ CONCERTO

ACESSO A BALCÃO E FRISAS B E C

ACESSO A PLATEIA ÍMPAR E FRISA A ÍMPAR

WC SI

ESTACIONAMENTO

Anexo 2 - Planta de circulação para entradas em dias de espetáculo - foyer piso 0

Palco

WC CAFÉ CONCERTO

WC FOYER 0

DELIMITADORES DE PERCURSO

PERCURSO

Auditório

CAMARINS

1

WC MASC.

WC PMR.

WC FEM.

ELEV.

TE

HE

BIL

IRA

2

WC FEM.

WC MASC.

SALA DE ISOLAMENTO (SI)

SAÍDA DA BILHETEIRA E
PLATEIA PAR E FRISA A PAR

PRAÇA DA CHAMINÉ

CAFÉ CONCERTO

SAÍDA DO BALCÃO E FRISAS B E C

SAÍDA DA PLATEIA ÍMPAR E FRISA A ÍMPAR

WC SI

ESTACIONAMENTO

Anexo 3 - Planta de circulação para saídas em dias de espetáculo - foyer piso 0

WC FOYER 1

PERCURSO

Palco

Auditório

ACESSO AO BALCÃO PAR E
FRISA B E C PAR

JARDIM DE INVERNO

ELEV.

33

ESPAÇO EXPOSITIVO

SALA ESTÚDIO

ACESSO AO BALCÃO ÍMPAR E
FRISA B E C ÍMPAR

PRAÇA DA CHAMINÉ

Anexo 4 - Planta de circulação para entradas em dias de espetáculo - foyer piso 1

3

WC FOYER 1

PERCURSO

Palco

Auditório

SAÍDA DO BALCÃO PAR E
FRISA B E C PAR

JARDIM DE INVERNO

ELEV.

3

WC FEM.

WC MASC.

ESPAÇO EXPOSITIVO

SALA ESTÚDIO

SAÍDA DO BALCÃO ÍMPAR E
FRISA B E C ÍMPAR

PRAÇA DA CHAMINÉ

Anexo 5 - Planta de circulação para saídas em dias de espetáculo - foyer piso 1

Palco

WC CAFÉ CONCERTO

WC FOYER 0

PERCURSO

Auditório

CAMARINS

1

ELEV.

TE

HE

BIL

IRA

SALA DE ISOLAMENTO (SI)

2

ACESSO À BILHETERA,
ESPAÇO EXPOSITIVO E SALA ESTÚDIO

PRAÇA DA CHAMINÉ

CAFÉ CONCERTO

SAÍDA DO ESPAÇO EXPOSITIVO E SALA ESTÚDIO

SAÍDA DA BILHETEIRA,
ESPAÇO EXPOSITIVO E SALA ESTÚDIO

WC SI

ESTACIONAMENTO

Anexo 6 - Planta de circulação para entradas e saídas - foyer piso 0

3

WC FOYER 1

PERCURSO

Palco

Auditório

SAIDA DA
SALA ESTÚDIO

JARDIM DE INVERNO

ELEV.
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SALA ESTÚDIO

ACESSO À
SALA ESTÚDIO

ACESSO AO ESPAÇO
EXPOSITIVO

ESPAÇO EXPOSITIVO
PRAÇA DA CHAMINÉ

Anexo 7 - Planta de circulação para entradas e saídas - foyer piso 1

ANEXO C

PLANO DE CONTINGÊNCIA ESPECÍFICO DO MERCADO MUNICIPAL E
FEIRA SEMANAL DE ÁGUEDA
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1. ENQUADRAMENTO
Na sequência da aprovação e implementação do Plano de Contingência da Câmara Municipal de Águeda e
da ativação do Plano Municipal de Emergência, efetuada no dia 14 de março, e considerando as diretrizes
emanadas pelas Autoridades de Saúde foi determinada a implementação de várias medidas, entre as
quais o encerramento de alguns edifícios municipais.
Foi, pois, neste sentido, e por força do Despacho n.º 16/2020, de 16 de março, proferido pelo Presidente
da Câmara Municipal, que foi determinado o cancelamento da Feira Semanal, continuando, no entanto, o
Mercado Municipal continuara a funcionar como normalmente.
No seguimento da Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020, de 30 de abril, o Presidente da
Câmara Municipal proferiu o Despacho n.º 28/2020, de 12 de maio, determinando a retoma da venda de
produtos hortícolas para plantação, efetuada no espaço da Feira Semanal, às sextas-feiras, das 8.00 às
20.00 horas, com observação de todas as medidas de prevenção da propagação do vírus.
Com a entrada em vigor da Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 38/2020, de 17 de maio, e
posteriormente da RCM n.º 40-A/2020 de 29 de maio, que prorrogaram a declaração da situação de
calamidade no país, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, e na qual se determina a possibilidade
de reabertura dos Mercados Municipais e Feiras a todos os vendedores e feirantes, foi determinado pelo
Presidente da Câmara Municipal, através do Despacho n.º 34/2020, de 5 de junho, a reabertura da feira
semanal, com funcionamento entre as 08:00 horas e as 13:00 horas.
De acordo com o artigo 15.º da RCM n.º 40/2020, de 29 de maio, “Para cada recinto de feira ou mercado,
deve existir um plano de contingência para a COVID-19, elaborado pela autarquia local competente ou
aprovado pela mesma, no caso de feiras e mercados sob exploração de entidades privadas.”
A evolução da pandemia levou à suspensão da feira no final de novembro e início de dezembro de 2020,
tendo a mesma sido retomada por força do Despacho do Sr. Presidente com o n.º 58/2020, de 10 de
dezembro.
Por força da evolução da pandemia a nível nacional, já em janeiro de 2021 foi decretado novo
confinamento, acompanhado de nova alteração no funcionamento das feiras e mercados.
O Decreto n.º 3-A/2021, de 14 de janeiro, que veio regulamentar o estado de emergência a partir de 15
de janeiro, continuou a permitir a realização de feiras e mercado, mas apenas para venda de produtos
alimentares. O artigo 17.º do referido Decreto obrigou no entanto a uma revisão do plano de
contingência em vigor, nomeadamente no que toca ao reforço das ações de comunicação e sensibilização
de medidas e de práticas a adotar por parte de todos os intervenientes, à disponibilização de soluções
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desinfetantes nas instalações sanitárias e ao reforço do plano de limpeza, bem como a sua inclusão no
presente plano.
1.1. O QUE É O CORONAVÍRUS – COVID-19?

O novo coronavírus, intitulado COVID-19, foi identificado pela primeira vez em dezembro de 2019, na
China, na Cidade de Wuhan. Os Coronavírus são uma família de vírus conhecidos por causar doença no
ser humano. A infeção pode ser semelhante a uma gripe comum ou apresentar-se como doença mais
grave, como pneumonia.
A COVID-19 transmite-se por contacto próximo com pessoas infetadas pelo vírus, ou superfícies e objetos
contaminados. Esta doença transmite-se através de gotículas libertadas pelo nariz ou boca quando
tossimos ou espirramos, que podem atingir diretamente a boca, nariz e olhos de quem estiver próximo.
Estas gotículas podem depositar-se nos objetos ou superfícies querodeiam a pessoa infetada. Por sua vez,
outras pessoas podem infetar-se ao tocar nestes objetos ou superfícies e depois tocar nos olhos, nariz ou
boca com as mãos.
1.2. PRINCIPAIS SINTOMAS

As pessoas infetadas podem apresentar sinais e sintomas de infeção respiratória aguda como febre, tosse,
dificuldade respiratória e cansaço.
Em casos mais graves pode levar a pneumonia grave com insuficiência respiratória aguda, falência renal e
de outros órgãos e eventual morte.
1.3. TEMPO DE INCUBAÇÃO E FORMAS DE MANIFESTAÇÃO

O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) situa-se entre 2 a 14 dias, segundo as últimas
informações publicadas pelas Autoridades de Saúde. A vigilância ativa dos contactos próximos decorre
durante 14 dias desde a data da última exposição a caso confirmado.
As medidas preventivas no âmbito do COVID-19 têm em conta as vias de transmissão direta (via aérea e
por contacto) e as vias de transmissão indireta (superfícies / objetos contaminados).
Definição de caso suspeito:
Critérios Clínicos: Infeção respiratória aguda (febre ou tosse ou dificuldade respiratória) requerendo ou
não hospitalização Critérios Epidemológicos: História de viagem para áreas com transmissão comunitária
ativa nos 14 dias antes do início de sintomas OU Contacto com caso confirmado ou provável de infeção
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por SARS-CoV-2/COVID-19, nos 14 dias antes do início dos sintomas OU Profissional de saúde ou pessoa
que tenha estado numa instituição de saúde onde são tratados doentes com COVID-19.
2. OBJETIVO
A Feira Semanal de Águeda é já uma referência nacional e internacional da venda, tanto de retalho, como
por grosso, contando, semanalmente, com a presença de cerca de 320 feirantes distribuídos por setores
num espaço de, aproximadamente, 16.500m2, e que compreende 563 módulos de venda.
O terrado de venda é de acesso livre pelas entradas disponíveis a Nascente e a Poente do recinto e
assinaladas na planta n.º 1 anexa ao presente Plano, verificando-se uma maior afluência de utentes nas
ruas A e B e, pela parte sul da feira, no seguimento dessas ruas entre os módulos 533 e 539, bem como
entre os módulos 177 e 202, da rua E, setor onde são comercializados os artigos diretamente relacionados
com a agricultura, como plantas, flores, hortícolas de plantar, vestuário de trabalho, artigos plásticos,
artigos em ferro, máquinas agrícolas e os viveiristas. Cfr Anexo II
Por sua vez , o Mercado Municipal é um espaço com cerca de 3700 m2, contando com a presença assídua
de 168 comerciantes.
As feiras e os mercados são locais onde existe um grande contacto social e as suas estruturas padecem de
um elevado grau de vulnerabilidade, atendendo ao número elevado de pessoas que estes espaços
congregam, com as mais variadas proveniências geográficas, bem como, à forma como o contacto se
realiza no dia a dia.
Assim, de forma a dar resposta à necessidade de planear uma intervenção eficaz e concertada para
retoma da atividade comercial, cuja organização compete à Câmara Municipal de Águeda, elaborou-se o
presente Plano de Contingência, com o objetivo de ser um instrumento de orientação para a gestão de
meios e ações de prevenção à propagação de infeção por COVID-19.
O presente plano de contingência define:
- A estrutura de decisão, coordenação, monitorização e divulgação de informação;
- Os procedimentos a adotar de forma a evitar a propagação da doença junto dos feirantes, consumidores
e trabalhadores da Câmara Municipal de Águeda.
Para a sua execução deverão cumprir-se as orientações da Direção-Geral da Saúde. As situações não
previstas no presente Plano deverão ser avaliadas caso a caso.
3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO
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Este conjunto de regras a seguir, só terá um bom alcance se todos os intervenientes, nomeadamente,
comerciantes, prestadores de serviços e os seus colaboradores, em conjunto com os trabalhadores do
Município, em serviço nesses espaços, utentes e clientes, a quem se aplica este Plano, demonstrarem
responsabilidade perante os demais.
3.1. DIREÇÃO E COORDENAÇÃO

De forma a garantir a continuidade dos recintos em funcionamento, é imprescindível concertar ações e
promover a partilha de informação entre os intervenientes.
Assim, a coordenação do Plano compete ao Sr. Vereador João Clemente, coadjuvado por uma equipa de
coordenação constituída pelo serviço de Fiscalização Municipal, pelo Serviço Municipal de Proteção Civil,
pela Unidade Técnica de Recursos Humanos, pela Divisão de Manutenção, pela Divisão de Espaços Verdes
e Higiene Pública e pela GNR de Águeda.
Esta equipa é responsável
a) Definir e acompanhar a estratégia de atuação face ao evoluir da situação;
b) Elaborar relatórios de situação;
c) Promover a divulgação do Plano na página eletrónica do Município;
d) Desenvolver, manter, implementar, rever e propor alterações ao Plano
3.2.INFORMAÇÃO E MONITORIZAÇÃO
A equipa de coordenação, nomeará um Gestor do Plano, responsável por monitorizar a aplicação das
regras de contingência na feira municipal, centralizar a informação, elaborar relatórios e reportar os
dados aaos restantes membros da equipa, bem como sugerir alterações ao Plano, sempre que se
justifique.
A articulação com a DGS será garantida pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, que assegurará a
divulgação de informação considerada pertinente ao Gestor do Plano.
3.3.ATIVAÇÃO DO PLANO
O Plano é ativado pelo coordenador, o Sr. Vereador João Clemente, com o apoio técnico da equipa de
coordenação, atendendo a uma das seguintes situações:
a) Orientações emanadas pela DGS;
b) Na iminência da proliferação generalizada de casos de COVID-19 na cidade;
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c) Surgimento de um caso de contaminação ou suspeita de contaminação COVID-19 no mercado
municipal e/ou na feira semanal.
A desativação do Plano de Contingência é da responsabilidade do direto e coordenador do Plano, em
articulação com a equipa de coordenação.
3.4.AÇÕES A DESENVOLVER PELOS SERVIÇOS
Este Plano prevê três fases de atuação, com distintas medidas e procedimentos, as quais poderão ser
alteradas face à existência de novas diretivas da DGS, do Governo ou de alterações nos cenários de
propagação da doença:
1. Fase da prevenção;
2. Fase da resposta;
3. Fase da recuperação
1. Fase da prevenção:
Esta fase é marcada pelas seguintes ações:
a) Divulgação do Plano na página eletrónica do Município;
b) Estabelecer uma área de confinamento, no mercado e na feira, de forma a reduzir o risco de
transmissão – identificadas no anexo III ;
c) Disponibilização de kits de proteção individual para entrega aos intervenientes que apresentem
sintomas de contágio de COVID-19, composto por máscara e solução desinfetante cutânea;
d) Será indicado um trabalhador e respetivo substituto, para encaminhar às áreas de confinamento,
sempre que se constate estar na presença de eventual infetado, que acompanhará o desenrolar
da situação – Anexo IV;
e)

Disponibilizar solução desinfetante cutânea nas entradas e nas saídas do mercado e da feira, bem
como nas instalações sanitárias;

f)

Fornecimento de kits de proteção individual, aos trabalhadores em serviço, composto por
máscara, viseira e solução desinfetante cutânea;

g) Divulgação de informação sobre medidas de prevenção a todos os intervenientes (anexo V),
nomeadamente:
g.1) distanciamento entre pontos de venda não inferiores a 2 metros;
g.2) ocupação máxima de 1 pessoa / 20m2 público;
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g.3) definição de circuitos de entrada e saída do recinto da feira de modo a não haver cruzamento
de pessoas;
g.4) efetuar uma gestão equilibrada de acesso do público de modo a cumprir o distanciamento
h) Reforço de medidas de limpeza no recinto do mercado e da feira:
h.1) os titulares dos lugares de ocupação devem promover a limpeza e desinfeção diárias e
periódicas dos espaços, equipamentos, objetos e superfícies onde haja um contacto intenso;
h.2) promover limpeza e desinfeção após cada utilização dos equipamentos de pagamento
automático, equipamentos, objetos, superfícies, produtos e utensílios de contacto direto com os clientes;
h.3) devem ser assegurados pelos titulares dos lugares de ocupação soluções desinfetantes para
os próprios e clientes junto a cada bancada;
h.4) reforço da limpeza e desinfeção aos sábados, devido à maior afluência de público neste dia,
através da presença em permanência de um colaborador entre as 08h00 e as 11h00. Esta pessoa será
responsável pela manutenção da limpeza e desinfeção das áreas de utilização, acesso e circulação mais
comuns, nomeadamente das instalações sanitárias;
i)

Medidas de proteção e higiene individual:
i.1) todos os titulares dos lugares de ocupação e público em geral devem usar máscara com ou

sem viseira;
i.2) obrigatoriedade de distanciamento físico de lugares de venda;
i.3) obrigatoriedade de medidas de higienização das mãos e etiqueta respiratória, disponibilização
de desinfetante pelos feirantes aos clientes;
i.4) evitar a manipulação dos produtos pelos clientes.
j)

Medidas de proteção coletivas:
j.1) gestão dos acessos para evitar concentrações;
j.2) procedimentos de limpeza e higienização dos veículos e mercadorias;
j.3) existir um plano de limpeza e higienização dos recintos e instalações sanitárias;
j.4) existir um protocolo para tratamento dos resíduos de equipamentos de proteção

2. Fase da resposta
a) Reforço da divulgação de informação sobre medidas de prevenção a todos os intervenientes,
nomeadamente alterações ao Plano ou indicações emanadas pelo Governo ou Direção Geral de
Saúde;
b) Reforço da limpeza do recinto da feira e espaço do mercado;
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c) Garantir a existência de produtos de higiene no recinto da feira, de modo a reforçar uma boa
higienização das mãos;
d) Garantir a reposição dos kits de proteção individual;
e) Face ao aparecimento de casos com fundadas suspeitas de infeção por COVID-19 no recinto e
durante a realização do mercado e/ou da feira:
e.1) Implementar medidas com vista à contenção da disseminação da doença, providenciando
meios de comunicação com o SNS 24 (808 24 24 24), entrega de um kit de proteção individual e
encaminhamento para um espaço de isolamento;
e.2) Proceder à desinfeção dos locais de permanência de casos suspeitos.
f)

Informar os munícipes sobre a eventual perturbação no funcionamento da feira;

g) Solicitar a presença de força policial em caso de se verificar o não acatamento das indicações
dadas em matéria de prevenção e confinamento;
h) Emitir relatórios com informação direcionada às autoridades de saúde e dirigentes;
i)

Recolher a identificação dos trabalhadores que estiveram em contacto com um caso suspeito de
infeção.

3. Fase da recuperação
Esta Fase iniciar-se-á quando se verifique o não aparecimento de novos infetados e a recuperação clínica
dos que tenham sido infetados, verificando-se por parte da sociedade em geral um regresso à
normalidade, sendo caracterizada pelas seguintes ações:
a) Continuação da aplicação de medidas de proteção e limpeza de instalações;
b) Monitorização permanente da situação, com vista a detetar possíveis ondas subsequentes de
infeção;
c) Informação aos munícipes sobre a reativação e normalização do funcionamento da feira.
Com a desativação do Plano, verificar-se-ão as seguintes ações:
a) Desativar os espaços de isolamento;
b) Recolher os kits de proteção individual não utilizados;
c) Avaliar a eficácia das ações e procedimentos implementados nas diversas fases e elaborar
relatório de avaliação final;
d) Desativar as estruturas de coordenação, informação e monitorização.
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4. PROCEDIMENTOS
O presente Plano define os procedimentos operacionais sobre as ações a desencadear em caso de doença
ou sintomas e para o funcionamento do mercado e da feira:
a) Presença de um interveniente eventualmente infetado com Covid-19;
b) Comerciante, colaborador, utente/cliente, deverá informar o trabalhador responsável ou
substituto da Câmara Municipal de Águeda;
c) O trabalhador da Câmara Municipal de Águeda acompanha o individuo ao espaço de isolamento
respetivo e fornece kit de proteção individual;
d) O individuo contata o SNS 24 808 24 24 24 e segue as orientações do SNS;
e) O trabalhador da Câmara Municipal de Águeda reporta a situação ao Coordenador do Plano e à
Equipa de Coordenação;
f)

O trabalhador da Câmara Municipal de Águeda reporta a situação ao Delegado de Saúde de
Águeda, Dr. Ricardo Eufrásio (918 266 554 / 234 610 210).

5. MEDIDAS SANITÁRIAS
As orientações da DGS e as disposições legais respeitantes à reabertura das feiras impõem um
certo número de medidas sanitárias a adotar. As que a seguir são indicadas foram revistas e
incluem já as que foram adicionadas por força Decreto n. º3-A/2021, de 14 de janeiro.
6. MEDIDAS SANITÁRIAS PARA O FUNCIONAMENTO DA FEIRA
Especificamente no que se refere à reabertura/funcionamento da feira e tendo em consideração
as linhas de orientação emitidas, são estabelecidas as seguintes regras:

a)

A afetação dos espaços acessíveis ao público deve observar regra de ocupação máxima indicativa
de 0,05 pessoas por metro quadrado de área (1 pessoa por cada 20 m2);

b) Manter uma distância mínima de dois metros entre as pessoas;
c)

Considerando que cada espaço de venda dispõe de 12m 2, e considerando que cada lugar de
ocupação (espaço de venda) tem 2,5 m de frente, o atendimento terá de ser efetuado de forma
organizada e respeitando sempre as regras de higiene e segurança, limitado da seguinte forma:
- 1 consumidor para feirantes detentores de 1 lugar de ocupação;
- 2 consumidores para feirantes detentores de 2 e 3 lugares de ocupação;
- 3 consumidores para feirantes detentores de 4 e 5 lugares de ocupação;
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- 4 consumidores para feirantes detentores de 6 ou mais lugares de ocupação;
d) Assegurar-se que as pessoas permanecem no recinto da feira apenas o tempo estritamente
necessário à aquisição dos bens;
e) Definição de circuitos específicos de entrada e saída;
f)

Os feirantes terão de ter, para disponibilização aos utentes, solução antisséptica de base
alcoólica;

g) É obrigatório, dentro do recinto da feira, o uso de máscara pelos feirantes e consumidores,
podendo ser complementado com o uso de viseira;
h) É obrigatório, dentro do recinto da feira, o uso de luvas pelos feirantes;
i)

Sempre que possível, os feirantes devem providenciar, uma barreira física de forma a assegurar
um distanciamento mínimo de 1 metro entre o consumidor e a banca de exposição dos artigos;

j)

Os artigos, principalmente os produtos alimentares, só podem ser manuseados pelos feirantes e
seus colaboradores;

k) Colocar avisos bem visíveis em cada espaço de venda das normas a serem seguidas pelos clientes,

onde constem as medidas de distanciamento, assim como o número de clientes que podem ser
atendidos em cada momento;
l)

Colocar recipiente para colocar o lixo descartável gerado em cada atendimento, evitando que o
mesmo seja depositado para o chão. Estes resíduos deverão ser segregados e recolhidos após a
desinstalação da feira;

m) Os feirantes devem assegurar a limpeza e desinfeção dos veículos e das mercadorias de acordo

com a tipologia dos produtos;
n) Observar todas as regras do SNS e do Governo aplicáveis.
7. MEDIDAS SANITÁRIAS PARA O FUNCIONAMENTO DO MERCADO
a)

A afetação dos espaços acessíveis ao público deve observar regra de ocupação máxima indicativa
de 0,05 pessoas por metro quadrado de área (1 pessoa por cada 20 m2);

b) Manter uma distância mínima de dois metros entre as pessoas;
c) Assegurar-se que as pessoas permanecem no recinto do mercado apenas o tempo estritamente
necessário à aquisição dos bens;
d) Os comerciantes terão de ter, para disponibilização aos utentes, solução antisséptica de base
alcoólica;
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e) É obrigatório, dentro do recinto do mercado, o uso de máscara pelos comerciantes e
consumidores, podendo ser complementado com o uso de viseira;
f)

É obrigatório, dentro do recinto do mercado, o uso de luvas pelos comerciantes;

g) Os artigos, principalmente os produtos alimentares, só podem ser manuseados pelos
comerciantes e seus colaboradores;
h) Na utilização dos veículos de transporte de mercadorias, bem como dos carrinhos para cargas e

descargas, devem os comerciantes cumprir com a correta limpeza e desinfeção dos mesmos de
acordo com tipologia dos produtos;
i)

Observar todas as regras do SNS e do Governo aplicáveis.

8. CONTROLO DE ENTRADAS E DEFINIÇÃO DE CIRCUITOS
8.1.FEIRA SEMANAL
A feira apresenta uma área total de, aproximadamente 16.500 m2, tendo, consequentemente e nos
termos do Decreto n.º 3-A/2021 de 14 de janeiro, uma capacidade de ocupação permanente de 825
clientes.
Para uma circulação fluída e com o maior distanciamento possível, serão implementadas as seguintes
regras:
a.

Vedação do espaço circundante;

b.

Existência de dois acessos ao recinto da feira;

c.

Existência de um corredor central para circulação entre as diversas ruas;

8.2.MERCADO MUNICIPAL
O mercado apresenta uma área total de, aproximadamente 3700 m2, tendo, consequentemente e nos
termos do Decreto n.º 3-A/2021 de 14 de janeiro, uma capacidade de ocupação permanente de 185
clientes.
Para uma circulação fluída e com o maior distanciamento possível, é determinado o encerramento de
todos os portões de acesso ao mercado municipal a partir das 07:00 horas, com exceção do portão
principal localizado no lado poente, que servirá para controlo de entradas e saídas e, consequentemente,
da densidade populacional dentro do recinto do mercado.
9. GESTÃO DE RESÍDUOS
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Estão disponíveis no recinto da feira e mercado contentores para deposição quer de resíduos da fração
indiferenciados quer das frações recolhidas seletivamente (ecopontos).
Resíduos da Fração Seletiva - Embalagens de plástico e Papel cartão
As embalagens de plástico devem ser colocadas no contentor amarelo e o papel e cartão no contentor
azul, que se encontram disponíveis no recinto.
Resíduos da Fração Indiferenciada – Lixo comum
Os resíduos devem ser colocados dentro de sacos, que devem ser bem fechados e colocados dento dos
contentores de resíduos indiferenciados disponíveis no recinto.
Luvas, máscaras e outros equipamentos de proteção utilizados
Estes materiais de proteção, mesmo que não estejam contaminados, devem ser sempre depositados no
contentor de recolha indiferenciada em saco bem fechado, de acordo com as recomendações da DGS
para este tipo de resíduos.
Não devem, em caso algum, ser colocados no ecoponto, pois não são recicláveis.
10. LOGÍSTICA
Para a implementação deste plano é fundamental o envolvimento e apoio de vários serviços,
nomeadamente:
Serviço Municipal de Fiscalização
- Garante a fiscalização do mercado e da feira;
- Garante a monitorização do cumprimento das regras definidas no presente Plano;
Serviço Municipal de Proteção Civil
- Articulação com a DGS;
- Garante o cumprimento das regras definidas para o bom funcionamento da feira;
- Assegura a reposição e reforço de stocks de bens essenciais e indispensáveis ao funcionamento dos
serviços (produtos de higiene, kits de proteção individual, etc.).
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Divisão de Manutenção
- Assegura a cedência, colocação e recolha de grades e baias no recinto da feira.
Divisão de Espaços Verdes e Higiene Pública
- Garante a monitorização do cumprimento das regras definidas no presente Plano;
- Assegura a desinfeção do espaço de permanência de casos suspeitos e dos recintos do mercado e da
feira;
- Assegura a higienização do recinto do mercado e da feira;
- Assegura a recolha de resíduos
Força Policial Territorialmente Competente
- Garante o cumprimento das regras definidas para o bom funcionamento do mercado e da feira.

11. INFORMAÇÃO PÚBLICA
Numa perspetiva de conjugação de esforços para assegurar a difusão alargada de comportamentos e
medidas de autoproteção, a informação a divulgar respeitará simultaneamente as orientações das
autoridades de saúde e os procedimentos definidos no presente Plano.
Procedeu-se à reprodução de materiais informativos sobre os cuidados a ter para reduzir o risco de
contágio e disseminação da doença.
Estes materiais foram distribuídos pelo recinto da feira.
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Anexo IV
No âmbito do Plano de Contingêcia do Mercado Municipal e da Feira Semanal de Águeda, designa-se
como seu gestor, o fiscal municipal Vasco Malaquias, responsável por monitorizar a aplicação das regras
de contingência nos espaços em causa, centralizar a informação, elaborar relatórios e reportar os dados
aos restantes membros da equipa, bem como sugerir alterações ao Plano, sempre que se justifique.
Nas suas faltas, ausências e impedimentos, suceder-lhe-á o fiscal municipal Ricardo Dinis.
Contactos de Serviço:
Vasco Malaquias (ext.1227/962029857)
Ricardo Dinis (ext.1227/ 962029845)
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Anexo VI

ANEXO D

PLANOS DE CONTINGÊNCIA DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E
ESCOLA NÃO AGRUPADA DO CONCELHO DE ÁGUEDA

PLANO DE CONTINGÊNCIA
Versão 3

Novo coronavírus SARS-CoV-2

Águeda, 1 de setembro de 2020
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1. ENQUADRAMENTO
Atendendo à emergência de saúde pública de âmbito internacional, declarada pela Organização Mundial
de Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020, bem como à classificação de pandemia, no dia 11 de março de
2020, o Governo, através do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, aprovou um conjunto de
medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica da doença COVID-19, entre as
quais a suspensão das atividades letivas e não letivas com presença de estudantes em estabelecimentos
de ensino. No dia 18 de março foi declarado pelo Presidente da República o estado de emergência.
Nesta sequência e existindo situações que careciam de regulamentação expressa no âmbito excecional
com a evolução registada da pandemia, através do Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril, o Governo
aprovou um conjunto de medidas no âmbito da educação destinadas a estabelecer um regime excecional
e temporário, relativo à realização e avaliação das aprendizagens, ao calendário escolar e de provas e
exames dos ensinos básico e secundário, às matrículas, à inscrição para os exames finais nacionais e ao
pessoal docente e não docente, de modo a assegurar a continuidade do ano letivo de 2019/2020.
Entretanto, o Governo, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-C/2020, de 30 de abril,
aprovou uma estratégia gradual de levantamento de medidas de confinamento no âmbito do combate à
pandemia da doença COVID-19, nos termos da qual definiu como primeiro passo no desconfinamento do
sistema educativo, o regresso dos alunos dos 11.º e 12.º anos e dos 2.º e 3.º anos dos cursos de dupla
certificação do ensino secundário, nas disciplinas que têm oferta de exame nacional, às atividades letivas
presenciais, a partir de 18 de maio de 2020. Foi definido que todas as medidas fossem acompanhadas
de condições específicas de funcionamento, incluindo regras de lotação, utilização de equipamentos de
proteção individual, agendamento e distanciamento físico que acrescem às condições gerais para o
levantar de medidas de confinamento.
No âmbito da política de gradual desconfinamento adotada pelo Governo e na senda da retoma das
atividades económicas, sociais e culturais, foi definido que o ano letivo de 2020/2021 tem início na
semana de 14 a 17 de setembro, com atividades letivas, não letivas e formativas presenciais para todas
as crianças e alunos. Nessa conformidade, foi emitido um conjunto de orientações excecionais de
organização e funcionamento dos estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e
secundário, que garantam a retoma das atividades educativas e formativas, letivas e não letivas, em
condições de segurança para toda a comunidade educativa.
Assim, em cumprimento das orientações da Direção-Geral da Saúde, designadamente a Orientação nº
006/2020 de 26/02/2020 e, mais recentemente, a Orientação nº 024/2020 de 8/5/2020, o Agrupamento
de Escolas de Águeda Sul procedeu à atualização e ajustamento do Plano de Contingência. A sua
principal finalidade é a de preparar e adequar a resposta da Organização à necessidade de prevenir a
doença e mitigar o risco de contágio, procurando garantir condições de segurança e higiene nas
diferentes escolas do agrupamento, 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 rápida e adequada gestão dos mesmos, em articulação com as autoridades de saúde.
1.1. O que é a COVID-19?
A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2). A doença
manifesta-se predominantemente por sintomas respiratórios, nomeadamente, febre, tosse e
dificuldade respiratória, podendo também existir outros sintomas, entre os quais, dor de
garganta, dores musculares generalizadas, dores de cabeça, fraqueza, e, com menor frequência,
náuseas/vómitos e diarreia.
1.2. Como se transmite?
Com base na evidência científica atual, este vírus transmite-se principalmente através de:
− Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando uma pessoa
infetada tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de
pessoas que estão próximas.
− Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com
SARS-CoV-2 e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos.
− Existem ainda estudos que sugerem a acumulação de aerossóis potencialmente infetados
em espaços fechados.
1.3. Período de incubação:
O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) situa-se entre 1 e 14 dias, segundo
as últimas informações publicadas pelas Autoridades de Saúde. Como medida de precaução, a
vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14 dias desde a data da última
exposição a caso confirmado. As medidas preventivas no âmbito da COVID-19 têm em conta as
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vias de transmissão direta (via aérea e por contacto) e as vias de transmissão indireta
(superfícies/objetos contaminados).

2. PLANO DE CONTINGÊNCIA
2.1 EQUIPA OPERATIVA:
 Diretor
 Subdiretor e Adjuntos
 Professores responsáveis pela Educação para a Saúde
 Coordenadores de Estabelecimento;
 Coordenador dos Serviços de Administração Escolar;
 Coordenadores Operacionais
 Assistentes Operacionais – Coordenador dos Assistentes Operacionais.
À equipa operativa cabe articular com a unidade de saúde pública (Centros de saúde, hospital, postos
médicos) bem como pais e encarregados de educação, autarquia e demais parceiros.
2.2 ESTRUTURA DE COMANDO E CONTROLO

COORDENAÇÃO
Diretor do AEAS
Francisco Vitorino
Apoio técnico

PONTO FOCAL

PES
Rosa Irene
Ana Paula Cardoso
Selene Quintas

1º Ciclo e Pré-Escolar

2º e 3º Ciclos

Secundário

Logística

Adjunta
Sílvia Neves

Adjunta
Ângela
Bernardo

Subdiretora
Dalila Almeida

Adjunta
Elda Rodrigues

Professores

Coordenadores de
estabelecimento

Professores

Pessoal Não Docente
Refeitórios
Bufetes
Biblioteca
Outros espaços públicos
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Operacionalização
Equipas
Ponto Focal
(Coordenação ou
supervisão)
Equipa de
Referenciação

Funções
− Definição da estratégia de atuação;
− Articulação com os serviços de saúde
pública e socorro, autarquia e
parceiros;
− Articulação com a Linha Saúde 24;
− Identificação de casos suspeitos;
− Sinalização à equipa operacional;
− Articulação com famílias.

Responsáveis
Direção
Coordenadores de
Estabelecimento
Professores PES
Professores
Funcionários

Equipa de
Intervenção e
suporte

− Encaminhamento à sala de isolamento
− Logística e apoio na sala de
isolamento;
− Articulação com a Equipa Supervisão.

Leonor Silva
Sandra Branco
ESMC
Fátima Almeida
Odete Henriques
EB2/3 AC
Rosa Gomes
EB2/3 ANV
Cristina Nogueira
EB1 ANV
Fernanda Lemos
EB1 AC
Lucinda Almeida
EB1 A Baixo A definir
EB1 Barrô
Lucília Branco
JI Espinhel
Vera Alves
EB1 Travassô Alda Duarte

Equipa de
Desinfeção

− Limpeza e desinfeção da área de
isolamento e demais espaços e
equipamentos sujeitos a avaliação
pela Autoridade de Saúde Local.

Assistentes Operacionais
Equipa de limpeza

Contactos
Linha de Saúde 24

808242424

Delegado de Saúde de Águeda

234610210

INEM

112

2.3 MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER GERAL
No âmbito do presente plano é definido um conjunto de princípios, normas e procedimentos a aplicar em
cada escola do AEAS, com vista a garantir:
a)

A adoção de medidas perante um caso suspeito de COVID-19;

b)

A existência de uma área de isolamento equipada com telefone, cadeira, água e alguns alimentos
não perecíveis, e acesso a instalação sanitária;

c)

Os trajetos possíveis para o caso suspeito ser levado até à área de isolamento;

d)

A atualização dos contactos de emergência dos alunos e do fluxo de informação aos encarregados
de educação;

e)

A constituição de diferentes equipas de pessoal não docente, de modo a garantir a sua
substituição na eventualidade de absentismo por doença ou necessidade de isolamento;

f)

A divulgação do Plano por todos os profissionais (pessoal docente e não docente) do
agrupamento;

g)

A constante atualização da informação sobre a situação epidemiológica local relativa à COVID-19.

h)

A manutenção do elo de ligação local com as Entidades da Saúde (Saúde Escolar e Unidades de
Saúde Pública), a Autarquia, a Segurança Social e a Proteção Civil, salvaguardando a necessidade
de apoios ou recursos que estas Entidades possam disponibilizar;

i)

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.

j)

As condições necessárias para que se mantenha o distanciamento físico, dentro e fora do edifício
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escolar;
k)

A gestão diária de resíduos sem necessidade de se proceder a tratamento especial;

l)

A existência de material e produtos de limpeza para os procedimentos adequados de desinfeção e
limpeza dos edifícios;

m) A obrigatoriedade de utilização de máscaras para acesso e permanência nas escolas, 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;
n)

A disponibilização de informação acessível a toda 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 - anexos I, II, III e IV). A informação deve estar afixada em locais visíveis do recinto
escolar e ser enviada por via digital. Deve ainda a comunidade educativa ser informada sobre
todas as alterações à organização e funcionamento do respetivo estabelecimento;

o)

A manutenção, sempre que possível, e desde que não comprometa a segurança das crianças e dos
alunos, das janelas e/ou portas abertas, de modo a permitir uma melhor circulação do ar e evitar
toques desnecessários em superfícies;

p)

A disponibilização de solução antissética de base alcoólica (SABA), não apenas à entrada das
escolas, mas também em locais estratégicos por onde circulem pessoas;

q)

A elaboração de um plano de higienização que tenha por referência a Informação da DGEstE, com
a orientação da DGS e a colaboração das Forças Armadas (“Limpeza e desinfeção de superfícies
em ambiente escolar no contexto da pandemia COVID-19”). 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 (ver Anexo II).

r)

O condicionamento no acesso ao recinto escolar por pessoas externas ao processo educativo (p.
ex. fornecedores), a menos que tal seja imprescindível e sempre de forma segura, utilizando
máscara e evitando contacto com as crianças, alunos e pessoal docente e não docente;

s)

A não apresentação na escola de alunos, professores e funcionários com sinais ou sintomas
sugestivos de COVID-19. Neste caso, devem contactar a Linha SNS24 (808 242424) ou outras
linhas telefónicas criadas especificamente para o efeito, e proceder de acordo com as indicações
fornecidas, pelos profissionais de saúde.

2.4 ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO AGRUPAMENTO
2.4.1 Medidas de âmbito geral
1. As reuniões ou eventos que envolvam um número com um número alargado de pessoas devem
ser suspensas;
2. O Plano Anual de Atividades do Agrupamento deve ser adequado ao contexto e às contingências
a que está sujeita a atividade educativa presencial;
3. Todos os procedimentos administrativos devem, sempre que possível, realizar-se por via digital;
4. Os contactos com os encarregados de educação devem privilegiar a via digital ou telefónica. Nos
casos em que seja necessário reunir presencialmente, estas reuniões deverão ser individuais ou
em pequenos grupos, mantendo as medidas de higiene e distanciamento;
5. As regras de segurança, o distanciamento físico e o respeito pelas orientações dadas devem ser
observadas por todos os professores, funcionários e alunos;
6. No interior do recinto escolar todas as pessoas devem obrigatoriamente usar máscara, devendo
os funcionários, em situações de higienização e limpeza, usar também viseira;
7. À entrada e à saída dos edifícios, bem como, no seu interior, em cada sector, serão
disponibilizados dispositivos com solução antisséptica de base alcoólica para higienização das
mãos;
8. As portas de acesso aos edifícios e, sempre que possível, as portas das salas de aula devem
manter-se abertas de forma a evitar o toque frequente em determinadas superfícies.
9. Cabe exclusivamente aos professores:
− O manuseamento de estores;
− A abertura e fecho de portas a partir do interior da sala;
− O ligar e desligar a iluminação da sala;
− O ligar e desligar equipamentos;
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− O manuseamento de outros objetos necessários ao funcionamento da aula
10. É absolutamente interdita a partilha entre alunos de material escolar, ou de outros bens de uso
pessoal.
11. A circulação no interior dos edifícios é condicionada, devendo os alunos permanecer o máximo de
tempo possível dentro da sala de aula;
12. Serão definidos circuitos de entrada e de saída, bem como caminhos de circulação no interior dos
edifícios, de forma a evitar o cruzamento de pessoas;
13. É proibida a permanência de alunos nos corredores durante os intervalos. Sempre que circulem
no interior da escola, devem manter o distanciamento físico;
14. A circulação nos corredores deve processar-se sem ruido, de modo a não perturbar o
funcionamento de aulas a decorrer, e sempre pela direita, evitando o cruzamento próximo e a
aglomeração de pessoas;
15. Nos refeitórios devem observar-se as seguintes normas de funcionamento:
− Períodos de almoço, sempre que possível, desfasados entre turmas, de forma a respeitar as
regras de distanciamento e evitando a concentração de alunos;
− Lavagem/desinfeção das mãos antes e após o consumo de qualquer refeição;
− Utilização obrigatória de máscara, exceto no período de refeição;
− Talheres e guardanapos devem ser fornecidos dentro de embalagem;
− Higienização e desinfeção de mesas e cadeiras, após cada utilização;
− Assegurar uma boa ventilação e renovação do ar.
16. Nas salas de trabalho e de pausa de professores e funcionários a lotação deve ter em conta a
necessidade de manter o distanciamento social recomendado.
2.4.2 Medidas específicas
EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR (EPE)1

1. Sempre que o estabelecimento disponha de espaços que não estão a ser usados poderá utilizálos para expansão do estabelecimento.
2. As crianças e o pessoal docente e não docente devem ser organizados em salas ou outros
espaços, de forma a evitar o contacto entre pessoas de grupos diferentes.
3. Deve ser maximizado o distanciamento físico entre as crianças quando estão em mesas, sem
comprometer o normal funcionamento das atividades pedagógicas.
4. Deve ser privilegiada a utilização das salas ou espaços mais amplos e arejados.
5. Devem ser 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.
6. As crianças devem trocar o calçado que levam de casa por outro apenas utilizado no espaço do
jardim-de-infância. Este calçado extra permanece no estabelecimento, devendo ser higienizado,
todos os dias, após a saída da criança. Os profissionais deverão cumprir a mesma orientação.
7. Deve garantir-se a existência de material individual necessário para cada atividade, ou a
desinfeção do mesmo entre utilizações.
8. Deve remover-se das salas os acessórios não essenciais à prática das atividades pedagógicas,
reforçando a limpeza e desinfeção dos que lá permanecem.
9. Deve solicitar-se aos encarregados de educação que não deixem as crianças levar de casa
brinquedos ou outros objetos não necessários.
10. Deve evitar-se concentrações nas idas à casa de banho.
11. 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
EMAEI, em estreita articulação com o educador e com as equipas locais a funcionar no âmbito do
Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância.
12. Na organização da rotina diária, deve procurar-se 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.

1

Para uma visão mais aprofundada acerca das práticas pedagógicas na EPE, Cfr. Orientações da DGS para o ano letivo de 2020/2021.
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13. Durante o período de refeições, devem ser respeitadas as seguintes medidas de distanciamento
e higiene:
a) 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;
b) Antes e depois das refeições, as crianças devem lavar as mãos acompanhadas, para que o
façam de forma correta;
c) Os lugares devem estar marcados, de forma a assegurar o máximo de distanciamento físico
possível entre crianças;
d) Deve ser realizada, entre trocas de turno, a adequada limpeza e desinfeção das superfícies
utilizadas;
e) Não devem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos;
f) As pausas da equipa para almoço deverão ocorrer de modo a garantir o afastamento físico
entre profissionais.
14. As crianças devem ser entregues à porta do estabelecimento pelo encarregado de educação, e
recebidas por um profissional destacado para o efeito, evitando assim a circulação de pessoas
externas no interior do recinto.
1º CICLO

As normas de funcionamento das escolas ao nível de entradas e saídas e de utilização de espaços,
designadamente refeitórios e recreios, são definidas localmente, tendo em conta a realidade
específica de cada edifício, observando sempre as orientações gerais inscritas neste documento. No
1º Ciclo, os horários das atividades letivas, bem como dos intervalos, da hora de almoço e das
Atividades de Enriquecimento Curricular, serão desfasados entre turmas, de modo a evitar a
aglomeração de alunos;
2º E 3º CEB E ENSINO SECUNDÁRIO

Sem prejuízo do que se encontra definido no Documento de Organização do Ano Letivo 2020/2021
(OAL) quanto ao funcionamento do AEAS em regime presencial, importa ter presente o seguinte2:
1. Nos 2º e 3º CEB e no ensino secundário, os intervalos serão desfasados e definidos por sectores,
em cada escola, de modo a evitar a concentração de alunos (ver tabelas infra);
2. A carga horária das disciplinas será, tanto quanto possível, concentrada, aglutinando dois ou
mais tempos letivos;
3. O número de intervalos será reduzido, devendo os alunos permanecer o máximo de tempo
possível na sala de aula;
4. As medidas de promoção do sucesso escolar (apoios, reforços de carga horária, etc) serão
preferencialmente operacionalizadas através de ensino à distância. Excetuam-se deste princípio
os alunos com necessidades específicas, ou cujo perfil de risco de insucesso ou de abandono
escolar desaconselhem o regime não presencial;
5. O acesso aos refeitórios, reprografias, bibliotecas e a outros espaços públicos será limitado na
sua lotação, de modo a manter o distanciamento social. Para o efeito, devem ser acatadas as
orientações dos funcionários, bem como a sinalética aí colocada;
6. Nos refeitórios, a gestão do espaço deve obedecer a regras de distanciamento e de circulação, de
modo a evitar aglomerações e cruzamentos próximos entre pessoas;
7. Os Bufetes das escolas do AEAS serão encerrados, de modo a evitar-se aglomerações de alunos
e professores. Serão instaladas máquinas de Vending que disponibilizarão produtos essenciais.
Todavia, os alunos e encarregados de educação serão incentivados a trazer o seu próprio lanche,
que poderá ser consumido nas salas de aula.
8. Nas filas de espera, deve manter-se o necessário distanciamento de, no mínimo, 2 metros;
9. Serão desenvolvidos todos os esforços no sentido de disponibilizar aos pais a opção por um
serviço de carregamento do cartão SIGE através de multibanco.
2

Em regra, o AEAS funcionará em regime presencial, podendo passar aos regimes misto e não presencial em função do agravamento
da situação epidemiológica da COVID-19 e/ou do parecer das autoridades de saúde. Os regimes misto e não presencial aplicam-se,
quando necessário, e preferencialmente, aos alunos do 3º CEB e ensino secundário, podendo alargar-se excecionalmente aos restantes
ciclos de ensino, em função do agravamento da situação. Cfr. Documento de Organização do Ano Letivo 2020/2021, p. 3 e ss.
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10. A cada grupo/turma é, por regra, atribuída uma sala de aula que manterá até ao final do ano
letivo. Sempre que tal não seja possível, a sala a utilizar deve ser sempre previamente
higienizada.
11. Só é permitida a utilização de uma sala diferente daquela que foi atribuída à turma, se na porta
constar sinalética indicativa de que a mesma se encontra higienizada.
12. Na sala de aula os alunos devem sentar-se sempre no lugar que lhe foi destinado no primeiro
dia. Para tal, cabe ao diretor de turma, em articulação com os restantes professores da turma,
no início do ano letivo, elaborar uma planta da(s) sala(s), não podendo, em situação alguma, os
alunos trocarem de lugar;
13. Será abolido o toque da campainha, pelo que todos os alunos, professores e funcionários devem
estar cientes dos horários e dos procedimentos a cumprir;
14. É privilegiada a videoconferência em reuniões que envolvam um número significativo de pessoas
e que, por consequência, não seja possível garantir o necessário distanciamento social.
AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA3

1. Aplicando-se o Princípio da Precaução em Saúde Pública, é recomendado o uso de máscara por
todos os elementos que utilizem espaços fechados ou abertos afetos à lecionação da disciplina de
Educação Física, como medida de proteção adicional ao distanciamento físico recomendado, à
higiene das mãos e à etiqueta respiratória.
− Alunos: obrigatório o uso de máscara, na entrada e saída das instalações. Dispensa da
obrigatoriedade do uso de máscara durante a realização de exercício físico;
− Professores de Educação Física: Dispensa da obrigatoriedade do uso de máscara apenas
durante a lecionação de períodos de sessões de exercício que impliquem realização de
exercício físico;
− Assistentes Operacionais: uso obrigatório de máscara.
2. Para além da concentração de horas, será reduzida a atividade prática que implique a utilização
de balneários. Os balneários devem ser sempre limpos e higienizados entre cada utilização;
3. Encontra-se interdito o serviço de banhos nos balneários;
4. Devem ser privilegiados os espaços exteriores para a prática da educação física;
5. Deve promover-se a lavagem e/ou desinfeção das mãos dos alunos, professores, assistentes
operacionais, ou outros à entrada e à saída das instalações desportivas ou de outros locais onde
decorra a prática de desporto;
6. Os professores devem adotar estratégias e metodologias de ensino que privilegiem o respeito
pelo distanciamento físico de, pelo menos, três metros entre alunos, de acordo com a Orientação
n.º 030/2020, da DGS, para a prática de exercício físico, diligenciando no sentido da adequação
e adaptação das tarefas propostas em contexto de aula;
7. Deve evitar-se a partilha de material sem que seja higienizado entre utilizações;
8. O acesso às instalações desportivas deve obedecer a circuito pré-definido e, sempre que
possível, preconizar a circulação num só sentido, evitando o cruzamento entre pessoas;
9. Deve promover-se a utilização de calçado exclusivo no acesso às instalações desportivas;
10. Os espaços devem ser reconfigurados em função das regras de utilização, reposicionando ou até
mesmo removendo equipamentos existentes, de forma a assegurar o distanciamento físico
recomendado entre os alunos;
11. Deve promover-se a delimitação de áreas de prática, de modo a orientar o posicionamento dos
alunos (ex.: marcações no chão, linhas delimitadoras, etc.);
12. Nos casos em que as aulas decorram em espaços fechados, deve ser assegurada nos intervalos
e, sempre que possível, uma boa ventilação natural, através da abertura de portas ou janelas,
nos dias com menor calor;
13. Os espaços e equipamentos devem ser limpos e higienizados entre aulas, de acordo com as
orientações Nºs 014/2020 e 030/2020, da DGS;
14. A identificação do material afeto à disciplina de EF deve ser devidamente catalogada (ex.:
Inventário do Material Desportivo) e a sua organização deve ainda privilegiar a adoção de rotinas

3

Sobre estratégias e metodologias de ensino a adotar, bem como planeamento curricular na disciplina de Educação Física, Cfr.
Orientações para a realização em regime presencial das aulas práticas de Educação Física.
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de manuseamento e de higienização, de consulta acessível para todos os elementos envolvidos
(professores, alunos e assistentes operacionais);
15. Todos os materiais e equipamentos utilizados devem ser submetidos a limpeza e desinfeção, nos
termos da Orientação n.º 014/2020 e da Orientação n.º 030/2020 da DGS, nomeadamente
materiais que possam ser partilhados. Por isso, é essencial serem garantidas medidas rotineiras
de higiene das superfícies, dos materiais e dos objetos, de forma a reduzir o risco de contágio;
− Aumentar a frequência da limpeza e desinfeção, com recurso a produtos e de acordo com as
técnicas recomendadas pela DGS;
− Limpar e desinfetar as superfícies laváveis não porosas de equipamentos de uso comum
(tais como bolas, raquetas, volantes, objetos gímnicos portáteis, etc.), no início do dia,
antes e depois de cada utilização, com recurso a agentes adequados;
− Limpar e desinfetar as superfícies porosas, como pegas de equipamentos revestidas com
película aderente, antes e depois de cada utilização, e descartar a película ao final do dia.
SERVIÇO DE BIBLIOTECAS
1. O número de pessoas permitido no espaço da biblioteca é definido considerando a ocupação
individual das mesas de trabalho disponíveis.
− Na ES Marques de Castilho - 48 utilizadores em simultâneo.
− Na EB Prof. Artur Nunes Vidal - 24 utilizadores em simultâneo.
− Na EB 2/3 de Aguada de Cima - 24 utilizadores em simultâneo.
2. Têm prioridade no acesso à biblioteca os utilizadores que pretendam estudar ou realizar tarefas
relacionadas com trabalho académico individual ou relacionadas com necessidades da vida
quotidiana. As atividades de leitura informal individual são permitidas desde que respeitem as
regras gerais do plano de contingência.
3. Será considerada a ordem de chegada para o acesso ao espaço da biblioteca. No caso de fila de
espera para utilização da biblioteca, os utilizadores que estão no interior da biblioteca podem aí
permanecer até ao máximo de 30 minutos, nas escolas básicas, e de 60 minutos na escola sede
para realizar estudo ou trabalho. No caso de atividades de ocupação de tempo livre, só poderão
permanecer se não houver fila de espera.
4. Caso o espaço tenha atingido a lotação máxima definida no ponto 1, os utilizadores interessados
podem aguardar em fila no espaço exterior da biblioteca, salvaguardando o distanciamento social
de 2 metros.
5. O utilizador deve esperar no balcão de atendimento pela autorização do assistente operacional
que lhe indicará o local onde poderá permanecer.
6. Estão interditas atividades de visionamento de filmes, leitura de periódicos e de estudo e/ou
trabalho coletivo.
7. Os utilizadores podem trazer os equipamentos tecnológicos pessoais para a realização das
tarefas de estudo ou trabalho escolar individual.
8. Está interdito o acesso e manuseamento de jornais.
9. Os utilizadores devem solicitar, no balção de atendimento, o acesso a documentos ou periódicos,
seja para consulta local, para empréstimo para a sala de aula ou para empréstimo domiciliário,
recebendo as orientações da assistente operacional.
10. Os utilizadores devem privilegiar a modalidade de reserva de documentos para empréstimo, a
partir do catálogo em linha, pela solicitação do empréstimo domiciliário ou presencial (sala de
aula) por correio electrónico, com a indicação do nome completo, turma e número de processo.
11. No caso do empréstimo domiciliário, os utilizadores podem permanecer com os documentos por
um período não superior a 8 dias úteis, renovável por mais duas vezes, caso o documento não
tenha sido objeto de reserva por outro utilizador. Após a sua devolução, os documentos são
submetidos a um período de quarentena de 48 horas e à respetiva higienização. Os documentos
em quarentena serão organizados por data de devolução.
12. Está interdito o empréstimo de auriculares ou de auscultadores para acesso a informação
audiovisual.
13. As mochilas ou sacos escolares, na escola sede, não podem ser colocadas em cima das mesas ou
cadeiras. Apenas o material de trabalho – livros, cadernos e estojos - pode ser colocado em cima
das mesas. Nas escolas básicas, as mochilas e sacos escolares devem ser colocadas no lugar
reservado para o efeito, no exterior da biblioteca.
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14. Os utilizadores devem enviar os trabalhos escolares a imprimir para o correio electrónico da
biblioteca, sendo notificados sobre quando estão prontos pela mesma via. Está interdito o acesso
direto ao balcão de atendimento para a impressão de documentos em suporte USB ou outro tipo
de armazenamento móvel.
15. A utilização dos computadores da biblioteca, no contexto de atividade letiva, só é possível na
modalidade de turno. As regras de distanciamento social exigem a ocupação individual dos
computadores existentes em cada biblioteca (ESMC 10, Aguada de Cima 9 e Fermentelos 7) e a
utilização individual dos 10 tablets existentes em cada biblioteca.
2.4.3 Caminhos de circulação
Tendo em conta a necessidade de promover o distanciamento físico entre os alunos, são definidos os
caminhos de circulação no acesso às salas de aula e às instalações sanitárias, bem como os horários
dos intervalos:
ESCOLA SECUNDÁRIA MARQUES DE CASTILHO
Sector
(Bloco)

Salas/
Espaços
C00 – C07
D03 – D06
E00 – E04

(CAA, Coz. Pedag)

Piso 0

Oficinas

Entrada

Saída

WC
de serviço

Átrio, jardim interior, Bar
e escadas de acesso ao
Bloco C

Direção, átrio, saída

Bar

Entrada pelo portão
nascente, escadas
do Bloco D
(campo de jogos)

(Mecânica/Eletric)

Ginásio
Balneários
femininos
Refeitório

C10 – C17

D10 – D16

Piso 1

Caminhos de circulação

Porta do ginásio junto à
reprografia
Porta do ginásio
(junto à reprografia)

Porta de entrada do Bar
(Fila)
Átrio, jardim interior, Bar
e escadas de acesso ao
Bloco C
Entrada pelo portão
nascente, escadas
do Bloco D
(campo de jogos)

B17
Laboratórios
Biblioteca
Mezzanine
C20 – C27

D20 – D26

Átrio, jardim interior, Bar
e escadas de acesso ao
Bloco C
(acesso pelo 1º piso)

Acesso pela Biblioteca
Átrio, jardim interior, Bar
e escadas de acesso ao
Bloco C
Entrada pelo portão
nascente, escadas
do Bloco D
(campo de jogos)

Piso 2
B27

Átrio, jardim interior, Bar
e escadas de acesso ao
Bloco C

Saída do Bloco C pelo
jardim interior, auditório,
contornando o Qualifica
Porta exterior para trás
das oficinas
Porta exterior junto à sala
F05
Porta posterior para o
campo de jogos

Oficinas

Oficinas

Ginásio

(vestiário dos professores)

Porta posterior do refeitório
(junto ao auditório)

Porta lateral

Bar

(jardim interior)

Escada do Bloco B junto
ao elevador, átrio, saída

WC
laboratórios

Escada do Bloco C, jardim
interior, auditório,
contornando o Qualifica

WC
1º piso

Escada interior

(junto à secretaria)

Escadaria exterior junto ao
Qualifica

WC
laboratórios

Escada do Bloco B junto
ao elevador, átrio, saída
Escada do Bloco C, jardim
interior, auditório,
contornando o Qualifica

WC
2º Piso

Escada do Bloco B junto
ao elevador, átrio, saída

(acesso pelo 2º piso)

D20 – D26
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EB2/3 DE AGUADA DE CIMA
Sector
(Bloco)

BLOCO B
B0 e B1

BLOCO B
B0 e B1

Salas/
Espaços
Salas B00 a B03
e B12, B13,
B14, B15, B16 e
B17
WC de alunos

D0 e D1

IMSQUA00602

Saída

Porta de acesso ao
edifício do lado Oeste
(LAAC) e circulação pelo
lado direito do corredor e
das escadas, conforme
sinalética horizontal

Circulação pelo lado
direito do corredor e das
escadas e saída pela
porta da Entrada Principal

Acesso pela porta da
Entrada Principal,
circulando pelo lado
direito de acordo com a
sinalética horizontal

Refeitório

Acesso pela porta da
entrada da sala de alunos
e pelo interior, circulando
pelo lado direito e
respeitando a sinalética
horizontal

Papelaria/
Reprografia
Salas D00 a
D05, Sala PND
Docente,
D02 – Sala de
Apoio a Ed.
Inclusiva,
WC de alunos
Salas D10 a
D17
Salas E00 e E01

BLOCO E

Entrada

Salas B10, B11,
B18, e B19,
Biblioteca,
Sala de Profs
Sala DT,
WC de Profs,
Salas
atendimento a
Enc. de
Educação,
Coordenação,
Secretaria.

BLOCO C

BLOCO D

Caminhos de circulação

Circulação pelo lado
direito do corredor e das
escadas e saída pela
porta do lado nascente
que dá acesso aos
campos desportivos

WC
de serviço
WC das
raparigas e
WC dos
rapazes do
Bloco B
WC das
raparigas e
WC dos
rapazes do
Bloco C

WC de
Professores

Saída pela porta poente
(lado da LAAC)

WC das
raparigas e
WC dos
rapazes do
bloco C

Pelo interior, conforme
sinalética horizontal

Conforme sinalética

WC das
raparigas e
WC dos
rapazes do
bloco C

Porta de acesso ao
edifício do lado Nascente
(Campo de jogos) e
circulação pelo lado
direito do corredor e das
escadas, conforme
sinalética horizontal

Circulação pelo lado
direito do corredor e
escadas e saída pela
porta do lado Poente
(LAAC).

WC das
raparigas e
WC dos
rapazes do
Bloco D

Porta com acesso do
recreio

Porta com acesso para
recreio

Auditório

Entrada pela porta do
lado esquerdo

Saída pela porta do lado
direito

Sala Multiusos/
Dança

Porta com acesso do
recreio

Porta com acesso para
recreio

WC das
raparigas e
WC dos
rapazes do
Bloco E
WC das
raparigas e
WC dos
rapazes do
Bloco E
WC das
raparigas e
WC dos
rapazes do
Bloco E
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EB1 DE AGUADA DE CIMA
Sector
(Bloco)

PISO 0

PISO 1

PISO 0

PISO 1

PISO 0

PISO 0

Salas/
Espaços

WC
de
serviço

Caminhos de circulação

Intervalos

Entrada

Salas de
aula 1, 2, Sala
Professores,
Fotocopiadora,
Biblioteca

De acordo com
os horários das
turmas

Salas de
aula 6, 7, 8

De acordo com
os horários das
turmas

Salas de
aula 3, 4, 5

De acordo com
os horários das
turmas

Salas de
aula 9 e 10

De acordo com
os horários das
turmas

REFEITÓRIO

De acordo com
os horários das
turmas

POLIVALENTE

De acordo com
os horários das
turmas

Saída

Porta Principal e
Circulação pelo lado
circulação pelo lado
direito do corredor e
direito do corredor,
saída pela porta da
conforme sinalética
Entrada Principal
horizontal
Porta Principal e
Circulação pelo lado
circulação pelo lado
direito do corredor e
direito do corredor e
das escadas e saída
das escadas,
pela porta norte ao
conforme sinalética
lado do Polivalente
horizontal
Porta Poente do
lado do campo de
jogos e circulação
pelo lado direito do
corredor, conforme
sinalética horizontal
Porta Poente do
lado do campo de
jogos e circulação
pelo lado direito do
corredor e das
escadas, conforme
sinalética horizontal

WC
Piso 0

WC
Piso 1

Circulação pelo lado
direito do corredor e
saída pela porta
poente do lado do
campo de jogos

WC
Piso 0

Circulação pelo lado
direito do corredor e
das escadas e saída
pela porta poente
do lado do campo
de jogos

WC
Piso 1

Entada pela porta
sul

Saída pela porta
norte ao lado do
Polivalente

WC
Polivalente

Entada pela porta
1ª porta a Norte

Saída pela porta 2ª
porta a Norte

WC
Polivalente

EB ARTUR NUNES VIDAL
Edifício EB 2/3
Sector
(Bloco)

Salas/
Espaços

Caminhos de circulação

WC
de serviço

Entrada

Saída

Salas de aula

Porta de acesso ao
edifício do lado direito
(junto ao bar) e
circulação pelo lado
direito do corredor e
escadas, conforme
sinalética horizontal

Saída e circulação pelo
lado esquerdo das
escadas e corredor,
seguindo pelo corredor do
meio do polivalente,
saindo pela porta de
acesso desse corredor ou
pela porta junto ao bar,
do lado esquerdo.

WC das
raparigas e
WC dos
rapazes

Biblioteca

Porta de acesso ao
edifício do lado direito e
circulação pelo lado
direito do corredor,
conforme sinalética
horizontal

Saída pelo Bloco C

WC das
raparigas e
WC dos
rapazes

Biblioteca

A

B
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Porta de acesso ao
edifício do lado direito e
circulação pelo lado
direito do corredor,
conforme sinalética
horizontal

Salas de aula

C

Salas de aula e
CAA

Pavilhão

Porta de acesso ao
edifício do lado direito e
circulação pelo lado
direito do corredor,
conforme sinalética
horizontal, seguindo pelo
corredor do meio do
polivalente, sempre pela
direita, até às salas
Pelo exterior, conforme
sinalética horizontal

Saída e circulação pelo
lado esquerdo das
escadas e do corredor,
seguindo pelo corredor do
meio do polivalente,
saindo pela porta de
acesso desse corredor ou
pela porta junto ao bar,
do lado esquerdo.
Saída e circulação pelo
lado esquerdo das
escadas e do corredor,
saindo pela porta junto ao
bar, do lado esquerdo.

WC das
raparigas e
WC dos
rapazes

Pelo exterior, conforme
sinalética horizontal

Ginásio

1º Ciclo e Pré-Escolar

Entrada

Saída

WC
de
serviço

Horário do
grupo

Pela porta externa da
sala

Pela porta da sala

WC pré

Sala 2

Horário do
grupo

Pela porta externa da
sala

Pela porta da sala

WC pré

Salas de aula

Horário das
turmas

Pela porta da sala

Pela porta da sala

Ludoteca

Horário T+

Pela porta da sala

Pela porta da sala

Horário das
turmas

Pela porta principal do
edifício, seguindo pelo
lado direito, conforme
sinalética, subindo as
escadas e circulando
igualmente pelo lado
direito

Pela porta da sala e
seguindo pelo
corredor e escadas até
à porta principal,
sempre pelo lado
esquerdo

Salas/
Espaços

Intervalos

Sala AAAF
(pré)

Sala 1

Sala D01
(pré)

Sector
(Bloco)

Rés-dochão (1º
CEB)

1º andar

Salas de aula

Caminhos de circulação

WC das
raparigas e
WC dos
rapazes
WC das
raparigas e
WC dos
rapazes
WC das
raparigas e
WC dos
rapazes

EB ANTÓNIO GRAÇA - BARRÔ
Sector
(Bloco)

Salas/
Espaços

Intervalos
9h30-10h30

JI

Sala 1 – B09

JI

Sala 2 – B08

IMSQUA00602

15h30-16h30
9h30-10h30
15h30-16h30

Saída

WC
de
serviço

Hall de entrada
circulando pela direita

WC
JI

Hall de entrada
circulando pela direita

WC
JI

Caminhos de circulação
Entrada
Hall de Entrada
circulando pela direita
com entrada para a
sala da AAAF, sala 1
Hall de Entrada
circulando pela direita
com entrada para a
sala da AAAF, sala 2
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1ºCEB

B1 – Sala AO4

11h00-11h30
13h00-14h30
15h30-16h00

1ºCEB

B2 – Sala AO5

11h00-11h30
13h00-14h30
15h30-16h00

1ºCEB

B3 – Sala A01

10h30-11h00
12h00-13h30
14h30-15h00

1ºCEB

B4 – Sala A03

10h30-11h00
12h00-13h30
14h30-15h00

Hall de entrada
circulando pela direita
em direção ao recreio
e acesso à sala de
aulas pela sua porta
exterior.

Saída pela porta da
sala de aula de acesso
exterior e saída da
escola pelo Hall de
entrada, circulando
pela direita.

WC
feminino e
masculino.
1 sanita por
sexo só
para esta
turma.
WC
feminino e
masculino.
1 sanita por
sexo só
para esta
turma.
WC
feminino e
masculino 1
sanita por
sexo só
para esta
turma.
WC
feminino e
masculino 1
sanita por
sexo só
para esta
turma.

EB1 DE AGUADA DE BAIXO

(Bloco)

Salas/
Espaços

Intervalos

R/C

1

R/C

Sector

Caminhos de circulação

WC
de
serviço

Entrada

Saída

10.00h-10.30h

Porta Principal

Porta Principal

Rés-dochão

2

11.00h-11.30h

Porta Principal

Porta Principal

Rés-dochão

1º piso

5

11.00h-11.30h

Porta Traseira

Porta Traseira

1º Andar

JI

Sala de
atividades

10.30h-11.00h

Porta Principal do JI

Porta Principal do JI

Rés-dochão do JI

EB1 DE TRAVASSÔ
Sector
(Bloco)

----
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Salas/
Espaços

4 + 1 Apoio
Educativo
(anexa da T2)

Intervalos
1.º e 2.º anos
Manhã
11:00-11:30
Tarde
15:30-16:00
3.º e 4.º anos
Manhã
10:00-10:30
Tarde
14:30-15:00

Caminhos de circulação
Entrada

Saída

WC
de
serviço

Porta de acesso às
traseiras da escola
(zona coberta).
Porta da frente da
escola de acesso ao
hall de entrada.

A saída da sala de
Apoio (anexa à T2) é
feita diretamente ao
exterior dado que
possui porta direta.

WC
R/C
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2.5 CÓDIGO DE CONDUTA
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, e ainda encarregados de educação, fornecedores e outros elementos externos);
2. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma SABA;
3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20
segundos;
4. Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após o
uso da casa de banho e sempre que necessário;
5. 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;
6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
8. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc.
2.6 PROCEDIMENTOS PERANTE UM CASO SUSPEITO4
1. Perante a deteção de um caso suspeito de COVID-19 de uma pessoa presente no
estabelecimento de educação ou ensino, são imediatamente ativados todos os procedimentos
constantes no Plano de Contingência e é contactado o ponto focal (direção do agrupamento)
2. O caso suspeito de COVID-19 quando se trate de um menor, é acompanhado por um adulto,
para a área de isolamento, através do circuito de circulação mais favorável, evitando o
cruzamento com outras pessoas. Sempre que se trate de um adulto, dirige-se sozinho para a
área de isolamento. Na área de isolamento deve constar o fluxo de atuação perante um caso
suspeito de COVID-19 em contexto escolar
3. Caso se trate de um menor de idade, é contactado de imediato o encarregado de educação, de
modo a informá-lo sobre o estado de saúde do menor. O encarregado de educação deve dirigirse ao estabelecimento de educação ou ensino, preferencialmente em veículo próprio.
4. Na área de isolamento, o encarregado de educação, ou o próprio se for um adulto, contacta o
SNS 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 ou ensino pode realizar o contacto
telefónico se tiver autorização prévia do encarregado de educação.
− Se o caso não for considerado suspeito 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 no Plano de Contingência para
COVID-19.
− Se o caso for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem telefónica (SNS 24 ou outras
linhas) será encaminhado de uma das seguintes formas:
 Autocuidado: isolamento em casa;
 Avaliação Clínica nas Áreas Dedicadas COVID-19 nos Cuidados de Saúde Primários;
 Avaliação Clínica em Serviço de Urgência.
NOTA: Se o encarregado de educação não contactar o SNS 24 ou outras linhas criadas para o
efeito, a Autoridade de Saúde Local deve ser informada da situação pelo diretor ou ponto focal.
5. Caso exista um caso suspeito de COVID-19 triado pela SNS 24 ou outras linhas de triagem
telefónica, é contactada de imediato a Autoridade de Saúde Local.
6. Autoridade de Saúde Local:
− Prescreve o teste para SARS-CoV-2 e encaminha para a sua realização;
− Esclarece o caso suspeito, se for um adulto ou o encarregado de educação, caso se trate de
um menor sobre os cuidados a adotar enquanto aguarda confirmação laboratorial e sobre os
procedimentos seguintes (no que for aplicável da Orientação n.º10/2020 da DGS).
7. A deslocação para casa, para os serviços de saúde ou para o local de realização de teste deve ser
feita em viatura própria, ou em viatura própria dos encarregados de educação, caso seja menor
4

Cfr Referencial para as Escolas sobre o Controlo de COVID-19 em Contexto Escolar, DGS, 2020.

IMSQUA00602

Página 15

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 suspeito e
o(s) respetivo(s) acompanhante(s) devem manter a máscara devidamente colocada.
8. A Autoridade de Saúde Local, no primeiro contacto com a escola, procede a uma rápida avaliação
da situação/risco, para decidir a celeridade e amplitude das medidas a adotar. Caso considere
necessário, pode implementar medidas de proteção, enquanto aguarda confirmação laboratorial,
nomeadamente:
− Isolamento dos contactos que estiveram sentados em proximidade na sala de aula ou no
refeitório ou outros contactos próximos identificados;
Após confirmação laboratorial do caso, a Autoridade de Saúde Local deve prosseguir com a
investigação epidemiológica (in loco, se necessário):
− Inquérito epidemiológico
− Rastreio de contactos
− Avaliação ambiental
9. A Autoridade de Saúde informa o caso, os contactos de alto e baixo risco e a escola sobre as
medidas individuais e coletivas a implementar, de acordo com a avaliação da situação/risco
efetuada, nomeadamente:
− Isolamento de casos e contactos, encerramento da turma, de áreas ou, no limite, de todo o
estabelecimento de ensino;
− Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços mais utilizados pelo caso
suspeito, bem como da área de isolamento (Orientação n.º 014/2020 da DGS);
− Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso suspeito em dois sacos de plástico,
resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho e colocação
dos mesmos em contentores de resíduos coletivos após 24 horas da sua produção (nunca
em ecopontos).
2.7 MEDIDAS DE ISOLAMENTO
A definição de uma área de “isolamento” (sala, gabinete, secção, zona) tem como finalidade evitar ou
restringir o contacto direto com pessoa que apresente sinais, sintomas e ligação epidemiológica
compatíveis com a definição de caso suspeito (ver ponto 3 da Orientação Nº 6 da DGS) e permitir um
distanciamento social relativamente a outras pessoas.
Salas de isolamento:
ES Maques de Castilho

Gabinete médico; Gabinete contíguo

EB 2/3 de Aguada de Cima

Gabinete de Apoio Socioeducativo e Serviço Social (antigo gab. médico)

EB 2/3 ANV

Gabinete médico à entrada do edifício

EPE/1º Ciclo ANV

Sala de apoio educativo à entrada do edifício

EB1 Aguada de Cima

Sala de reuniões contígua à biblioteca

EB1 Aguada de Baixo

Sala 3 à entrada do edifício

EB António Graça - Barrô

Sala B007 (corredor do 1º Ciclo)

JI Espinhel

Sala de apoio à entrada do edifício

EB Travassô

Sala anexa à sala de aula T1

A utilização da sala obedece aos seguintes requisitos:







Deve ser utilizada apenas por alunos e profissionais que evidenciem sinais de gripe.
Deve ser arejada frequentemente.
A porta deve permanecer fechada sempre que a sala estiver a ser utilizada.
Deve dispor de um dispositivo dispensador de solução antisséptica de base alcoólica para
desinfeção das mãos.
Após utilização, a sala deve ser limpa e arejada por funcionário devidamente equipado com luvas
e máscara descartável, utilizando produtos de limpeza de uso exclusivo.
A área deve estar equipada, sempre que possível, com: cadeira ou marquesa, kit com água e
alguns alimentos não perecíveis, contentor de resíduos, toalhetes de papel, máscaras cirúrgicas,
luvas descartáveis, termómetro.
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2.8 ATUAÇÃO PERANTE UM CASO CONFIRMADO FORA DO AGRUPAMENTO
Se o caso confirmado tiver sido identificado fora do estabelecimento de educação ou ensino, devem
ser seguidos os seguintes passos:
1. Perante a comunicação escola 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 ser contactado o ponto focal.
2. A Direção do agrupamento contacta de imediato a Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde
Pública Local, a informar da situação.
3. A Autoridade de Saúde Local, apoiada pela Unidade de Saúde Pública Local, assegura a
investigação epidemiológica (in loco, se necessário):
− Inquérito epidemiológico;
− Rastreio de contactos;
− Avaliação ambiental.
4. De acordo com a avaliação de risco efetuada, a Autoridade de Saúde Local informa os contactos
de alto e de baixo risco e o agrupamento, sobre quais as medidas individuais e coletivas a
implementar, nomeadamente:
− Isolamento de contactos, encerramento da turma, de áreas ou, no limite, de todo o
estabelecimento de educação ou ensino;
− Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços utilizados pelo caso suspeito,
bem como da área de isolamento (Orientação n.º 014/2020 da DGS);
− Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso suspeito em dois sacos de plástico,
resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho e colocação
dos mesmos em contentores de resíduos coletivos após 24 horas da sua produção (nunca
em ecopontos).
2.9 MEDIDAS A ADOTAR PELO CASO CONFIRMADO
Perante um caso com teste laboratorial positivo para COVID-19, o mesmo deve permanecer em
isolamento até cumprir com os critérios de cura documentada (Norma nº. 004/2020 da DGS). A
definição do local de isolamento dependerá da gravidade do quadro clínico e das condições de
habitabilidade de cada pessoa.
As pessoas com COVID-19, são consideradas curadas quando:
− Apresentam ausência completa da febre (sem recurso a medicação) e melhoria significativa dos
sintomas durante 3 dias consecutivos, e
− Apresentam teste laboratorial negativo, realizado, no mínimo, 14 dias após o início dos sintomas
(nos doentes sem internamento hospitalar por COVID-19) ou dois testes laboratoriais negativos,
com pelo menos 24 horas de diferença, realizados, no mínimo, 14 dias após o início dos sintomas
(nos doentes com internamento hospitalar por COVID-19).
Após determinação de cura e indicação da Autoridade de Saúde Local, a pessoa pode regressar ao
estabelecimento de educação ou ensino.
2.10 MEDIDAS COLETIVAS A ADOTAR PELO ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO OU ENSINO
A Autoridade de Saúde pode determinar, além das medidas individuais a adotar pelos contactos,
outras medidas coletivas a aplicar pelo estabelecimento de educação ou ensino, em obediência do
Princípio da Proporcionalidade:
−

Encerramento de uma ou mais turmas;

−

Encerramento de uma ou mais zonas da escola;

−

Encerramento da escola.

NOTA: O encerramento da escola só deve ser ponderado em situações de elevado risco na escola ou
na comunidade. Esta medida apenas pode ser determinada pela Autoridade de Saúde Local,
envolvendo na tomada de decisão as Autoridades de Saúde Regional e Nacional. Se considerar
necessário, a Autoridade de Saúde Local pode recomendar outras medidas.
2.11 IMPACTO NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA/AGRUPAMENTO DE EVENTUAIS INFEÇÕES
A avaliação do impacto de eventuais infeções no funcionamento da escola e do agrupamento deve ser
analisada em função da realidade concreta. Contudo, globalmente, deve atender-se ao seguinte:
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1. Perante o aparecimento de casos confirmados, deve proceder-se nos termos previstos no
presente plano, procurando, sempre que possível, garantir a prestação do serviço do educativo
em regime presencial.
2. Em caso de absentismo por doença ou necessidade de isolamento profilático, deve ter-se em
conta o seguinte:
a) Pessoal Docente:
− Se se tratar de doença que obrigue a uma ausência igual ou superior a 30 dias, deve
proceder-se à substituição do docente;
− Se se tratar de ausência por isolamento profilático, o docente deve assegurar o serviço
docente através de teletrabalho;
b) Pessoal Não Docente:
− Se tratar de absentismo por doença ou por isolamento profilático de um número
significativo de pessoas, deverá articular-se com as restantes escolas do concelho e
com a Câmara Municipal, de modo a encontrar soluções de substituição.
− Deverá procurar assegurar-se o funcionamento das escolas no que concerne a:
 Atendimento telefónico;
 Funcionamento dos Serviços Administrativos, designadamente a área de recursos
humanos.
 Adoção do regime misto ou ensino à distância.
 Recorrer a teletrabalho sempre possível.
2.12 PERGUNTAS E RESPOSTAS5
1. AS CRIANÇAS APRESENTAM MENOR RISCO DE CONTRAIR COVID-19 DO QUE OS ADULTOS?

Segundo a OMS, os casos em idade pediátrica representam apenas cerca de 1 a 3% das infeções
por SARS-CoV-2 notificadas a nível mundial. Contudo, estes parecem ser tão suscetíveis à infeção
quanto os adultos, apesar de apresentarem formas ligeiras ou assintomáticas (sem sintomas) da
doença.
Estão a ser desenvolvidos mais estudos para avaliar o risco de infeção em crianças e jovens.
2. QUAL É O PAPEL DAS CRIANÇAS NA TRANSMISSÃO?
O contributo das crianças na transmissão de SARS-CoV-2 não é ainda bem conhecido, pelo que
são necessários mais estudos.
Embora os menores possam ser menos afetados, importa considerar o elevado número de
contactos que estes podem ter no contexto escolar e na comunidade.
Até hoje, foram relatados poucos surtos envolvendo crianças ou estabelecimentos de educação ou
ensino. Contudo, o baixo número de casos entre pessoal docente e não docente sugere que a
disseminação de COVID-19 em contexto escolar é limitada.
Para o aumento do conhecimento sobre as crianças e a COVID-19, continuam a ser desenvolvidos
estudos sobre o papel dos menores na transmissão de SARS-CoV-2, dentro e fora do contexto
escolar.
3. AS CRIANÇAS COM PROBLEMAS DE SAÚDE SUBJACENTES (ASMA, DIABETES, OBESIDADE) DEVEM
VOLTAR À ESCOLA?

Sabe-se que as pessoas com doenças crónicas ou imunossuprimidas podem ter manifestações de
COVID-19 mais graves.
As evidências atuais sugerem que o risco de doença grave em menores é, no geral, inferior ao
risco em adultos. Contudo, podem ser consideradas precauções adicionais para minimizar o risco
de infeção nestes grupos.
Para tal é essencial que a pessoa seja avaliada pelo médico assistente, que deverá considerar o
seu estado de saúde e determinar quais os cuidados que deve ter.
4. QUAL É O PERÍODO DE INCUBAÇÃO DE SARS-COV-2 NAS CRIANÇAS?

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) seja entre
1 e 14 dias.
5. QUEM DEVE UTILIZAR MÁSCARA NAS ESCOLAS?

5

Idem.
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Em todos espaços dos estabelecimentos de educação ou ensino, em todos os momentos e em
cumprimento da legislação em vigor, devem utilizar máscara:
 Pessoal docente;
 Pessoal não docente;
 Alunos a partir do 2.º ciclo do ensino básico;
 Encarregados de educação;
 Fornecedores e outros elementos externos.
As exceções previstas ao uso de máscara são:
 Para alimentação, devido à sua impraticabilidade;


Durante a prática de atividade física em que ocorre esforço físico;



Atestado Médico de Incapacidade Multiusos ou declaração médica que ateste condição
clínica incapacitante para a sua utilização.

6. QUANDO DEVE ALGUÉM REALIZAR TESTE MOLECULAR NAS ESCOLAS?

O teste molecular para a deteção de SARS-CoV-2, é prescrito pela Autoridade de Saúde a todos os
casos suspeitos e aos contactos de alto risco, e deve ser realizado no cumprimento do descrito na
Orientação 015/2020 da DGS.
Deve ser prescrito após a deteção e identificação de um caso suspeito e realizado o mais
rapidamente possível.
Aos contactos classificados como tendo exposição de alto risco é prescrito o teste laboratorial pela
Autoridade de Saúde, após o resultado positivo do caso inicialmente identificado.
7. É OBRIGATÓRIA A MEDIÇÃO DE TEMPERATURA À ENTRADA DO ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO
OU ENSINO?

A medição de temperatura não é obrigatória nem é uma medida recomendada. Qualquer pessoa,
aluno ou pessoal docente ou não docente, que frequente o estabelecimento de educação ou ensino
deve vigiar o seu estado de saúde e não se deve dirigir para lá, se verificar o aparecimento de
sintomatologia, entre a qual se encontra a febre. Além disso, em 19 de maio de 2020, a Comissão
Nacional de Proteção de Dados pronunciou-se relativamente à recolha de dados de saúde nas
escolas, referindo que esta só pode ocorrer se houver manifestação explícita de vontade por parte
do aluno, ou do encarregado de educação, e não houver consequências para a sua não aceitação.
8. A ÁREA DE ISOLAMENTO PODE SER PARTILHADA POR MAIS DO QUE UM CASO SUSPEITO?

A área de isolamento não deve ser utilizada por mais do que um caso suspeito em simultâneo, a
não ser que sejam coabitantes. Na eventualidade de serem identificados vários casos suspeitos em
simultâneo, deve recorrer-se a outras salas que não estejam a ser utilizadas para isolamento dos
restantes casos suspeitos, cumprindo os mesmos procedimentos dos aplicados à área de
isolamento.
9. QUAIS SÃO OS CUIDADOS A TER DURANTE O TRANSPORTE DE E PARA AS ESCOLAS?

As seguintes medidas devem ser praticadas sempre que se utilizem transportes coletivos de
passageiros, públicos ou privados, de acordo com a Orientação 027/2020 da DGS:
 Etiqueta respiratória;
 Higiene das mãos – desinfetar ou lavar as mãos depois de tocar em superfícies ou objetos;
 Cumprimento do intervalo e da distância de segurança entre passageiros (ex. um por
banco);
 Utilização de máscara no transporte (ex: autocarros escolares, metro, entre outros).
10. QUAIS SÃO AS MEDIDAS A IMPLEMENTAR PELOS TRANSPORTES ESCOLARES?

As medidas a aplicar no transporte de crianças estão presentes na Orientação 025/2020 da DGS,
sendo complementadas com as recomendações da Orientação 027/2020 da DGS, no que concerne
ao transporte coletivo de passageiros. De destacar:
 Cumprimento do intervalo e da distância de segurança entre passageiros (ex. um por
banco);
 Sinalizar os lugares onde as pessoas se devem sentar, quando o meio de transporte o
permita, por forma a garantir o distanciamento recomendado entre passageiros;
 Lotação máxima de 2/3 da sua capacidade (Art. 13.º-A do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13
de março, na sua redação atual);
 Disponibilização de solução antissética à base de álcool à entrada e saída da viatura;
 Descontaminação da viatura após cada viagem, segundo a Orientação 014/2020 da DGS.
11. O QUE FAZ A ESCOLA QUANDO UM ALUNO TEM FEBRE?

A febre é um sinal que faz parte da definição de caso suspeito de COVID-19. Como tal, ao
identificar-se um aluno com temperatural corporal ≥ 38ºC deve seguir-se os procedimentos
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descritos no capítulo “Gestão de Caso“, nomeadamente o contacto com o Encarregado de
Educação, o SNS 24 (808 24 24 24) ou as linhas telefónicas criadas especificamente para este
efeito e a Autoridade de Saúde Local.
Importa considerar que a febre é um sinal inespecífico, que faz parte do quadro clínico de outras
doenças. Durante o período de inverno, é comum crianças e jovens apresentarem quadros
respiratórios decorrentes de outras doenças.
12. O MEU EDUCANDO TEVE UM TESTE LABORATORIAL PARA SARS-COV-2 POSITIVO, O QUE FAÇO?

Um aluno com teste laboratorial (rRT-PCR) positivo para COVID-19, deve permanecer em
isolamento, seguindo as indicações da Autoridade de Saúde, até cumprir com os critérios de cura.
Esta pessoa é acompanhada clinicamente por um médico de família, utilizado a plataforma Trace
COVID-19.
Deve permanecer em casa e estar contactável para o acompanhamento clínico e para a realização
da investigação epidemiológica pela Autoridade de Saúde (de acordo com o aplicável da
Orientação 010/2020 da DGS).
Este só poderá retomar as atividades letivas após cumprir os critérios de cura e ter indicação da
Autoridade de Saúde.
2.13 HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS
2.13.1 Higienização ambiental
Sem prejuízo do plano de higienização a adotar, (Anexo II), deve atender-se ao seguinte:
1. A limpeza e desinfeção de superfícies é uma prática recomendada para a prevenção de
transmissão da COVID-19 em ambientes comunitários, dado que são potenciais fontes de
contaminação, não obstante o risco de contágio varie consoante a frequência de manipulação,
de toque ou de utilização.
2. O vírus SARS-CoV-2 pode sobreviver em diferentes superfícies, durante horas (cobre e
papelão) a alguns dias (plástico e aço inoxidável).
3. As superfícies com maior risco de contaminação são as de toque frequente, ou seja, as
superfícies manipuladas ou tocadas, por muitas pessoas, e com muita frequência ao longo do
dia. São exemplos destas superfícies: maçanetas de portas, interruptores de luz, telefones,
tablets, teclados e ratos de computadores, principalmente quando usados por várias pessoas,
botões de elevadores, torneiras de lavatórios, manípulos de autoclismos, mesas, bancadas,
cadeiras, corrimãos, dinheiro, controlos remotos, entre outros.
4. No espaço escolar existem áreas que, devido à sua utilização por um maior número de pessoas
e, muitas vezes, por períodos de tempo mais prolongados, podem ser mais facilmente
contaminadas e representar um eventual maior risco para a transmissão do vírus. Assim,
algumas áreas devem ser alvo de medidas adicionais de cuidados de limpeza e desinfeção,
sempre que estejam em utilização, nomeadamente:
 Áreas de isolamento de casos suspeitos de COVID-19;
 Refeitório e bufete;
 Instalações sanitárias;
 Sala de pausa e de salas de trabalho de professores;
 Salas de aulas;
 Salas de informática;
 Biblioteca;
 Laboratórios.
5. Para além dos cuidados de limpeza e desinfeção, os
com as suas características, por forma a permitir
através de ventilação natural pela abertura de portas
esta deve ser feita em modo de extração e nunca em

espaços devem ser ventilados, de acordo
a renovação do ar interior, idealmente,
e janelas. Em caso de utilização de AVAC,
modo de recirculação do ar.

2.13.2 Higienização individual:
1. Lavar frequentemente das mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante pelo menos
20 segundos, sobretudo antes e após as refeições, após o uso da casa de banho;
2. Usar lenço de papel (de utilização única) para assoar, colocando-o no caixote do lixo e lavando
as mãos de seguida;
3. Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos;
4. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com secreções
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respiratórias;
5. Não partilhar objetos pessoais, como garrafas de água, comida, material escolar, etc.
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ANEXO I
PLANTAS
ESCOLA SECUNDÁRIA MARQUES DE CASTILHO
PISO 0 - RÉS-DO-CHÃO

SETOR A
A00 a A03 - Qualifica
A04 - Secretaria
SETOR B
B00 - Átrio principal
B02 - Gabinete Diretores Turma
B02.1 a B02.4 – Gabinetes DT’s
B04 - Receção
B05 a B08 - Direção
SETOR C
C00 a C07 - Salas de Aula
SETOR D
D00 - Manutenção
D01 a D06 - Salas de Artes
SETOR E
E00 - CAA
E01 a E02 – Oficinas Artes
E03 e E04 – Cozinha Pedagógica
SETOR F
F00 – Sala de Educação Especial
F01a F06 - Salas de Eletricidade
SETOR G
G00 a G06 - Salas de Mecânica
SETOR H
H00 e H01 - Auditório
SETORES I E J
I00 -Refeitório
J00 - Bar
SETOR L
L05 - Reprografia
L00 a L04 - Balneários

IMSQUA00602

Página 22

PISO 1 – 1º ANDAR

SETOR A
A10 - Biblioteca
SETOR B
B11 e B15 - Lab. Biologia
B10 e B14 - Lab. F.Q
B17 - Sala de Aula
SETOR C
C10 – Laboratório
C10.1 – Gab Psic.
C11 a C17 - Salas de Aula
SETOR D
D10 a D16 - Salas de
Informática
SETOR L
L10 - Ginásio
L11 - Sala de Teatro
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PISO 2 - 2º ANDAR

SETOR A:
A20 - Mezzanine
SETOR B:
B20 - Sala de Reunião
B21 - Gab. CEF/Profissionais
B22 a B25 - Gab. de Trabalho
B26 - Sala de Professores
B27 - Sala de Aula
SETOR C:
C20 a C27 - Salas de Aula
SETOR D:
D20 – Gabinete do Aluno
D20 a D26 - Salas de Aula
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EB 2/3 DE AGUADA DE CIMA

PISO 0
Bloco D
D00 A D05– SALAS DE
AULA

SALA PESSOAL NÃO
DOCENTE
D02 – SALA DE APOIO A
EDUCAÇÃO INCLUSIVA
WC DE ALUNOS

SAÍDA

ENTRADA BLOCO D

BLOCO C
SAÍDA

ENTRADA

Entrada
Salas B00 à B03
E da B12 à B17

REFEITÓRIO
PAPELARIA/REPROGRAFIA
BAR
SALA DE ALUNOS
WC DE ALUNOS

Saída

BLOCO B
B00 A B03 - SALAS DE AULA
WC DE ALUNOS
SALA ISOLAMENTO COVID
SALA PROFESSORES
SALA DIRETORES DE TURMA
WC DE PROFESSORES
SALAS DE ATENDIMENTO A
ENC. DE EDUCAÇÃO
SALA DE COORDENAÇÃO
SECRETARIA

Saída
Entrada Secretaria, Sala de Professores,
Biblioteca, Salas B10, B11, B18 e B19
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PISO 1

Bloco D
D10 A D17 – SALAS DE AULA

SAIDA

ENTRADA
ENTRADA SALAS

ENTRADA SALAS
D00, D03, D04
D05, D10, D13
D14, D15, D16,
D17, SASE E SPO

SAÍDA

B00, B01, B02, B03,
B12, B13, B14, B15, B16
E B17

Bloco B
B10 A B19 - SALAS DE AULA
GABINETES DE TRABALHO
BIBLIOTECA

BLOCO E

E00 – E01 - SALAS DE
AULA
WC
AUDITÓRIO
SALA MULTIUSOS

Entrada
SAÍDA
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EB 1 DE AGUADA DE CIMA
PISO 0
SAÍDA SALAS 6,7,8 E REFEITÓRIO
SAÍDA
POLIVALENTE

ENTRADA
POLIVALENTE
ENTRADA
REFEITÓRIO

ENTRADA SALAS
3, 4, 5, 9 E 10

SALA 5

SALA 4

SALA 3

SALA 2

SALA 1

ENTRADA
SALA 1, 2, 6,
7, 8, SALA
PROFESSOES
SAÍDA SALA 1 E 2

ENTRADA
SAÍDA
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PISO 1

ENTRADA SALAS 9 E 10
SAÍDA SALAS 9 E 10

SALA 10

SALA 9

SALA 8

SALA 7

SALA 6

ENTRADA
SAÍDA
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EB ARTUR NUNES VIDAL
PISO 0

Entrada
Saída

IMSQUA00602

Página 29

PISO 1

Entrada
Saída
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ANEXO II

PLANO DE HIGIENIZAÇÃO
O presente plano de higienização tem por referência a Informação da Direção-Geral dos
Estabelecimentos Escolares, 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”.
LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE SUPERFÍCIES EM AMBIENTE ESCOLAR NO CONTEXTO DA
PANDEMIA COVID-19

1. Medidas gerais
Todo o pessoal auxiliar em exercício de funções no AEAS, interno ou externo, está obrigado:
a) Ao cumprimento das regras de utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e de
lavagem correta das mãos.
b) Ao conhecimento do Plano de Contingência, designadamente no que concerne à higienização
ambiental e individual.
c) Ao conhecimento da utilização correta dos produtos de limpeza (detergentes e desinfetantes), de
acordo com as Fichas de Dados de Segurança do produto;
d) Aplicar os materiais de limpeza e desinfeção adequados às circunstâncias.

2. Procedimentos
Perante a necessidade de desinfetar uma determinada área, deve observar-se os seguintes
procedimentos no que diz respeito a:
a) Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
Deve ser usado equipamento que proteja, quer dos produtos utilizados, quer de eventual
contaminação existente na área onde irá operar, e que evite, ainda, que este traga agentes
contaminadores do exterior para a área da desinfeção.
− Bata ou avental impermeável por cima da farda (não usar roupa que traz de casa);
− Máscara;
− Protetor ocular;
− Luvas descartáveis resistentes aos desinfetantes;
− Utilizar uma farda limpa todos os dias e um calçado próprio só para as limpezas.
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b) Entrada na “área suja”
− O funcionário deve entrar nos locais a limpar já totalmente equipado com o EPI envergado e
com o material de limpeza, levando consigo sacos prontos para a recolha dos resíduos.
− Ao entrar na “área suja”, deve abrir janelas e arejar a área, sempre que possível.
c) Operação dentro da “área suja”
− Começar a limpar de alto para baixo e das zonas mais distantes da porta de entrada para a
porta de entrada/saída;
− Ter um cuidado especial na limpeza de objetos mais tocados (ex: interruptores; maçanetas
das portas; torneiras; corrimãos; mesas; cadeiras; teclados de computadores; telefones e
outros) e áreas mais frequentadas;
− À medida que se vai limpando, depositar os materiais descartáveis em sacos apropriados
(de cor diferente dos habituais, ou devidamente identificados), tendo o cuidado de não
contaminar o exterior do saco.
d) Saída da “área suja”
− No final da limpeza, esperar para ter o espaço totalmente arejado e só depois fechar as
janelas;
− Limpar os frascos e produtos de limpeza antes de sair;
− Limpar as luvas e calçado por fora sem os retirar;
− Colocar o saco sujo dentro de outro limpo e fechar o saco;
− Sair da área e fechar a porta, sempre que possível;
− Terminadas as limpezas, colocar os EPI reutilizáveis, em embalagem própria
hermeticamente fechada, para os transportar até à zona de desinfeção/lavagem do material
e os EPI descartáveis nos sacos de resíduos.
e) Resíduos
− Os sacos de resíduos devem ser colocados no contentor (“caixote do lixo”) dos resíduos
indiferenciados. Estes resíduos não devem, em caso algum, ser colocados no contentor de
recolha seletiva, nem depositados no ecoponto.
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− Nunca deixar os sacos de resíduos em espaços públicos, ou zonas onde possam ser
mexidos.

3. Frequência de limpeza
A desinfeção dos espaços e superfícies deve ser efetuada, no mínimo, com frequência diária e sempre
que se mostrar necessário, de acordo com a técnica abaixo descrita.
As frequências de referência são:
−Casas de banho – pelo menos 2 vezes de manhã e 2 vezes à tarde;
−Zonas e objetos de uso comum – corrimãos, maçanetas das portas, interruptores, zonas de
contacto frequente – pelo menos 2 vezes de manhã e 2 vezes à tarde;
−Salas de aula – no final de cada utilização, sempre que haja mudança de turma;
−Salas de professores – de manhã e à tarde;
−Refeitórios – logo após a utilização de um grupo e antes de outro entrar na área, especialmente
as mesas e zonas de self-service

4. Produtos e técnicas de desinfeção de espaços escolares
A limpeza e desinfeção de espaços escolares interiores utiliza os seguintes produtos e técnicas:
a) Agentes de desinfeção
Solução de hipoclorito de sódio pronta a usar (já diluída) com a concentração de 0,05%. Se tiver
de diluir o hipoclorito de sódio ou outro produto com igual poder desinfetante e álcool a 70º
(para superfícies que não suportam o hipoclorito de sódio), siga as seguintes indicações:
Preparação da solução à base do hipoclorito de sódio (diluição de 1/100)

Concentração
original do
hipoclorito de sódio
de 5% de cloro
ativo

Quantidade final de
solução pretendida
1000ppm

Volume de
hipoclorito de sódio

Volume de água

1 Litro

10 mililitros

990 mililitros

5 litros

50 mililitros

4,950 litros

10 litros

100 mililitros

9,900 litros

Notas:
1 - Preferir sempre a solução de hipoclorito de sódio adquirida no mercado, já pronta a usar, sem
ter de fazer diluições.
2 - Diluição: deitar primeiro no balde a quantidade de água que se pretende e adicionar, de
seguida, a quantidade do desinfetante, para evitar acidentes por salpicos. Seguir sempre as
instruções do fabricante, inscritas nos rótulos dos produtos para as diluições.
3 - Segurança no uso de desinfetantes e seu acondicionamento: rotular bem os frascos dos
desinfetantes; não colocar desinfetantes em garrafas de água; manter os desinfetantes em local
inacessível a crianças

b) Método de aplicação
A limpeza deve ser húmida com:
− Balde e esfregona para o chão;
− Panos de limpeza descartáveis ou panos reutilizáveis (laváveis) de microfibras, se houver
condições para serem lavados e desinfetados pelo calor, em máquina de lavar; Sempre que
possível, deixar as superfícies humedecidas, até que sequem, ao ar, para que o desinfetante
possa atuar eficazmente.
c) Ordem de limpeza dos espaços fechados (Salas de aula, salas de professores, entre
outros)
− A limpeza deve começar de alto para baixo, das zonas mais limpas para as mais sujas, e das
mais distantes da porta de entrada para a porta de entrada/saída. O chão deverá ser a
último a ser limpo.
− Ter especial cuidado na limpeza de objetos mais tocados (ex: interruptores; maçanetas das
portas; torneiras; corrimãos; mesas; bancadas; cadeiras; teclados de computadores;
telefones e outros) e áreas mais frequentadas.
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d) Procedimento gerais
− Lavar primeiro as superfícies com água e detergente e,
uniformemente a solução de hipoclorito de sódio nas superfícies;

em

seguida,

espalhar

− Deixar atuar o desinfetante nas superfícies durante, pelo menos, 10 minutos, sempre que
possível;
− Enxaguar as superfícies só com água;
− Deixar secar ao ar, sempre que possível.
e) Procedimentos específicos
− Superfícies e equipamentos que devem ser alvo de especial atenção: maçanetas de portas;
interruptores de luz; telefones; botões de elevadores (se existirem); torneiras; manípulos
de autoclismos; corrimãos; materiais de computadores, tais como teclados, ecrãs e rato;
equipamentos eletrónicos ou outros existentes que sejam de manuseamento frequente.
− Chão (último a limpar): deve ser lavado com água e detergente comum, seguido da
desinfeção com solução de hipoclorito de sódio pronta a usar, ou solução diluída em água
fria no momento da utilização, conforme anexo IV e instruções do fabricante.
− Instalações sanitárias: devem ser lavadas, preferencialmente, com produto que contenha na
composição detergente e desinfetante (2 em 1) porque é de mais fácil e rápida aplicação e
desinfeção. O balde e a esfregona utilizados nas casas de banho não devem ser usados
noutros espaços. Deve-se utilizar panos diferentes para os lavatórios e as áreas à volta
destes e para o exterior das sanitas.
− A limpeza das casas de banho deve seguir a seguinte sequência:


Iniciar a limpeza pelos lavatórios (primeiro as torneiras e só depois o lavatório) e
superfícies à volta destes;



De seguida, passar para a limpeza dos sanitários:
Parte interior:
o Aplicar o produto detergente com base desinfetante, deixando atuar durante,
pelo menos, 5 minutos;
o Esfregar bem por dentro com o piaçaba;
o Puxar o autoclismo com o piaçaba ainda dentro da sanita para que este também
fique limpo;
o Volte a puxar a água.
Parte exterior:
o Espalhar o detergente/desinfetante na parte superior da sanita e sobre a tampa;
o Esfregar com o pano: primeiro a tampa e só depois a parte exterior da sanita
(parte superior e os lados);
o Passar o pano só com água;
o Deixar secar ao ar;
o Limpar e desinfetar bem o botão do autoclismo no final.
o No final da limpeza, deve voltar a passar um pano humedecido em desinfetante
em todas as torneiras.
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1. Enquadramento
Considerando a atual situação de contingência e atendendo às mais recentes evoluções da propagação
da infeção por doença respiratória causada pelo vírus SARS-CoV-2 (COVID-19), tendo como referência
as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), o Agrupamento de Escolas de Valongo do
Vouga definiu e aprovou o seu Plano de Contingência Interno. Este documento, em linha com a Orientação
Nº 006/2020, de 26 de Fevereiro de 2020, da Direção Geral de Saúde para a infeção pelo COVID19, assim como com todas as orientações e notas informativas posteriores, define o nível de resposta e de
ação do agrupamento para minimizar os riscos de transmissão do agende patogénico.

1.1. O que é o novo coronavírus (SARS-CoV-2) – COVID-19
A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2). A doença
manifesta-se predominantemente por sintomas respiratórios, nomeadamente, febre, tosse e dificuldade
respiratória, podendo também existir outros sintomas, entre os quais, odinofagia (dor de garganta), dores
musculares generalizadas, perda transitória do paladar ou do olfato, diarreia, dor no peito e dor de
cabeça, entre outros. A pessoa infetada pode não apresentar sinais ou sintomas (assintomática).
As crianças e jovens diagnosticados com COVID-19 têm habitualmente uma manifestação ligeira da
doença, com menor risco de complicações e hospitalização.
Com base na evidência científica atual, este vírus transmite-se principalmente através de:
• Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias produzidas quando uma pessoa infetada tosse,
espirra ou fala, que podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão
próximas.
• Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com SARS-CoV-2 e, em
seguida, com a boca, nariz ou olhos.
Existem ainda estudos que sugerem a acumulação de aerossóis potencialmente infetados em espaços
fechados.
Atualmente estima-se que o período de incubação da doença (tempo decorrido desde a exposição ao
vírus até ao aparecimento de sintomas) seja entre 1 e 14 dias. A transmissão de SARS-CoV-2 pode
ocorrer cerca de dois dias antes da manifestação de sintomas.

1.2. Medidas de prevenção
Para minimizar o risco de infeção por SARS-CoV-2, é fundamental adotar medidas de prevenção e controlo
da transmissão da COVID-19.
A definição destas medidas, deve considerar que o vírus se transmite de pessoa para pessoa, essencialmente
através de gotículas que podem ser inaladas ou depositar-se em superfícies ou objetos em que tocamos, e,
eventualmente, através de aerossóis potencialmente infetados em espaços fechados.
Neste sentido, destacam-se as seguintes medidas:
• Distanciamento entre pessoas;
• Higiene pessoal, nomeadamente a lavagem das mãos, e etiqueta respiratória;
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• Utilização de equipamentos de proteção individual (por exemplo máscaras);
• Higiene ambiental, como a limpeza, desinfeção e ventilação adequada dos espaços;
• Automonitorização de sintomas, não se deslocando para a escola pessoas com sintomas sugestivos
de COVID-19.
Não havendo ainda uma vacina ou tratamento específico para esta doença, as medidas preventivas
assumem um papel crucial no combate à COVID-19.

2. Plano de Contingência

Este Plano de Contingência define os procedimentos a levar a cabo no âmbito da infeção pelo novo
Coronavírus (COVID-19), seguindo as orientações da DGS (Orientação nº006/2020, de 26/02/2020) e
Orientações conjuntas da DGEstE, DGE, DGS e outros.
O objetivo do Plano de Contingência é garantir a retoma das atividades educativas e formativas, letivas
e não letivas, em condições de segurança para toda a comunidade educativa.
Esta informação pode ser atualizada a qualquer momento, tendo em conta a evolução do quadro
epidemiológico da COVID-19.
As situações não previstas neste documento devem ser avaliadas caso a caso.
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3. Ativação do Plano - Cadeia de Gestão no âmbito do plano

COORDENAÇÃO
Diretor do Agrupamento de Escolas de Valongo do Vouga
Professor Vítor Martins
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Assistentes Técnicos e Operacionais
Diretor / Direção

Coordenadora EB Valongo do
Vouga
1º Ciclo e Pré-Escolar
Professora Adelina Tondela
Coordenador EB Macinhata do
Vouga
1º Ciclo e Pré-Escolar
Professor Viriato Dias

2º e 3ºCiclo
Diretor / Direção

- Coordenadores AT e AO
- Assistentes Técnicos e Operacionais

Coordenadora EB Trofa
Professora Teresa Marques
1º Ciclo e Pré-Escolar
Professora Teresa Marques
- Coordenadora dos DT
- Diretores de Turma
- Professores
- Assistentes Operacionais
- Professores
- Assistentes Operacionais

4.Operacionalização
Equipas

Responsabilidades

Responsáveis

Supervisão/
Direção

• (Re)Definição da estratégia
organizacional de atuação;
• Definição de medidas internas;
• Articulação com os serviços de
Saúde Pública.

Vítor Martins – Diretor/
Direção

Equipa de
Referenciação

• Identificação de casos;
• Sinalização à Equipa de
Intervenção;
• Articulação com famílias.

Professor de
turma/grupo/DT/Funcionário
Pré e 1º CEB:
Adelina Tondela – VV
Viriato Dias – Macinhata do
Vouga
Teresa Marques – Trofa

Equipa de
Intervenção

• Encaminhamento interno/
acompanhamento;
• Articulação com Linha Saúde 24;
• Articulação com Equipa Supervisão.

Assistentes Operacionais (aquele
que se encontrar mais próximo da
ocorrência de acordo com a
escala de serviço)
2º e 3º CEB:
Professores
Assistentes Operacionais (aquele
que se encontrar mais próximo da
ocorrência de acordo com a
escala de serviço)
EB Macinhata do Vouga:
Luís Ribeiro + Assistente
Operacional

Equipa de
Suporte

• Apoio na Sala de Isolamento;
• Articulação com Equipa de
Intervenção

EB Valongo do Vouga:
Carla Ribeiro + Assistente
Operacional
EB Trofa:
Teresa Marques + Assistente
Operacional
2ª e 3º CEB:
Fernanda Nunes e/ou AO por ela
designado + Professor

Equipa de
Desinfeção

• Limpeza e desinfeção da área de
isolamento e demais espaços e
equipamentos, sujeitos a avaliação
pela Autoridade de Saúde Local.

Assistentes Operacionais

Equipa de
saúde Escolar

• Elaborar e coordenar os respetivos
planos de saúde, promovendo, entre
outras ações, sessões de
informação/sensibilização para toda
a comunidade.

Equipas de educação para a
saúde
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5. Procedimentos preventivos
5.1. Procedimentos
As crianças, os alunos, bem como o pessoal docente e não docente com sinais ou sintomas sugestivos de
COVID-19 não devem apresentar-se no estabelecimento de educação pré-escolar ou na escola. Devem
contactar o SNS24 (808 242424) ou outras linhas telefónicas criadas especificamente para o efeito, e
proceder de acordo com as indicações fornecidas, pelos profissionais de saúde.
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5.2. Código de conduta
Devem ser mantidos os esforços para conter a propagação do novo coronavírus. Neste sentido, reforçamse as medidas de prevenção diária que deverão continuar a ser implementadas por toda a comunidade
educativa, dentro dos recintos:
1. Automonitorização de sintomas, não se deslocando para a escola pessoas com sintomas sugestivos de
COVID-19. E informando a escola sempre que alguém da sua proximidade tenha tido contacto com
alguém que apresente sintomas da Covid-19;
2. É proibido a qualquer elemento da comunidade educativa entrar na escola sem máscara (com exceção
dos alunos do pré-escolar e do 1º ciclo), onde se incluem fornecedores e outros elementos externos. No
caso de o aluno se recusar a usar máscara, adotam-se os seguintes procedimentos:
- marcação de falta disciplinar;
- encaminhamento para sala de isolamento;
- comunicação ao encarregado de educação.
3. Ao entrar na escola, em cada sala de aula e noutros espaços desinfetar as mãos com uma solução
antissética de base alcoólica (SABA);
4. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20
segundos;
5. Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após o uso da
casa de banho e sempre que necessário;
6. 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;
7. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
8. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
9. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc.
Além do uso de máscara dentro dos recintos escolares, da manutenção das regras de higienização das
mãos e etiqueta respiratória, deve promover-se ainda a maximização do distanciamento físico.

5.3. Procedimentos perante caso suspeito de Covid-19
Fluxograma de atuação perante um caso suspeito de COVID-19 em contexto escolar
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1. Perante a deteção de um caso suspeito de COVID-19 de uma pessoa presente no estabelecimento de
ensino, este deve ser encaminhado para a área de isolamento, pelos circuitos definidos no Plano de
Contingência:
- Quando se trate de um menor, é acompanhado por um adulto, para a área de isolamento;
- Sempre que se trate de um adulto, dirige-se sozinho para a área de isolamento.
2. Na área de isolamento consta o fluxo de atuação perante um caso suspeito de COVID-19 em contexto
escolar (Anexo VI).
Sempre que se trate de uma criança, a pessoa responsável deve permanecer com a criança na sala de
isolamento, cumprindo com as precauções básicas de controlo de infeção, nomeadamente quanto à
higienização das mãos e utilização de máscara.
As salas de isolamento, para as quais será destacado um assistente operacional, são as seguintes:
Escola sede

EB Valongo do Vouga

EB Macinhata do Vouga

EB da Trofa

Gabinete médico

Gabinete de atendimento
(piso zero)

Gabinete de trabalho junto
do bastidor

Gabinete do átrio
de entrada

Esta área deve estar equipada com telefone, cadeira ou marquesa, kit com água e alguns alimentos não
perecíveis, contentor de resíduos, toalhetes de papel, máscaras cirúrgicas, luvas descartáveis e
termómetro. Esta área deverá preferencialmente ter acesso a instalação sanitária ou tê-la nas
proximidades.
3. É contactado o ponto focal designado previamente pela Direção do estabelecimento de educação ou
ensino.

4. Caso se trate de um menor de idade, é contatado de imediato o encarregado de educação, de modo
a informá-lo sobre o estado de saúde do menor. O encarregado de educação deve dirigir-se ao
estabelecimento de educação ou ensino, preferencialmente em veículo próprio.
5. Na área de isolamento, o encarregado de educação, ou o próprio se for um adulto, contacta o SNS 24
(808 24 24 24) ou outras linhas criadas para o efeito e segue as indicações que lhe forem dadas. O
diretor ou o ponto focal do estabelecimento de educação ou ensino pode realizar o contacto telefónico se
tiver autorização prévia do encarregado de educação.
Nota: Se o encarregado de educação não contactar o SNS 24 ou outras linhas criadas para o efeito, a
Autoridade de Saúde Local deve ser informada da situação pelo diretor ou ponto focal do estabelecimento de
educação ou ensino.
Na sequência da triagem telefónica:
• Se o caso não for considerado suspeito 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.
• Se o caso for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem telefónica (SNS 24 ou outras linhas)
será encaminhado de uma das seguintes formas:
- o Autocuidado: isolamento em casa;
- o Avaliação Clínica nas Áreas Dedicadas COVID-19 nos Cuidados de Saúde Primários;
- o Avaliação Clínica em Serviço de Urgência.
Devem ser prosseguidos os procedimentos do ponto 5, “Fluxograma de atuação perante um caso suspeito
de COVID-19 em contexto escolar”.
6. Caso exista um caso suspeito de COVID-19 triado pela SNS 24 ou outras linhas de triagem telefónica,
é contactada de imediato a Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública Local, cujos contactos
telefónicos constam num documento visível na área de isolamento, e está gravado no telemóvel do ponto
focal e do diretor do estabelecimento de educação ou ensino.
7. A Autoridade de Saúde Local:
• prescreve o teste para SARS-CoV-2 e encaminha para a sua realização;
• esclarece o caso suspeito, se for um adulto ou o encarregado de educação, caso se trate de um menor
sobre os cuidados a adotar enquanto aguarda confirmação laboratorial e sobre os procedimentos
seguintes (no que for aplicável da Orientação n.º10/2020 da DGS).
A deslocação para casa, para os serviços de saúde ou para o local de realização de teste deve ser feita
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 suspeito e o(s) respetivo(s) acompanhante(s)
devem manter a máscara devidamente colocada.
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8. A Autoridade de Saúde Local, no primeiro contacto com o estabelecimento de educação ou ensino,
procede a uma rápida avaliação da situação/risco, para decidir a celeridade e amplitude das medidas
a adotar. Caso considere necessário, pode implementar medidas de proteção, enquanto aguarda
confirmação laboratorial, nomeadamente:
• Isolamento dos contactos que estiveram sentados em proximidade na sala de aula ou no refeitório ou
outros contactos próximos identificados;
Após confirmação laboratorial do caso, a Autoridade de Saúde Local deve prosseguir com a investigação
epidemiológica (in loco, se necessário):
• Inquérito epidemiológico;
• Rastreio de contactos;
• Avaliação ambiental.
9. A Autoridade de Saúde informa o caso, os contactos de alto e baixo risco e o estabelecimento de
educação ou ensino sobre as medidas individuais e coletivas a implementar, de acordo com a
avaliação da situação/risco efetuada, nomeadamente:
• Isolamento de casos e contactos, encerramento da turma, de áreas ou, no limite, de todo o
estabelecimento de educação ou ensino;
• Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços mais utilizados pelo caso suspeito, bem
como da área de isolamento (Orientação n.º 014/2020 da DGS). A porta destes gabinetes deve
permanecer fechada sempre que estiver a ser utilizada. Este espaço deve dispor de um dispositivo
dispensador de solução antisséptica de base alcoólica para desinfeção das mãos. Deve ser limpa e
arejada, após a sua utilização por eventuais crianças doentes, por uma assistente com equipamento de
proteção individual (luvas e máscaras descartáveis), utilizando produtos de limpeza de uso exclusivo.
• Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso suspeito em dois sacos de plástico, resistentes,
com dois nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho e colocação dos mesmos em
contentores de resíduos coletivos após 24 horas da sua produção (nunca em ecopontos).
Para implementação de medidas e gestão de casos, a Autoridade de Saúde Local, pode mobilizar e
liderar uma Equipa de Saúde Pública.
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10. Procedimentos perante um caso confirmado de covid-19 fora do estabelecimento
Fluxograma de atuação perante um caso confirmado de COVID-19 em contexto escolar
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Se o caso confirmado tiver sido identificado fora do estabelecimento de educação ou ensino, devem ser
seguidos os seguintes passos:
1. Perante a comunicação ao estabelecimento de educação ou ensino, de um caso confirmado de COVID19 de uma pessoa que tenha frequentado o estabelecimento, devem ser imediatamente ativados todos os
procedimentos constantes no Plano de Contingência e ser contactado o ponto focal designado previamente
pela Direção do estabelecimento de educação ou ensino (Anexo 1).
2. A Direção do estabelecimento de educação ou ensino ou o ponto focal contacta de imediato a Autoridade
de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública Local, a informar da situação.
3. A Autoridade de Saúde Local, apoiada pela Unidade de Saúde Pública Local, assegura a investigação
epidemiológica (in loco, se necessário):
• Inquérito epidemiológico;
• Rastreio de contactos;
• Avaliação ambiental.
4. De acordo com a avaliação de risco efetuada, a Autoridade de Saúde Local informa os contactos de
alto e de baixo risco e o estabelecimento de educação ou ensino, sobre quais as medidas individuais e
coletivas a implementar, nomeadamente:
• Isolamento de contactos, encerramento da turma, de áreas ou, no limite, de todo o estabelecimento de
educação ou ensino;
• Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços utilizados pelo caso suspeito, bem como
da área de isolamento (Orientação n.º 014/2020 da DGS);
• Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso suspeito em dois sacos de plástico, resistentes, com
dois nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho e colocação dos mesmos em contentores de
resíduos coletivos após 24 horas da sua produção (nunca em ecopontos).

6. Organização escolar
6.1. Escola Básica da TROFA
6.1.1. Horários
Educação Pré-Escolar
Horários de funcionamento do estabelecimento
a) AAAF
Manhã: 7h30min às 9h.
Hora do almoço: 11:30h /13h30min.
Tarde: 15h30min às 19h.
b) Pré – escolar
Manhã: 9:00h às 12:00h
Almoço: 11h30min às 13h30min
Tarde: 13h30min às 15h30min
1º CEB
Horários de funcionamento do estabelecimento
c) 1º Ciclo - 1º e 2.º anos
Manhã: 8h às 12h15min
Intervalo: 10h às 10h30min
Almoço: 12h15min às 13h45min
Tarde: 13h45min às 14h30min
d) 1º Ciclo - 3º e 4º anos
Manhã: 9h às 13
Intervalo: 10h30min às 11h
Almoço: 13h às 14h30min
Tarde: 14h30min às 15h30min
* 4º ano poderá ter horário de saída alterado devido ao Inglês.

6.1.2 Circuitos de circulação interna
a) Nas entradas e nos corredores da escola, estão assinalados os circuitos de circulação, com setas coloridas.

6.1.3. Salas de aulas/Salas de atividades
a) No início das atividades, as crianças devem proceder à higienização das mãos.
b) As mesas devem ser dispostas junto das paredes e das janelas, com a mesma orientação.
c) Deve ser garantida, sempre que possível, a distância de segurança de pelo menos 1 metro.
d) Nas salas de atividades, as janelas de bandeira devem permanecer abertas.
e) Nas salas com computadores, os teclados e ratos devem ser higienizados após cada utilização.
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6.1.4. Refeitório
a) Três períodos de almoço: Pré-Escolar; 1.º e 2.º anos; 3.º e 4.º anos.
b) Circuitos de circulação de acesso ao refeitório.
c) Talheres e guardanapos embalados.
d) Os assistentes e educadores devem cumprir as regras de utilização de Equipamentos de Proteção
Individual (EPI) e de lavagem correta das mãos.
e) À entrada do refeitório, as crianças procedem à higienização das mãos, com supervisão dos elementos
destacados para o efeito.
f) As assistentes operacionais devem higienizar e desinfetar as mesas e as cadeiras do refeitório, após cada
utilização.

6.1.5. Recreios
a) Intervalos desfasados.
b) Espaço distinto para cada grupo.
c) Bebedouros exteriores encerrados.

6.2. Escola Básica de Macinhata do Vouga
Educação Pré-Escolar
Horários de funcionamento do estabelecimento
AAAF
Manhã: 8h às 9h (caso seja necessário poderá iniciar mais cedo);
Hora do almoço: 12h às 13h30;
Tarde: 15h30 às 18h30 (poderá encerrar mais tarde caso seja necessário).
Pré – escolar
Manhã: 9h às 12h
Tarde: 13h30 às 15h30
1º CEB
Horários de funcionamento do estabelecimento
1º Ciclo - 1º ano
Manhã: 9h às 12h
Almoço: 12h às 13h30
Tarde: 13h30 às 15h30
1º Ciclo - 2º, 3º e 4º anos
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Manhã: 9h às 12h30
Almoço: 12h30 às 14h
Tarde: 14h às 15h30
* 4º ano poderá ter horário de saída alterado devido ao Inglês.
Hora de almoço
Pré-escolar e 1º ano: 12h às 13h30
2º, 3º e 4º anos: 12h30 às 14h00
Intervalos: Serão definidos 4 espaços distintos, destinados a cada uma das turmas, que irão funcionar em
sistema rotativo.

6.3. Escola Básica de Valongo do Vouga
Educação Pré-Escolar
Horários de funcionamento do estabelecimento
AAAF
Manhã: 7h30min às 9h.
Hora do almoço: 11:30h /13h30min.
Tarde: 15h30min às 19h.
Pré – escolar
Manhã: 9:00h às 12:00h
Almoço: 11h30min às 13h30min
Tarde: 13h30min às 15h30min
1º CEB
1º Ciclo - 1º e 2.º anos
Manhã: 8h às 12h15min
Intervalo: 10h às 10h30min
Almoço: 12h15min às 13h45min
Tarde: 13h45min às 14h30min
1º Ciclo - 3º e 4º anos
Manhã: 9h às 13
Intervalo: 10h30min às 11h
Almoço: 13h às 14h30min
Tarde: 14h30min às 15h30min
* 4º ano poderá ter horário de saída alterado devido ao Inglês.
Intervalos
- Intervalos desfasados.
- Espaço distinto para cada grupo.
Local de entrada e saída das crianças e alunos
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Grupos/Turmas
AAAF
Crianças do pré-escolar
Salas do pré-escolar verde e vermelha
Salas do pré-escolar azul e laranja
Alunos dos1º e 2º Anos:
Turmas da sala azul e da sala laranja do piso 0 (2º ano)
Turmas da sala vermelha e da sala verde do piso 0 (1º ano)
Alunos dos 3º e 4º Anos:
Turmas da sala azul e da sala laranja do piso 1 (4º ano)
Turmas da sala vermelha e da sala verde do piso 1 (3º ano)
Acesso e saída do refeitório:
Crianças do Pré- escolar
Alunos do 1º CEB

Entrada e saída
Porta das AAAF
Porta das AAAF
Porta ao lado do refeitório
1ª Porta lateral, lado sul
2ª Porta lateral, lado sul
1ª Porta lateral, lado sul
2ª Porta lateral, lado sul
Porta do lado direito (em frente ao
corredor da pré).
Porta do lado esquerdo (próximo do
corredor do 1º CEB).

Nota: As Bibliotecas dos Centros Escolares regem-se pelos seguintes pressupostos:
Procedimentos internos para os utilizadores
- Uso obrigatório de máscara (adultos) e desinfeção das mãos à entrada da Biblioteca.
- Sempre que possível, manter o distanciamento físico de segurança (mínimo de 1 metro). Será colocada
fita delimitadora para o efeito nos diversos espaços
- É permitida a permanência de um grupo/turma quando acompanhados pelo professor
- Serão disponibilizados os computadores existentes, sendo que os utilizadores ficam devidamente
distanciados. Os computadores terão película protetora para o efeito.
- O acesso às estantes para retirar os livros ou documentos é efetuado em exclusivo pelo
professor/assistente operacional ao serviço. Após a consulta, os livros ou documentos deverão ser colocados
em local apropriado para o efeito, sendo que serão posteriormente colocados em quarentena pelo período
designado (9 dias).
- As mesas terão os lugares marcados e devem ter todas a mesma orientação (avião).
- A entrada e permanência no espaço biblioteca de forma autónoma deverá ter em conta a ordem de
chegada dos seus utilizadores (máximo de 10 alunos).
- A utilização do espaço Biblioteca, em contexto de aula, deverá ter em conta a calendarização
previamente estabelecida.
- O espaço de leitura recreativa e autónoma (cantinho dos sofás) ficará inativo.

Procedimentos internos
- Colocar dispensadores de solução antisséptica de base alcoólica (SABA) na entrada da Biblioteca,
conjuntamente com informação sobre os procedimentos de higienização das mãos.
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- Cada docente/assistente operacional usa equipamento de proteção individual no atendimento (luvas e
máscara).
- Existência de resguardos de acrílico no balcão de atendimento.
-Existência, se possível, de um circuito de entrada e outro de saída (com sinalética no chão) e respeitando
a ordem de entrada e saída, promovendo o distanciamento físico.
- Existência de um espaço com recipientes (1 por turma) onde os alunos colocam os livros requisitados, sendo
que os mesmos aí deverão ficar por um período não inferior a 9 dias.
- Higienização regular de todas as superfícies de contacto e áreas comuns, após a utilização por um
grupo/turma.

6.4. Escola Básica de Valongo do Vouga (escola sede)
Desde que as condições físicas o permitam, devem ser observados os seguintes procedimentos (na escola
sede e, se aplicável, nos centros escolares):

6.4.1. Circuitos de circulação interna
Respeitar os circuitos de circulação interna nos diferentes espaços da escola, representados por linhas e
setas coloridas, nomeadamente no percurso desde a entrada da escola até à sala de aula e nos acessos
aos locais de atendimento e convívio como, por exemplo: biblioteca, refeitório, bufete, papelaria, salas
de apoio, polivalente, entradas de pavilhões, casas de banho, serviços administrativos e direção. Cada
turma deve ter, no exterior, um espaço próprio, o mais próximo possível da sua sala de aula (por
exemplo: mesas de madeira separadas, teatro grego, campo de jogos, bar, átrios dos torreões). Nesta
perspetiva as turmas não podem ocupar espaço já ocupados por outra). Quando chover, além do bar e
dos átrios dos torreões, poderão em último caso se tiverem acompanhamento ficar nas salas.
Entrada / alunos 2º ciclo: Portão principal
Saída / alunos 2º ciclo: Portão principal
Entrada / alunos 3º ciclo: Portão lateral ( junto ao Pavilhão)
Saída / alunos 3º ciclo: Portão principal
Piso 1 - acesso salas 15 a 21 e sala 31
Entrada: Norte / Poente
Saída: Norte / Poente (porta lateral)
Piso 1 - acesso salas 22 a 31
Entrada: lado Nascente
saída: Lado Nascente (porta diferente)
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Piso 0 - acesso às salas 10 a 14, papelaria, sala de convívio, cacifos e antigo auditório
Sala de música - acesso pelo exterior (lado poente)
Sala de Atividades de Vida Diária - acesso pelo exterior (lado poente)
Refeitório - acesso pelo exterior ( de acordo com horário específico por turma / sem fila)
Biblioteca: acesso pelos corredores, de acordo com as salas atribuídas a cada turma.
Serviços Administrativos / Direção/ Sala de Professores / Sala de Assistente Operacionais) - Entrada /
saída pelas portas principais (portas diferentes de acordo com indicações no chão) respeitando os
circuitos implementados.

6.4.2. Salas de aulas/Salas de atividades
a) Os alunos devem ser organizados, preferencialmente, em grupos/turmas, mantendo-se esta organização
ao longo de todo o período de permanência na escola. Os grupos/turmas têm, sempre que possível, horários
de aulas, intervalos e período de refeições organizados de forma a evitar o contacto com outros
grupos/turmas;
b) As aulas de cada turma decorrem, sempre que possível, na mesma sala ampla e arejada e com
lugar/secretária fixo por aluno. É obrigatório o arejamento regular da sala, ao longo da aula e entre
aulas, bem como manter a porta aberta durante as atividades letivas;
c) Antes do início de cada aula, os alunos/crianças deverão proceder à limpeza das mãos;
d) Nas salas, devem ser mantidas as medidas de distanciamento, garantindo a maximização do espaço
entre pessoas. Assim:
- As mesas devem ser dispostas, sempre que possível, junto das paredes e janelas, de acordo com a
estrutura física das salas;
- As mesas devem estar dispostas, preferencialmente, com a mesma orientação. Pode ainda optar-se
por outro tipo de organização do espaço, evitando uma disposição que implique ter alunos virados de
frente uns para os outros;
- Sempre que possível, deve garantir-se um distanciamento físico entre os alunos e alunos/docentes de,
pelo menos, 1 metro, sem comprometer o normal funcionamento das atividades letivas;
- Nas salas com computadores, os teclados e ratos devem ser higienizados após cada utilização.

6.4.3. Aulas de Educação Física/Desporto Escolar
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.
a) Entrada e saída do pavilhão:
- A entrada e saída das turmas no pavilhão será feita faseadamente;
- Os alunos devem aguardar a ordem de entrada no exterior do Pavilhão;
- Limpar os sapatos na entrada do Pavilhão, monitorizado por um adulto (Professor/Funcionário);
- Higienizar as mãos ao entrar no Pavilhão, monitorizado por um adulto (Professor/Funcionário);
- Criar um corredor de circulação dentro do Pavilhão.
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b) Balneários:
- É obrigatório o uso de máscara durante a permanência no balneário.
- Os alunos devem deslocar-se ordeiramente para os balneários e equiparem-se nos lugares marcados de
forma a manter o distanciamento físico recomendado pela DGS;
- O balneário serve apenas para os alunos trocarem de roupa;
- As portas dos balneários devem ficar fechadas durante as aulas;
- Não são autorizadas as idas dos alunos ao balneário durante as aulas.
- No final da aula, os alunos dirigem-se para os balneários somente para trocarem de roupa (Não há
banhos);
- Os objetos de valor dos alunos (carteiras, telemóvel, etc.), devem ficar nos cacifos dos alunos.
c) Material que os alunos devem levar para as aulas:
- Equipamento de Educação Física (sapatilhas, calções, t-shirt, e/ou fato de treino);
- Sapatilhas para uso exclusivo na aula de Educação Física;
- Máscara;
- Saco individual para colocar a máscara e devidamente identificado;
- Garrafa de água individual devidamente identificada;
- Uma toalha pequena;
- Os alunos com atestado médico devem levar o caderno diário e material de escrita.
d) Materiais desportivos
- Só os Assistentes Operacionais devem entrar na arrecadação dos materiais desportivos;
- Os materiais desportivos devem ser limpos e higienizados após cada utilização (Aula).
e) Durante a aula:
- Os alunos devem deslocar-se ordeiramente para a sala de aula e respeitar o distanciamento físico
recomendado pela DGS
- Uso obrigatório de máscara para professores e/ou alunos com atestado médico ou impedidos de
participar na parte prática da aula;
- Definição de um espaço para guardar os sacos com as máscaras (colocar dentro de uma caixa, ou mesa),
sendo estas recolhidas e entregues pelo professor/funcionário;
- Definição de um espaço para colocar garrafa de água e a roupa que os alunos retirarem durante a aula
(zona suja);
- Os alunos só devem retirar a máscara após a indicação do professor para o início da atividade física;
- A distribuição e recolha do material deve ser feita pelo professor;
- Criação de zona de higienização das mãos. (colocação de dispensadores com gel desinfetante de mãos
na sala de aula)
- Os alunos que não tragam equipamento desportivo deverão acompanhar a aula, próximo do professor,
respeitando o distanciamento físico recomendado.
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6.4.4. Refeitório
a) Períodos de almoço, sempre que possível, desfasados entre turmas, de forma a respeitar as regras de
distanciamento e evitando a concentração de alunos;
b) Respeitar o circuito de circulação interna e a lotação máxima de 45 pessoas;
c) Lavagem/desinfeção das mãos antes e após o consumo de qualquer refeição por parte de qualquer
utente;
d) Utilização obrigatória de máscara, exceto no período de refeição;
e) Talheres e guardanapos devem ser fornecidos dentro de embalagem;
f) Higienização e desinfeção de mesas e cadeiras, após cada utilização;
g) Retirar artigos decorativos e outros objetos das mesas;
h Assegurar uma boa ventilação e renovação do ar.

6.4.5. Bufete
a) Não serão servidas refeições;
b) A utilização desse espaço deverá respeitar as medidas de prevenção:
- circuito de circulação (entrada e saída diferentes);
- higienização das mãos à entrada e à saída;
- utilização obrigatória de máscara, exceto no período do lanche;
- distanciamento físico;
- assegurar uma boa ventilação e renovação do ar.
c) Este espaço de utilização tem a lotação máxima de 35 pessoas.

6.4.6. Biblioteca
Procedimentos para os utilizadores:
- Uso obrigatório de máscara e desinfeção das mãos à entrada da Biblioteca. Não é permitida a entrada
e permanência sem máscara na Biblioteca;
- Sempre que possível, manter o distanciamento social de segurança (mínimo de 1 metro). Será colocada
fita delimitadora para o efeito nos diversos espaços;
- É permitida a permanência de 22 pessoas em simultâneo / 1 turma (lugares sentados);
- A utilização do espaço Biblioteca em contexto de aula deverá ter em conta marcação prévia do espaço
pelo respetivo professor;
- A entrada e permanência no espaço biblioteca de forma autónoma deverá ter em conta a ordem de
chegada dos seus utilizadores;
- Serão disponibilizados os computadores existentes, sendo que os utilizadores ficam devidamente
distanciados. Os computadores terão película protetora para o efeito;
- Serviço de fotocópias e impressões está disponível. O manuseamento dos documentos impressos deverá
ser feito pelo professor / auxiliar ao serviço na Biblioteca;
- O acesso às estantes para retirar os livros ou documentos é efetuado em exclusivo pelo
professor/assistente operacional ao serviço. Após a consulta, os livros ou documentos deverão ser colocados
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em local apropriado para o efeito, sendo que serão posteriormente colocados em quarentena pelo período
designado (9 dias).
- As mesas terão os lugares sentados e devem ter todas a mesma orientação (avião);
- O espaço de leitura recreativa e autónoma e visionamento de filmes (cantinho dos sofás) ficará inativo.
b) Procedimentos internos:
- Colocar dispensadores de solução antisséptica de base alcoólica (SABA) em locais estratégicos (áreas de
atendimento ao público, entradas para a BE, conjuntamente com informação sobre os procedimentos de
higienização das mãos;
- Cada docente /auxiliar usa equipamento de proteção individual no atendimento (máscara / luvas);
- Existência de resguardos de acrílico no balcão de atendimento;
- Existência, se possível, de um circuito de entrada e outro de saída, e respeitando a ordem de entrada e
saída, promovendo o distanciamento físico;
-Existência de um espaço onde os alunos colocam os livros requisitados, sendo que os mesmos aí deverão
ficar por um período de 9 dias;
- Higienização regular de todas as superfícies de contato e áreas comuns. Prevê-se que a limpeza seja
efetuada sempre que um grupo / turma deixe o espaço.

6.4.7. Papelaria
O seu acesso é restrito a duas pessoas de cada vez com distanciamento.

6.4.8. Instalações sanitárias
O seu acesso é restrito a duas pessoas de cada vez.

6.4.9 Cacifos
Não há lugar à partilha de cacifos e o seu acesso carece de distanciamento.

6.4.10 Recreios
a) Os intervalos entre as aulas têm a menor duração possível, devendo os alunos permanecer, tanto
quanto possível, nos espaços exteriores mantendo as medidas de prevenção, nomeadamente o
distanciamento entre pessoas e a utilização de máscara;
b) Os bebedouros exteriores estão encerrados durante o período em que vigorar o atual plano de
contingência.

6.4.11. Serviços administrativos
a) Privilegiar a via digital para todos os procedimentos administrativos, sempre que possível;
b) Pré-agendamento;
c) Atendimento no máximo, de duas pessoas de cada vez.
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6.4.12. Direção
Atendimento de uma pessoa de cada vez em cada um dos gabinetes da direção.

6.4.13.. Regras de utilização das salas do pessoal docente
a) Os intervalos entre as aulas têm a menor duração possível, podendo os docentes permanecerem nas
salas dos docentes (sala dos professores, sala de DT, etc.) em n.º que permita respeitar as medidas de
prevenção, nomeadamente o distanciamento entre pessoas;
b) Todos os cargos (coordenações, assessoria…) serão realizados, preferencialmente, à distância.

6.4.14.de utilização das salas do pessoal não docente
a) Os assistentes operacionais e administrativos podem permanecerem na sala do pessoal docente em n.º
que permita respeitar as medidas de prevenção, nomeadamente o distanciamento entre pessoas.

7. Equipas de educação para a saúde nos AE
Compostas por pessoal docente e não docente, em colaboração permanente com os centros de saúde
(equipas de saúde escolar), associações de pais e de estudantes e outros - responsáveis por elaborar e
coordenar os respetivos planos de saúde, promovendo-se, entre outras ações, sessões de
informação/sensibilização para toda a comunidade escolar.

8. Outros procedimentos
a) Devem suspender-se eventos e reuniões com um número alargado de pessoas;
b) Privilegiar a via digital ou telefónica no contacto com os encarregados de educação. Nos casos em que
seja necessário reunir presencialmente, estas reuniões deverão ser, preferencialmente, individuais ou em
pequenos grupos, mantendo as medidas de higiene e distanciamento;
c) No final do dia, as assistentes operacionais deverão repor o stock de máscaras, toalhetes, lenços de
papel, sabão e da solução desinfetante nos dispositivos de parede e dos consumíveis das casas de banho.
d) O responsável pelas compras deverá proceder semanalmente à avaliação dos stocks e proceder à sua
reposição sempre que se justifique.

9. Plano de comunicação
a) Divulgar o Plano de Contingência a toda a comunidade educativa, nomeadamente as 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 - anexos I, II, III e IV);
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b) Deve ainda a comunidade educativa ser informada sobre todas as alterações à organização e
funcionamento do respetivo estabelecimento;
c) A informação deve estar afixada em locais visíveis do recinto escolar e, sempre que possível, ser enviada
por via digital;
d) Disponibilizar o Plano na página web do agrupamento;
e) Sessões de informação das medidas de prevenção da transmissão do vírus COVID-19, feitas pelos
diretores de turma e professores titulares de turma. Ou Equipa da Saúde?
f) Registar em suporte próprio todos os casos de suspeita de infeção pelo novo Coronavírus, pela assistente
responsável pela sala de isolamento;
g) Manter uma lista atualizada dos contactos dos encarregados de educação e de todos os profissionais
da escola (vias alternativas – telemóvel ou e-mail);
h) Manter uma lista atualizada dos contactos (telefone, telemóvel, email) da Equipa de Saúde Escolar, da
Autoridade de Saúde Local, da Câmara Municipal e das Juntas de Freguesia;
i) Manter uma lista atualizada dos contactos (telefone, telemóvel, email) dos fornecedores de bens e serviços
habituais e alternativos;
j) Manter uma lista atualizada dos contactos (telefone, telemóvel, email) das empresas ou instituições que
asseguram os transportes dos alunos;

10. Notas finais
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.

Arrancada do Vouga, 15 de setembro de 2020.
A direção
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Anexo I
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Anexo II
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Anexo III
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Anexo IV
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Anexo V
FLUXO DE ATUAÇÃO PERANTE CASO SUSPEITO DE COVID-19 em menor de idade
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FLUXO DE ATUAÇÃO PERANTE CASO SUSPEITO DE COVID-19 em adultos
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Anexo VI

Serviços
- No final do dia, as assistentes operacionais deverão repor o stock de máscaras, toalhetes, lenços de papel,
sabão e da solução desinfetante nos dispositivos de parede e dos consumíveis das casas de banho.

Limpeza e desinfeção de espaços escolares
As principais preocupações a ter em conta na desinfeção de uma área são:
a) Equipamentos de Proteção Individual (EPI):
- Deve ser usado equipamento que proteja o profissional, quer dos produtos utilizados, quer de eventual
contaminação existente na área onde irá operar, e que evite, ainda, que este traga agentes www.dgs.pt
www.emgfa.pt www.dgeste.mec.pt 2 contaminadores do exterior para a área da desinfeção.
b) Entrada na “área suja”:
- O profissional deve entrar nos locais a limpar já totalmente equipado com o EPI envergado e com o
material de limpeza, levando também consigo sacos prontos para a recolha dos resíduos;
- Ao entrar na “área suja”, deve abrir janelas e arejar a área, sempre que possível.
- Operação dentro da “área suja”:
• Começar a limpar de alto para baixo e das zonas mais distantes da porta de entrada para a
porta de entrada/saída;
• Ter um cuidado especial na limpeza de objetos mais tocados (ex: interruptores; maçanetas das
portas; torneiras; corrimãos; mesas; cadeiras; teclados de computadores; telefones e outros) e áreas
mais frequentadas;
• À medida que se vai limpando, depositar os materiais descartáveis em sacos apropriados (de cor
diferente dos habituais, ou devidamente identificados), tendo o cuidado de não contaminar o exterior
do saco.
c) Saída da “área suja”:
- No final da limpeza, esperar para ter o espaço totalmente arejado e só depois fechar as janelas;
- Limpar os frascos e produtos de limpeza antes de sair;
- Limpar as luvas e calçado por fora sem os retirar;
- Colocar o saco sujo dentro de outro limpo e fechar o saco;
- Sair da área e fechar a porta, sempre que possível;
- Terminadas as limpezas, colocar os EPI reutilizáveis, em embalagem própria hermeticamente fechada,
para os transportar até à zona de desinfeção/lavagem do material e os EPI descartáveis nos sacos de
resíduos.
d) Resíduos:
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- Os sacos de resíduos devem ser colocados no contentor (“caixote do lixo”) dos resíduos indiferenciados.
Estes resíduos não devem, em caso algum, ser colocados no contentor de recolha seletiva, nem
depositados no ecoponto.
- Nunca deixar os sacos de resíduos em espaços públicos, ou zonas onde possam ser mexidos.
e) Frequência de limpeza
- A desinfeção dos espaços e superfícies deve ser efetuada, no mínimo, com frequência diária e sempre
que se mostrar necessário.
- As frequências de referência são:
• Casas de banho – pelo menos duas vezes de manhã e duas vezes à tarde;
• Zonas e objetos de uso comum – corrimãos, maçanetas das portas, interruptores, zonas de contacto
frequente – pelo menos duas vezes de manhã e duas vezes à tarde;
• Salas de aula – no final de cada utilização, sempre que haja mudança de turma;
• Salas de professores – de manhã e à tarde;
• Refeitórios – logo após a utilização de um grupo e antes de outro entrar na área, especialmente
as mesas e zonas de self-service.
e) Produtos e técnicas de desinfeção de espaços escolares
- A limpeza e desinfeção de espaços escolares interiores utiliza os seguintes produtos e técnicas:
• Agentes de desinfeção: Solução de hipoclorito de sódio pronta a usar (já diluída) com a concentração
de 0,05%. Se tiver de diluir o hipoclorito de sódio ou outro produto com igual poder desinfetante e
álcool a 70º (para superfícies que não suportam o hipoclorito de sódio), siga as indicações do anexo.
f) Método de aplicação
- A limpeza deve ser húmida com:
• Balde e esfregona para o chão;
• Panos de limpeza descartáveis ou panos reutilizáveis (laváveis) de microfibras, se houver condições
para serem lavados e desinfetados pelo calor, em máquina de lavar;
• Sempre que possível, deixar as superfícies humedecidas, até que sequem, ao ar, para que o
desinfetante possa atuar eficazmente.
f) Ordem de limpeza dos espaços fechados (Salas de aula, salas de professores, entre outros):
- A limpeza deve começar de alto para baixo, das zonas mais limpas para as mais sujas, e das mais
distantes da porta de entrada para a porta de entrada/saída.
- O chão deverá ser a último a ser limpo.
- Ter especial cuidado na limpeza de objetos mais tocados (ex: interruptores; maçanetas das portas;
torneiras; corrimãos; mesas; bancadas; cadeiras; teclados de computadores; telefones e outros) e áreas
mais frequentadas.
g) Procedimento gerais
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- Lavar primeiro as superfícies com água e detergente e, em seguida, espalhar uniformemente a solução
de hipoclorito de sódio nas superfícies;
- Deixar atuar o desinfetante nas superfícies durante, pelo menos, 10 minutos, sempre que possível;
- Enxaguar as superfícies só com água;
- Deixar secar ao ar, sempre que possível.
h) Procedimentos específicos
- Superfícies e equipamentos que devem ser alvo de especial atenção: maçanetas de portas;
interruptores de luz; telefones; botões de elevadores (se existirem); torneiras; manípulos de autoclismos;
corrimãos; materiais de computadores, tais como teclados, ecrãs e rato; equipamentos eletrónicos ou
outros existentes que sejam de manuseamento frequente.
- Chão (último a limpar): deve ser lavado com água e detergente comum, seguido da desinfeção com
solução de hipoclorito de sódio pronta a usar, ou solução diluída em água fria no momento da utilização,
conforme anexo IV e instruções do fabricante.
- Instalações sanitárias: devem ser lavadas, preferencialmente, com produto que contenha na
composição detergente e desinfetante (2 em 1) porque é de mais fácil e rápida aplicação e desinfeção.
O balde e a esfregona utilizados nas casas de banho não devem ser usados noutros espaços. Deve-se
utilizar panos diferentes para os lavatórios e as áreas à volta destes e para o exterior das sanitas. A
limpeza das casas de banho deve seguir a seguinte sequência:
1. Iniciar a limpeza pelos lavatórios (primeiro as torneiras e só depois o lavatório) e superfícies à
volta destes.
2. De seguida, passar para a limpeza dos sanitários:
2.1. Parte interior:
- Aplicar o produto detergente com base desinfetante, deixando atuar durante, pelo menos, 5
minutos;
- Esfregar bem por dentro com o piaçaba;
- Puxar o autoclismo com o piaçaba ainda dentro da sanita para que este também fique limpo;
- Volte a puxar a água.
2.2. Parte exterior:
- Espalhar o detergente/desinfetante na parte superior da sanita e sobre a tampa;
- Esfregar com o pano: primeiro a tampa e só depois a parte exterior da sanita (parte superior
e os lados);
- Passar o pano só com água;
- Deixar secar ao ar;
- Limpar e desinfetar bem o botão do autoclismo no final. No final da limpeza, deve voltar a
passar um pano humedecido em desinfetante em todas as torneiras.
3. O chão deve ser lavado como descrito anteriormente.
- Refeitórios: Respeitar os planos de limpeza de refeitórios existentes, utilizando agentes de limpeza e
desinfeção aprovados pela legislação em vigor para o setor alimentar. Os profissionais da área de
preparação e confeção dos alimentos devem:
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- Usar sempre máscara, durante as fases de preparação, confeção e distribuição dos alimentos;
- Lavar as mãos com água e sabão imediatamente antes e após a manipulação de alimentos crus
ou antes e após a utilização da casa de banho;
- Higienizar frequentemente as mãos com água e sabão ou com solução antisséptica de base
alcoólica (SABA);
- Cumprir a etiqueta respiratória.
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1 – Enquadramento
No âmbito da política de gradual desconfinamento adotada pelo XXII Governo Constitucional,
e na senda da retoma das atividades económicas, sociais e culturais, o próximo ano letivo terá
início na semana de 14 a 17 de setembro, com atividades letivas, não letivas e formativas
presenciais para todas as crianças e alunos.
Neste contexto, os estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e
secundário, incluindo escolas profissionais, no ano letivo 2020/2021, receberam um conjunto
de orientações que garantem a retoma das atividades educativas e formativas, letivas e não
letivas, em condições de segurança para toda a comunidade educativa.
Atendendo à incerteza quanto à evolução da pandemia da COVID-19, em Portugal e no
Mundo, mas 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 novo coronavírus, 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, rápida e adequada gestão dos
mesmos, em articulação, sempre, com as autoridades de saúde. Estas medidas de redução de
eventual risco de transmissão do SARS-CoV-2, em ambiente escolar, compreendem,
essencialmente, condições específicas de funcionamento, regras de higiene, etiqueta
respiratória e distanciamento físico.
Importa, também, que continue a ser assegurado um conjunto de procedimentos, através da
implementação, em cada unidade orgânica, de um plano de medidas que mitigue a
possibilidade de contágio, garantindo a segurança de toda a comunidade educativa.
Assim, o presente documento compreende um conjunto de medidas e ações que deverão ser
aplicadas, oportunamente, de modo articulado, em cada fase da evolução da epidemia do
Novo Coronavírus SARS-CoV-2 de acordo com as orientações da Direção-Geral da Saúde, com
atualização e ajustamento do Plano de Contingência do Agrupamento de Escolas de Águeda.
De acordo com orientações para o ano letivo 2020/2021

1.1. O que é o novo Coronavírus SARS-CoV-2
Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções, do qual faz parte o COVID19. Normalmente estas infeções estão associadas ao sistema respiratório, podendo ser
semelhantes a uma gripe comum ou evoluir para uma doença mais grave, como pneumonia.
TRANSMISSÃO DA INFEÇÃO
Considera-se que o COVID-19 pode transmitir-se:
− Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra);
− Pelo contacto direto com secreções infeciosas;
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− Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1 mícron).
A transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que esta ocorre durante uma
exposição próxima a pessoa com COVID-19, através da disseminação de gotículas respiratórias
produzidas quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, as quais podem ser inaladas ou
pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas e ainda através do contacto das
mãos com uma superfície ou objeto com o novo coronavírus e, em seguida, o contacto com as
mucosas oral, nasal ou ocular (boca, nariz ou olhos).
1.2. Principais sintomas
Os sintomas são semelhantes a uma gripe, como por exemplo:
• febre
• tosse
• falta de ar (dificuldade respiratória)
• outros sintomas, entre os quais, odinofagia (dor de garganta) e dores musculares
generalizadas.

1.3. Tempo de incubação e formas de manifestação
Estima-se que o período de incubação da doença (tempo decorrido desde a exposição ao vírus
até ao aparecimento de sintomas) seja entre 1 e 14 dias, segundo as últimas informações
publicadas pelas Autoridades de Saúde. Como medida de precaução, a vigilância ativa dos
contactos próximos decorre durante 14 dias desde a data da última exposição a caso
confirmado. As medidas preventivas no âmbito do COVID-19 têm em conta as vias de
transmissão direta (via aérea e por contacto) e as vias de transmissão indireta
(superfícies/objetos contaminados).
2 – Objetivo do Plano de Contingência
O objetivo do Plano de Contingência é manter a atividade da instituição escolar, em face dos
possíveis efeitos da infeção pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2 , nomeadamente o absentismo
dos profissionais e dos alunos e respetivas repercussões nas atividades escolares e no
ambiente familiar e social de toda a comunidade educativa.
O referido plano, consiste num conjunto de medidas e ações que deverão ser aplicadas
oportunamente, de modo articulado, em cada fase da evolução da infeção, para permitir que a
Escola se prepare para enfrentar, de modo adequado, as possíveis consequências de uma
pandemia causado pelo Coronavírus SARS-CoV-2, em estreita articulação com as famílias, os
serviços de saúde e outras estruturas pertinentes da comunidade educativa.
Neste sentido, e por forma a antecipar e gerir o impacto duma eventual situação de doença
nos colaboradores e alunos desta instituição educativa, propõem-se:
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a) Preparar a resposta operacional para minimizar as condições de propagação da doença e
manter os serviços essenciais em funcionamento;
b) Definir a estrutura de decisão e de coordenação;
c) Preparar resposta às necessidades de notificação e comunicação, para o interior e para o
exterior da Instituição (Plano de Comunicação);
d) Preparar os estabelecimentos escolares do Agrupamento, da situação e atividade normais,
tão rápido e seguro quanto possível.
Esta informação pode ser atualizada a qualquer momento, tendo em conta a evolução do
quadro epidemiológico da COVID-19.
As situações não previstas neste documento devem ser avaliadas caso a caso.
3 - Políticas e Princípios
O Plano de Contingência do Agrupamento de Escolas de Águeda tem subjacentes os seguintes
princípios enumerados por ordem decrescente de valor percebido:
1º Salvaguardar a vida de pessoas, reduzindo o risco de contaminação nos locais de trabalho
(por via do contacto com colegas ou por contacto com alunos e até mesmo terceiros) e
limitando a propagação no interior das instalações dos estabelecimentos escolares do
Agrupamento;
2º Preservar e proteger o património e a continuidade das atividades na Instituição educativa,
minimizando o impacto de qualquer interrupção, assegurando a manutenção dos serviços
essenciais;
3º Envolver as entidades oficiais que possam garantir o apoio na resolução da situação de
crise;
4º Gerir a informação, interna e externa, de modo a surgir na opinião pública (comunidade em
que está inserida) como transparente, concisa, clara e verosímil.
4 - Ativação do Pano
4 1 - Identificação de um Coordenador e de uma Equipa Operativa
A coordenação global do plano é assumida por 1 coordenador no Agrupamento.
Equipa Operativa:
· Professores
–
professores
da
Equipa
PES,
Coordenadores
de
Departamento/subcoordenadores, Coordenadora dos Diretores de Turma, Coordenadores de
Estabelecimento;
· Funcionários administrativos – Coordenador dos serviços administrativos;
· Assistentes Operacionais – Coordenador do Assistentes Operacionais.
A Equipa Operativa terá de articular com a unidade de saúde pública (Centros de Saúde,
Hospital, postos médicos) bem como pais, encarregados de educação e autarquias.
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4.2 - Cadeia de Gestão no âmbito do plano

COORDENAÇÃO
Diretor do Agrupamento de Escolas de Águeda
Professor Paulo Pimentel

1º Ciclo e Pré-Escolar

2º Ciclo

Professor António Tondela

Professora Liliana Martins

- Departamentos
- Coordenadores de Escola
- Professores

- Departamentos
- Diretores de Turma
- Professores

Assistentes Técnicos
e Operacionais
Professor José Santos

- Coordenadores AT e AO
- Assistentes Técnicos e
Operacionais
- Refeitório

4.3 - Operacionalização
Equipas
Equipa de Supervisão/
Direção
Equipa de Referenciação

Equipa de Intervenção
Equipa de Suporte
Equipa de Desinfeção

Responsabilidades
• (Re)Definição da estratégia organizacional de atuação;
• Definição de Medidas Internas;
• Articulação com os serviços de Saúde Pública.
• Identificação de casos;
• Sinalização à Equipa Operacional;
• Articulação com famílias.
• Encaminhamento interno/ acompanhamento;
• Articulação com Linha Saúde 24;
• Articulação com Equipa Supervisão.
• Apoio na Sala de Isolamento;
• Articulação com Equipa Operacional.
• Limpeza e desinfeção da área de isolamento e demais
espaços e equipamentos, sujeitos a avaliação pela Autoridade
de Saúde Local.
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Contactos
Linha de Saúde 24

• 808242424

Delegado de Saúde de
Águeda

• 234610210

INEM

• 112

5 - Identificação das atividades essenciais e prioritárias
· Gestão;
· Pessoal docente – atividades letivas;
· Serviços Administrativos – vencimentos, correio e atendimento ao público;
· Assistentes Operacionais – higiene do espaço escolar nomeadamente arejamento das salas,
desinfeção das superfícies, desinfeção dos materiais manipuláveis e objetos de uso frequente,
desinfeção das instalações sanitárias após os intervalos, vigilância de recreios,
acompanhamento das crianças com sintomas de doença;
· Fornecedores de bens ou serviços – alimentação, higienização e material escolar;
· Refeitório - Serviço de refeições.
6

– Funcionamento da Atividade Escolar

6.1 – Horário das atividades letivas – Pré-escolar

JI de Águeda / JI da Borralha / JI da Castanheira / JI da Giesteira / JI de Recardães
Abertura
das AAAF(*)

Início das
atividades
letivas

Saída para
almoço

Tempo para
almoço

Início das
atividades
letivas

Saída da
tarde

Horário das
AAAF(*)

9h00

12h00

1h30

13h30

15h30

15h30 às
19h00

7H30m

6.2 – Horário das atividades letivas – 1.º ciclo

EB da Borralha1, EB Fernando Caldeira e EB de Recardães
Turno da manhã
Intervalo

Almoço

Alunos do 1.º e 2.º anos
09h00 às 13h00
11h00 às 11h30

Alunos do 3.º e 4.º anos
08h00 às 12h002
10h00 às 10h30

13h00 às 14h30

12h00 às 13h302

14h30 às 15h30
15h30 às 16h00
16h00 às 17h00

13h30 às 14h302
14h30 às 14h45
14h45 às 15h45

Até às 17h30

Até às 16h15

Turno da tarde
Intervalo
AEC
Limite para a saída da
EB
1

Na EB da Borralha, à turma mista de 1.º e 4.º anos, foi atribuído o horário dos alunos de 1.º/2.º anos;
Na EB Fernando Caldeira, os alunos do 3.º ano terão a sua hora de almoço entre as 11h30 e as 13h00, tal como apresentado no
quadro seguinte:
2
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Turno da manhã
Intervalo

EB Fernando Caldeira/ Alunos do 3.º ano
08h00 às 11h30
10h00 às 10h30

Almoço

11h30 às 13h00

Turno da tarde
Intervalo
AEC
Limite para a saída da EB

13h00 às 14h30
14h30 às 14h45
14h45 às 15h45
Até às 16h15

Turno da manhã
Intervalo

Almoço
Turno da tarde
Intervalo
AEC
Limite para a saída da EB

EB de Águeda(Chãs)
TAG02 + TAG01
08h00 às 12h00
10h00 às 10h30

TAG03 + TAG04
09h00 às 13h00
11h00 às 11h30

12h00 às 13h30

13h00 às 14h30

13h30 às 14h30
14h30 às 14h45
14h45 às 15h45
Até às 16h15

14h30 às 15h30
15h30 às 16h00
16h00 às 17h00
Até às 17h30

EB de Assequins
Turno da manhã
Intervalo

Almoço
Turno da tarde
Intervalo
AEC
Limite para a saída da EB

Turma 1.º e 4.º anos
09h00 às 12h30
10h30 às 11h00

Turma 2.º e 3.º anos
09h00 às 12h30
10h30 às 11h00

12h30 às 14h00

12h30 às 14h00

14h00 às 15h30
15h30 às 16h00
16h00 às 17h00
Até às 17h30

14h00 às 15h30
15h30 às 16h00
16h00 às 17h00
Até às 17h30
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6.3 – Horário das atividades letivas – 2.º ciclo
Para evitar ajuntamentos nos intervalos, foram criados dois turnos que funcionarão com
intervalos desfasados, de acordo com a distribuição constante no quadro seguinte:

TURNO 1

TURNO 2

08h30
09h20
Intervalo 10h10
10h25
11h15
Intervalo 12h05
12h15

09h20
10h10
10h25
11h15
12h05
12h15
13h05

08h30
Intervalo 09h20
09h30
10h20
Intervalo 11h10
11h25
12h15

09h20
09h30
10h20
11h10
11h25
12h15
13h05

13:20
14:10
Intervalo 15:00
15:10
16:00
Intervalo 16:50
17:00

14:10
15.00
15:10
16:00
16:50
17:00
17:50

13:20
Intervalo 14:10
14:15
15:05
Intervalo 15:55
16:05
16:55

14:10
14:15
15:05
15:55
16:05
16:55
17:45
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6.4. Circuitos de circulação e espaços de recreios
- No portão de entrada e saída dos alunos haverá percursos no pavimento exterior, de modo a
demarcar-se um circuito de circulação dentro do recinto da escola e à existência de corredores
de passagem contínuos, com as devidas indicações.
- Serão marcados dez espaços no espaço exterior da escola, para uso dos alunos em tempo de
intervalo. Cada turma terá a indicação do espaço que lhe foi atribuído, sendo a utilização dos
mesmos feita em intervalos desfasados. Com tempo de chuva, os alunos devem permanecer
na sala de aula.
- A circulação no interior do bloco de aulas será limitada e restringir-se-á exclusivamente ao
acesso às salas de aula e às instalações sanitárias. Quando circularem nos corredores, a
circulação será sempre pela direita, devidamente marcada no pavimento.
- A sala de aula deve garantir, sempre que possível, uma maximização do espaço entre alunos
e alunos/docentes, por forma a garantir o distanciamento físico de 1-1,5 metros.
- Em cada turma, deve ser definido um aluno a quem cabe, e apenas a ele, a abertura de
janelas, o manuseamento de estores e/ou outro equipamento de uso coletivo necessário ao
funcionamento da aula.
- Entre o professor e a primeira fila de alunos deve garantir-se uma distância de, pelo menos, 2
metros.
- Caso se verifique a necessidade de utilização de um outro espaço (Ex: Auditório, Biblioteca),
deve reduzir-se a lotação máxima, dispondo de sinalética que indique os lugares que podem
ser ocupados, de modo a garantir as regras de distanciamento físico. Estes espaços são
higienizados e desinfetados após cada utilização.
- Cada turma terá um horário definido para a sua utilização, sendo que a lotação foi
igualmente reduzida e os lugares a utilizar devidamente assinalados. Os espaços são
higienizados e desinfetados após cada utilização.
- Os acessos à Biblioteca e à reprografia obedecerão aos mesmos critérios de circulação,
sempre pelo lado direito, devendo ser marcados no chão o espaço de segurança para as filas
de espera.
- Nas salas de almoço para professores e para as assistentes operacionais, o número limite
será de duas pessoas de cada vez. Na(s) sala(s) dos professores, não poderão exceder-se os 12
lugares de cada vez.
Nota: Cada estabelecimento de ensino, tem um mapa de circulação específico.
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7- Identificação das medidas de manutenção da atividade escolar em situação de crise
a) Absentismo dos professores:
• Ocupação/cumprimento do plano disponibilizado pelo professor da disciplina, dos alunos, na
sala, recorrendo à bolsa de professores de substituição. Na ausência destes, ocupação por
parte dos AO;
• Possibilidade de realização de atividades através de e-mail, videoconferência ou outra
comunicação eletrónica, sendo que a turma ficará na escola à responsabilidade de um
professor/ assistente operacional.
b) Absentismo dos Funcionários dos Serviços Administrativos:
• O chefe dos serviços administrativos deverá assegurar a formação de funcionários para o
desempenho das funções prioritárias, de modo a garantir o exercício das mesmas em caso de
ausência do funcionário habitualmente responsável por essa tarefa.
• Na ausência do chefe dos Serviços Administrativos ficará responsável pelas tarefas
prioritárias dois funcionários nomeados para o efeito.
c) Absentismo das Assistentes Operacionais:
• A chefe dos Assistentes Operacionais deverá assegurar a formação de funcionários para o
desempenho das funções prioritárias, de modo a garantir o exercício das mesmas, em caso de
ausência do funcionário habitualmente responsável por essa tarefa. Na ausência da chefe
ficará responsável por esta tarefa, um Assistente Operacional nomeado pela mesma.
· Para o apoio à sala de isolamento serão destacados dois Assistentes Operacionais.
d) Fornecedor de bens ou serviços essenciais para o funcionamento da Escola:
· Higienização e material escolar – Definidos pelos serviços administrativos.
e) Assegurar a existência de uma reserva estratégica de bens ou produtos de proteção e
higienização, cuja falta possa comprometer o exercício das atividades mínimas ou
consideradas prioritárias:
f) Os serviços administrativos devem possuir um ficheiro atualizado com os contactos dos pais

e encarregados de educação de todos os alunos, que deverá estar disponível junto do
telefone.
g) No caso de encerramento da escola deverá ser comunicado aos pais/Encarregados de

educação o período de encerramento e medidas de vigilância a adotar.
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8. Medidas de prevenção e controlo da infeção pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2:
As escolas e outros estabelecimentos de ensino têm um papel muito importante na prevenção
da infeção pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2, adotando medidas que visam capacitar a
comunidade educativa para a adoção de comportamentos preventivos adequados e que visam
intervir no ambiente escolar, no sentido de facilitar esses mesmos comportamentos.
8.1 - Informação e capacitação
É fundamental garantir que a comunidade educativa possua informação sobre as medidas de
prevenção – higiene pessoal e do ambiente escolar – que deverão ser adotadas
Tabela 1 – Cronograma de Reuniões para Esclarecimento e Sensibilização
Destinatários
Pessoal docente
Pessoal
não
docente
Alunos

Data
Setembro
Setembro

Enc. Educação

Setembro

Setembro

Assunto

Dinamizador
Direção
Direção

Medidas de prevenção,
sinais de alerta,
Professores de
procedimentos, ...
Desenvolvimento
DT

Cidadania

e

8.2. Medidas gerais de higienização e de prevenção diárias
De modo a garantir a segurança de toda a comunidade educativa é necessário tomar medidas
de prevenção diárias que deverão ser adotadas por todos os intervenientes.
·
·
·
·
·
·

·
·
·

Em todos os espaços escolares, está afixado um plano de higienização e o respetivo
registo de desinfeção realizada (data/ hora/ identificação).
Manutenção das condições de distanciamento em segurança em todos os espaços do
recinto escolar;
A utilização de máscara no interior da escola é de caráter obrigatório e deverá ser
substituída sempre que se encontre húmida;
Afixação de cartazes da Direção Geral de Saúde, em pontos estratégicos da escola;
Limpeza e arejamento das salas, abrindo as janelas, sobretudo, durante os intervalos;
Aumento do número de vezes em que são limpas as superfícies de trabalho,
maçanetas das portas, os teclados, ratos de computador e corrimões, utilizando
preferencialmente, solução aquosa de álcool;
Colocação de dispositivos com soluções de limpeza das mãos à base de álcool, em
espaços que não possibilitem a lavagem das mãos;
Todas as casas de banho possuirão dispositivos de sabonete líquido e toalhetes;
Os lenços usados deverão ser colocados no caixote do lixo, lavando/desinfetando as
mãos de seguida;
13
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·

·

Despejar com frequência os caixotes do lixo de resíduos, (que contemplam sacos
plásticos e tampa com acionamento não manual), que se encontram distribuídos
estrategicamente. Estes sacos de lixo deverão ser colocados no contentor de resíduos
indiferenciados;
Desinfetar as instalações sanitárias após cada intervalo e/ou cada utilização, no caso
de ser durante o período de aulas. Em local visível será afixado um documento de
registo de desinfeção realizada (data/ hora/ identificação).

8.2.1. Higiene das mãos
·
·
·

Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo
menos, 20 segundos.
Higienizar as mãos com solução à base de álcool ao entrar na escola, sala de aula ou
em qualquer serviço.
Reforçar a sua lavagem, antes e depois das refeições, após o uso da casa de banho,
tosse ou espirro, manuseamento de lenços com secreções, toque em superfícies
utilizadas por outrem e sempre que estejam sujas.

8.2.2 - Ambiente Escolar
No espaço escolar há materiais e procedimentos cuja implementação visa prevenir e acautelar
a saúde de todos os elementos da comunidade educativa.
·

Colocação de dispositivos com soluções de limpeza das mãos à base de álcool ou
sabão nos locais:

- Portaria/ Entradas;
- Sala de isolamento;
- Papelaria/Reprografia;
- Secretaria;
- Receção/PBX;
- Refeitório;
- Pavilhão desportivo;
- Sala(s)de professores;
- Salas de aula;
- Biblioteca Escolar;
- Casas de banho.
· Colocação de dispositivo para fornecimento de toalhetes de papel em todas as casas
de banho;
· Colocação de caixotes do lixo fechados com pedal (em todos os espaços interiores e
exteriores destinados a esse fim).
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8.2.3 - Sala de Aula:
·
·
·
·
·
·

·
·

Todas as turmas terão sala fixa;
Os alunos deverão sentar-se em todas as aulas de acordo com a planta de sala de aula
definida, para minimizar o contacto/contágio entre pares;
Cada um dos alunos deverá ser portador de um maço de lenços de papel e máscara;
Nas salas de aula as janelas de bandeira devem permanecer abertas, assim como a
porta;
No final de cada aula, o docente deve assegurar que a sala é arejada durante o
intervalo;
Não haverá partilha de qualquer tipo de material, pelo que cada aluno se deverá munir
de todo o material que necessitar para cada aula. Do mesmo modo não poderá haver
partilha de garrafas de água, comida ou outros bens pessoais;
Sempre que durante as aulas necessitem de ir à casa de banho, deverão proceder à
higienização das mãos;
A desinfeção da secretária do professor e dos respetivos materiais, deverá ser
efetuada no final de cada utilização, sempre que muda de turma/sala.

8.3 - Medidas de isolamento e distanciamento social
Serão reforçadas as medidas de prevenção, a ser implementadas por toda a comunidade
educativa:
·
·
·
·
·
·

Prescindir de cumprimentos por beijos e abraços;
Evitar o contacto com outras pessoas, quando se tem algum sintoma de possível
infeção;
Usar lenços de papel (de utilização única);
Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos;
Evitar tocar nos olhos, no nariz, na boca e na parte da frente da máscara com as mãos
sujas ou contaminadas.
Divulgar aos pais e encarregados de educação regras claras de não admissão na escola
de crianças que manifestem febre ou outros sintomas de COVID-19. Neste sentido,
não deverão comparecer na escola caso verifiquem apresentar sintomas de gripe,
(febre, tosse, dificuldade respiratória, dores de cabeça, cansaço generalizado).

8.4 - Serviços gerais
· Os funcionários procederão à limpeza das mãos recorrendo à solução específica sempre
que se justifique (contacto com materiais oriundos do exterior).
· À entrada do refeitório, os alunos procederão à higienização das mãos recorrendo aos
lavatórios colocados na casa de banho próxima do refeitório, com supervisão dos elementos
destacados para o efeito.
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· Na receção, a assistente operacional procederá à limpeza das mãos recorrendo à solução
específica sempre que se justifique e à limpeza do telefone com material específico, sempre
que o mesmo seja utilizado.

· No final do dia, as assistentes operacionais deverão repor o stock de máscaras, toalhetes,
lenços de papel, sabão e da solução desinfetante nos dispositivos de parede e os consumíveis
das casas de banho.
· O responsável pelas compras deverá proceder, semanalmente, à avaliação dos stocks e
proceder à sua reposição sempre que se justifique.
· Os bebedouros exteriores deverão ser encerrados durante o período em que vigorar o atual
plano de contingência.
8.5 – Sala de isolamento
• Está selecionada uma sala de isolamento em cada estabelecimento de ensino do
Agrupamento.
• A sala deve ser utilizada apenas para alunos e profissionais que evidenciem sintomas de
COVID-19. Deve ser arejada frequentemente.
· A porta deve permanecer fechada sempre que estiver a ser utilizada.
• Deve dispor de um dispositivo dispensador de solução antisséptica de base alcoólica para
desinfeção das mãos.
• Deve ser limpa e arejada, após a sua utilização por eventuais crianças doentes, por uma
assistente com equipamento de proteção individual (luvas e máscaras descartáveis), utilizando
produtos de limpeza de uso exclusivo.
· Esta área deve estar equipada com: telefone, cadeira ou marquesa, kit com água e alguns
alimentos não perecíveis, contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico),
toalhetes de papel, máscaras cirúrgicas, luvas descartáveis, termómetro digital sem contacto.
· Nesta área deve existir uma instalação sanitária devidamente equipada, nomeadamente com
doseador de sabão e toalhetes de papel, para utilização exclusiva do trabalhador com
Sintomas/caso suspeito.
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9. Atuação do Estabelecimento de Ensino perante um caso suspeito de COVID-19
Perante a identificação de um caso suspeito, devem ser tomados os seguintes passos:

9.1 - Se no decorrer de uma aula um aluno manifestar sintomas de COVID-19:
· O professor chama a assistente operacional e convida o aluno a sair da sala de aula.
· A assistente contacta o responsável pela sala de isolamento.
· A equipa de intervenção deve contactar, de imediato, o diretor pelas vias estabelecidas no
Plano de Contingência do Agrupamento.
· O responsável pela sala de isolamento (equipa de intervenção), acompanha-o até à referida
sala, seguindo circuitos próprios.
· É contactado de imediato o encarregado de educação, de modo a informá-lo sobre o
estado de saúde do menor. O encarregado de educação deve dirigir-se ao estabelecimento de
educação ou ensino, preferencialmente em veículo próprio.
9.2 – Procedimentos na sala de isolamento
· Na área de isolamento, o encarregado de educação, ou o próprio se for um adulto, contacta
o SNS 24 – 808242424 ou outras linhas criadas para o efeito e segue as indicações que lhe
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forem dadas. O diretor ou o responsável pela sala de isolamento pode realizar o contacto
telefónico se tiver autorização prévia do encarregado de educação.
Na sequência da triagem telefónica:
• Se o caso não for considerado suspeito 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 no Plano de Contingência para
COVID-19.
• Se o caso for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem telefónica (SNS 24 ou outras
linhas) será encaminhado de uma das seguintes formas:
ü Autocuidado: isolamento em casa;
ü Avaliação Clínica nas Áreas Dedicadas COVID-19 nos Cuidados de Saúde Primários;

ü Avaliação Clínica em Serviço de Urgência.
Nota: Se o encarregado de educação não contactar o SNS 24 ou outras linhas criadas para o
efeito, a Autoridade de Saúde Local deve ser informada da situação pelo diretor ou ponto focal
do estabelecimento de educação ou ensino.
9.3 Procedimento perante um caso suspeito triado pelo SNS 24
Caso exista um caso suspeito de COVID-19 triado pela SNS 24 ou outras linhas de triagem
telefónica, é contactada de imediato o Delegado de Saúde de Águeda, cujos contactos
telefónicos devem constar num documento visível na área de isolamento, e estar gravados no
telemóvel do ponto focal e do diretor do estabelecimento de educação ou ensino.

9.4 Medidas a adotar perante um caso suspeito validado
- Na situação de um caso confirmado, a área de “isolamento” deve ser interditada até à
validação da descontaminação (limpeza e desinfeção) pela Autoridade de Saúde Local. Esta
interdição só poderá ser levantada pela Autoridade de Saúde.
- Armazenar os resíduos do caso confirmado em saco de plástico que, após ser fechado, deve
ser segregado e enviado para operador licenciado.
- A autoridade de Saúde Local, em estreita articulação com o Diretor, comunica à DGS
informações sobre as medidas implementadas na escola e sobre o estado de saúde dos
contactos próximos do doente.
As pessoas com COVID-19, são consideradas curadas quando:
• Apresentam ausência completa da febre (sem recurso a medicação) e melhoria significativa
dos sintomas durante 3 dias consecutivos, e
• Apresentam teste laboratorial (rRT-PCR) negativo, realizado, no mínimo, 14 dias após o
início dos sintomas (nos doentes sem internamento hospitalar por COVID-19) ou dois testes
laboratoriais (rRT-PCR) negativos, com pelo menos 24 horas de diferença, realizados, no
mínimo, 14 dias após o início dos sintomas (nos doentes com internamento hospitalar por
COVID-19).
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Após determinação de cura e indicação da Autoridade de Saúde Local, a pessoa pode regressar
ao estabelecimento de educação ou ensino, fazendo-se acompanhar de declaração médica
que comprove que já não existe risco de contágio.

10 - Procedimento de vigilância de contactos próximos
Considera-se “contacto próximo” um aluno ou colaborador que não apresenta sintomas no
momento, mas que teve ou pode ter tido contacto com um caso confirmado de COVID-1911. O
tipo de exposição do contacto próximo, determinará o tipo de vigilância (Anexo II).
O contacto próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser de:
− “Alto risco de exposição”, é definido como:
− Aluno ou colaborador da mesma sala de aula ou mesmo posto de trabalho (gabinete, sala de
aula, zona até 2 metros) do Caso;
− Aluno ou colaborador que esteve face-a-face com o Caso Confirmado ou que esteve com
este em espaço fechado;
− Aluno ou trabalhador que partilhou com o Caso Confirmado loiça (pratos, copos, talheres),
material e utensílios escolares (lápis, marcadores, cadernos…) ou outros objetos ou
equipamentos que possam estar contaminados com expetoração, sangue, gotículas
respiratórias.
− “Baixo risco de exposição” (casual), é definido como:
− Aluno ou colaborador que teve contacto esporádico (momentâneo) com o Caso Confirmado
(ex. em movimento/circulação durante o qual houve exposição a gotículas/secreções
respiratórias através de conversa face-a-face superior a 15 minutos, tosse ou espirro).
− O elemento da equipa de referenciação ou da equipa de intervenção que prestou assistência
ao Caso Confirmado, desde que tenha seguido as medidas de prevenção (ex. utilização
adequada da máscara e luvas; etiqueta respiratória; higiene das mãos).
Perante um Caso Confirmado por COVID-19, além do referido anteriormente, deverão ser
ativados os procedimentos de vigilância ativa dos contactos próximos, relativamente ao início
de sintomatologia.
Para efeitos de gestão dos contactos a Autoridade de Saúde Local, em estreita articulação
com a escola deve:
− Identificar, listar e classificar os contactos próximos (incluindo os casuais);
− Proceder ao necessário acompanhamento dos contactos (telefonar diariamente, informar,
aconselhar e referenciar, se necessário). O período de incubação estimado da COVID-19 é de 1
a 14 dias. Como medida de precaução, a vigilância ativa dos contatos próximos decorre
durante 14 dias desde a data da última exposição a caso confirmado.
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De referir que:
− A auto monitorização diária, feita pelo próprio aluno (quando a sua idade o permita) ou
colaborador, visa a avaliação da febre (medir a temperatura corporal duas vezes por dia e
registar o valor e a hora de medição) e a verificação de tosse ou dificuldade em respirar;
− Se se verificarem sintomas da COVID-19 e o aluno ou colaborador estiver na escola, devemse iniciar os “Procedimentos num Caso Suspeito”, estabelecidos no ponto 8;
− Se nenhum sintoma surgir nos 14 dias decorrentes da última exposição, a situação fica
encerrada para COVID-19.
11 - Plano de comunicação
· Divulgar o Plano de Contingência junto dos profissionais da escola, junto dos pais e
encarregados de educação, dos alunos e da restante comunidade através de reuniões e página
do Agrupamento.
· Disponibilizar o Plano na página web do agrupamento.
· Afixar informação em suporte escrito e pictórico nos diversos espaços da escola, incluindo
placards e distribuição de panfletos.
· Registar em suporte próprio todos os casos de suspeita de infeção pelo novo Coronavírus
SARS-CoV-2, pela assistente responsável pela sala de isolamento.
· Manter uma lista atualizada dos contactos dos encarregados de educação e de todos os
profissionais da escola (vias alternativas – telemóvel ou e-mail)
· Manter uma lista atualizada dos contactos (telefone, telemóvel, fax, email) da Equipa de
Saúde Escolar, da Autoridade de Saúde Local, da Câmara e das Juntas de Freguesia.
· Manter uma lista atualizada dos contactos (telefone, telemóvel, fax, email) dos
fornecedores de bens e serviços habituais e alternativos.
· Manter uma lista atualizada dos contactos (telefone, telemóvel, fax, email) das empresas
ou instituições que asseguram os transportes dos alunos.
12. Avaliação
O plano será reavaliado e atualizado sempre que necessário. Terminada a fase pandémica,
proceder-se-á à elaboração de um breve relatório.
Noutras situações que não estejam aqui contempladas será solicitado esclarecimento às
autoridades de saúde competentes e à tutela ministerial.
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Anexo I – Fluxograma de situação de Aluno/Colaborador com Sintomas de CODIV-19 num
estabelecimento de ensino

Aluno

Docente / Não Docente

Com sintomas compatíveis com Coronavírus

Com sintomas compatíveis com Coronavírus

Equipa de Referenciação
Famílias

AEA - 234 600 780

Encarregado de Educação
Instituições

Supervisão /
Direção

Comunicação
Externa

Equipa de Intervenção
Triagem

Equipa de Suporte

Sala de Isolamento

Equipa de Desinfeção

Sintomas
21
Tosse / FebreRua
/ Dificuldade
respiratória
aguda
Agrupamento de Escolas de Águeda
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Anexo II – Fluxograma de monitorização dos contactos próximos (trabalhadores
assintomáticos) de um caso confirmado de CODIV-19 (trabalhador)
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Anexo III – Circuitos de circulação e espaços de recreio (2.º Ciclo)

Portas de entrada e saída do Bloco de aulas
Parte dianteira do bloco
A1.1

Porta 1
A1.2
A1.3

5.º E

6.º H

CN2

6.º F

A1.4

5.º G 6.º B

Acesso ao WC:
- feminino – 1.º piso (junto à sala A1.1);
- masculino - 2.º piso (junto à sala A2.2).

Porta 2
A1.5 A1.6 A1.ET A1.EV

6.º 6.º I 5.º D 5.º B
D

Acesso ao WC:
- feminino – 2.º piso (junto à sala A2.7);
- masculino - 1.º piso (junto à sala A1.ET).

Parte traseira do bloco
Porta 3
A2.1 A2.2

A2.EM

5.º A 5.º F

A2.3

A2.4

6.º 5.º I
A

A2.5

Porta 4
A2.6 A2.7 A2.8 A2.EV

6.º 6.º E 6.º C
G

Acesso ao WC:
- feminino – 1.º piso (junto à sala A1.1);
- masculino - 2.º piso (junto à sala A2.2).

5.º
H

6.º J 5.º C

Acesso ao WC:
- feminino – 2.º piso (junto à sala A2.7);
- masculino - 1.º piso (junto à sala A1.ET).

Acesso ao refeitório: – sair pela porta atribuída " dirigir-se à rampa de acesso ao campo de
jogos " subir as escadas junto ao refeitório

Espaços de recreio
3

4

5

6

7

8

9

10

Turma Turma

Turma

Turma

Turma

Turma

Turma

Turma

Turma

Turma

6.º F

6.º D 6.º B 5.º B 5.º H 6.º E

5.º F 6.º A 6.º G

Turma

Turma

1
Grupo
1
1.º Intervalo:
após 50’ de
aulas

Grupo
2
1.º Intervalo:
após 100’ de
aulas

2

--------

Turma Turma

Turma

Turma

Turma

Turma

Turma

Turma

5.º G 6.º H 5.º E 5.º D

6.º I

6.º J

5.º C 6.º C 5.º A

5.º I
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PLANO DE
CONTINGÊNCIA
(Despacho n.º 2836-A/2020)
CORONAVÍRUS

SARS-COV-2 (COVID – 19)
ESCOLA BÁSICA de ÁGUEDA (CHÃS) E
PRÉ ESCOLAR

Organização geral
Organização das salas de AULAS
1. As crianças e funcionários deverão ser organizados em salas fixas (os funcionários devem
corresponder a grupos fixos), de forma a evitar o contacto entre pessoas de grupos diferentes;
2. Cada grupo terá, na medida do possível, horários de recreio e refeições organizados de forma a
evitar o máximo contacto e a prestação de cuidados por parte de dois adultos únicos (educadora e
auxiliar);
3. Cada grupo ocupará diariamente um mesmo espaço, na medida do possível, uma sala de aula de
modo a evitar a circulação de pessoas e crianças;
4. O acesso à sala deve ser limitado apenas ao pessoal afeto à mesma;
5. Serão definidos circuitos de entrada e saída da sala de aula para cada grupo, evitando o
cruzamento de pessoas;
6. Cada sala será utilizada exclusivamente por cada um dos grupos, encerrando-se assim a
utilização da sala SAU e espaço do polivalente como um espaço comum;
7. Deverá ser maximizado o distanciamento físico entre as crianças quando estão em mesas, o que
pode ser garantido pelo cumprimento da distância de 1,5m a 2m;
8. O material didático não deve ser partilhado entre as crianças e será desinfetado diariamente;
Plano de Contingência 2.0_CNSB│8
9. Sempre que necessário, será garantido material individual, para cada atividade;
10. Todos os materiais não laváveis e não essenciais para as atividades lúdico-pedagógicas serão
retirados, reforçando-se a limpeza e desinfeção em todos os outros;
11. O material de uso corrente (livros, esferográficas, cadernos, …) deverão permanecer no lugar de
cada aluno sendo manipulados apenas pelo próprio.
12. Deverá acondicionar-se uma renovação frequente do ar, mantendo as janelas e portas abertas,
de modo a permitir uma melhor circulação do ar dentro do espaço;
13. Será entregue/enviado aos encarregados de educação

este plano com as regras nele

estabelecidas.
14. Estarão definidos os espaços de espera com marcação no chão e os pais/encarregados de
educação, não deverão entrar e deverão permanecer o menor tempo possível na porta.

Acesso ao recinto escolar
1. Os horários de entrada e saída deverão ser rigorosamente respeitados a fim de se evitar os
cruzamentos e aglomerados de pessoas;
2.

Todos os funcionários devem realizar higienização das mãos e vaporização de calçado, usar
equipamento de proteção, como máscara cirúrgica, logo que chegam ao espaço escolar e antes
de contactar com crianças ou outros adultos.

3. As crianças devem ser entregues/ recebidas individualmente pelo seu encarregado de
educação, ou por alguém por ele designado, apenas através das portas de acesso, designadas
às turmas/grupos, sendo vedado o acesso ao interior do edifício aos adultos acompanhantes.
4. A entrada de alunos far-se-á pela porta principal para os alunos do 1º ciclo, pela portal lateral 1
para alunos do ATL e pelas portas laterais 2 e 3, junto às respetivas salas, para as crianças do JI.

PLANTA – ver plantas 1 e 2
5. Serão definidos horários de entrada e de saída desfasados, para evitar o cruzamento de grupos;
6. À chegada, as crianças serão recebidas, por uma pessoa destacada para o efeito, dirigindo-se
estas imediatamente para as salas de aula;
7. A higienização das mãos à entrada e à saída com solução antisséptica de base alcoólica (SABA)
é obrigatória;
8. Os portões e portas deverão estar abertos, durante os períodos de entrada e saída, de forma a
evitar o toque frequente em superfícies;

Organização dos espaços exteriores/ recreio

1. Os diferentes espaços de exterior/ recreio deverão ser distribuídos pelos grupos de forma a que
estes não se cruzem entre si;
2. Deverão ser respeitados horários de utilização dos espaços exteriores, de forma a que os
diferentes grupos usufruam dos espaços definidos para cada grupo. De referir que o Parque Infantil
será encerrado neste período de tempo.
3. O distanciamento físico entre crianças e adultos deve ser mantido durante os momentos de
recreio.
4. As crianças deverão evitar trazer para a Escola os seus brinquedos uma vez que não há
disponibilidade para a higienização dos mesmos.

Higienização
1. O plano de desinfeção está de acordo com a Orientação 014/2020 da DGS e será do
conhecimento dos profissionais, estando afixado em local visível: a. O que deve ser limpo/
desinfetado (zonas, superfícies, estruturas); b. Como deve ser limpo/ desinfetado (equipamento e
instruções do procedimento); c. Com que produtos deve ser limpo/ desinfetado (detergente/
desinfetante utilizado); d. Quando deve ser limpo/ desinfetado (periodicidade de higienização); e.
Quem deve limpar/ desinfetar (responsável pela execução da operação);
2. As superfícies com maior risco de contaminação e as que estão à altura das crianças deverão ser
desinfetadas, com frequência, ao longo do dia;
3. Todas as salas e espaços terão dispensadores de solução à base de álcool;
4. Se possível, manter a ventilação e arejamento das salas e corredores, permitindo a circulação do
ar;
5. A higienização frequente dos materiais pedagógicos (ex.: lápis, pincéis) e equipamentos
utilizados pelas crianças com produtos adequados, várias vezes ao dia, de acordo com a orientação
14/2020 da DGS, é obrigatória.

Utilização da casa de banho

1. A limpeza e desinfeção das sanitas, interruptores e torneiras deve ser feita frequentemente;
2. As portas deverão, na medida do possível, permanecer sempre abertas para evitar o contacto
constante com as mesmas;
3. Em cada casa de banho disponibilizar-se-á sabão líquido com dispositivo doseador, toalhetes de
papel de uso único para a promoção das boas práticas de higiene, nomeadamente a higienização
das mãos.

Refeitórios Escolares Organização

1. Serão definidos horários distintos de refeições para a o Pré-escolar e 1º Ciclo poderão ser criados
turnos de almoço, consoante o número de crianças;
2. A deslocação para a sala de refeições será desfasada para diminuir o cruzamento de crianças, ou
em alternativa deve considerar-se fazer as refeições em serviço de Take Away;
3. As refeições serão realizadas em grupos distintos e com horários diferenciados garantido a
higienização do material de apoio entre as suas utilizações;

4. Em caso de necessidade, algumas refeições poderão ser realizadas nas salas ou noutros espaços;
5. Os lugares estarão marcados, de forma a assegurar o máximo de distanciamento físico possível;
6. A higienização das mãos será feita antes e depois das refeições, por parte de todos os
utilizadores (crianças e adultos).

Reforço das Medidas de Higiene
1. A limpeza e desinfeção das superfícies será concretizada de acordo com a Orientação 014/2020
da DGS “Limpeza e desinfeção de superfícies em estabelecimentos de atendimento ao público ou
similares”;
2. As zonas de contacto frequente serão higienizadas com frequência (ex.: puxadores, balcões,
carrinhos e mesas de apoio);
3. A descontaminação das superfícies será realizada entre trocas de turno (mesas, cadeiras, entre
outras).

Medidas gerais

1. A higienização das mãos pelos alunos é obrigatória na chegada e saída do Edifício escolar;
2. À chegada, irá proceder-se à medida da temperatura corporal;
3. Não será permitido o acesso a alunos e profissionais com sintomas de qualquer doença;
4. Os alunos deverão entrar pela porta principal da Escola quer estará aberta.
5. Após o término das aulas, os alunos não podem permanecer nas instalações do Edifício Escolar;
6. Os horários das turmas serão desfasados, evitando, o mais possível, a concentração dos alunos,
dos professores e do pessoal não docente no recinto escolar, assim como as deslocações à
instituição;
7. As aulas de cada turma poderão funcionar apenas num dos períodos do dia (manhã ou tarde);
8. As salas cumprirão as orientações fornecidas em termos de distanciamento social;
9. O percurso para a sala de isolamento está identificado;
10. Deverão ser criadas garantias de substituição de funcionários doentes;
11.Uso de “máscara cirúrgica” será obrigatório para todos os profissionais;
12. A lavagem/ desinfeção frequente das mãos, por parte de todos os profissionais, bem como dos
alunos, será frequentemente executada.

Procedimentos perante a identificação de um caso suspeito

1. Sala de isolamento – Antiga sala pertencente à Associação de Pais. (Planta – ver planta 2)
2. A sala estará equipada de acordo com a orientação 006/2020 da DGS, acautelando que este
espaço de isolamento esteja sempre disponível;
3. Perante a identificação de um caso suspeito, este deverá ser encaminhado para a área de
isolamento, pelos circuitos definidos no Plano de Contingência, devendo o Coordenador ser
contactado;
4.

Os encarregados de educação do caso suspeito devem ser de imediato contactados e

aconselhados a ligar para o SNS 24 (808 24 24 24);
5. Todos os encarregados de educação serão informados em caso de existência de um caso
suspeito na instituição;
6. As Autoridades de Saúde locais deverão ser imediatamente informadas do caso suspeito e dos
contactos da turma, de forma a facilitar a aplicação de medidas de Saúde Pública aos contactos de
alto risco;
7. A limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas, pelo caso suspeito, e da área de
isolamento, deverá ser reforçada, nos termos da Orientação 14/2020 da DGS;
8. Os resíduos produzidos pelo caso suspeito deverão ser acondicionados em duplo saco de plástico
resistente, com dois nós apertados, preferencialmente com um adesivo/ atilho e devem ser
colocados em contentores de resíduos coletivos, após 24 horas da sua produção (nunca em
ecopontos).

Número do SNS 24: 808 24 24 24

Sala de Contingência - Responsáveis
A nível do Pré Escolar:
Manhã - Assistente Operacional do Jardim de Infância – Fátima Loja
Tarde – Assistente Operacional AAAF – Susana Patrícia Ferreira
A nível do 1º Ciclo

A responsável será a AO Cidália Gonçalves.

Proposta de Horários e organização de espaços comuns
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Sendo que as turmas do Pré-Escolar farão intervalo das 10h30min às 11h00min, e os
almoços serão servidos a duas turmas na sala A e a outras duas no refeitório.
Na sala B destinar-se ao ATL (1º Ciclo).
A circulação das crianças do 1º Ciclo far-se-á preferencialmente pelo exterior, tanto para as
salas de 1º ciclo, como para a refeição no contentor apropriado para o efeito. No entanto
haverá corredores de circulação no interior sempre que o tempo não permitir a deslocação
das crianças pelo exterior. PLANTA – ver planta 1

Horário da AO da CAF- Maria José Santiago - 3 horas.
Funções higienização dos espaços e materiais (sala, WC e hall). Acompanhamento das
crianças nas atividades.

Pensar a intervenção pedagógica - JI DE ÁGUEDA - Ano letivo 2020-2021

Este Plano de Contingência da Eb/JI de Águeda aplica-se também ao tempo não letivo e à
extensão dos horários, no âmbito das Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF), do
Jardim de infância de Águeda, bem como das atividades de ATL, para as crianças do 1º
Ciclo. As suas atividades não letivas serão desenvolvidas nos espaços físicos da Eb1/JI de
Águeda, com o estabelecimento de medidas excepcionais de organização e funcionamento
deste estabelecimento de educação, em condições de segurança para toda a comunidade
educativa, de acordo as normas estabelecidas pela DGS.
O Jardim-de-infância de Águeda irá desenvolver as suas atividades não letivas (AAAF), no
atual espaço no edifício das Chãs, nas salas de atividades, pelos respetivos grupos. Estas
serão desocupadas de armários e acessórios desnecessários
A refeição do almoço decorrerá no refeitório para duas turmas do JI, na sala A e no
refeitório para outras duas turmas com as medidas de segurança e distanciamento
necessários. PLANTA – ver planta 1
De forma a garantir a segurança das crianças, gestão de funcionários e de organização de
limpeza e higienização dos espaços, serão utilizados na Eb1/JI de Águeda os seguintes
espaços :
1. 2 salas no rés- do- chão denominadas Sala A (refeitório JI – 2 turmas) e Sala B (
ATL- 1º Ciclo).
2. 4 salas de atividades letivas e não letivas.
3. 1 salão de uso temporário.
4. 1 sala de isolamento – Zona amarela PLANTA – ver planta 2
5. 1 refeitório e 1 contentor - 1º Ciclo/ 2 turmas de JI.
6. 2 WC – de utilização individual, junto às salas A e B, que devem ser higienizadas
depois de cada utilização.
7. 2WC – para utilização de 2 grupos JI separadamente, na higienização antes das
refeições. Estes devem ser higienizados depois da sua utilização.

8. 1 recreio dividido em 4 espaços, para a utilização pelos 4 grupos de crianças de
JI/1º Ciclo, de acordo com horários desfasados na grelha.
9. 1 parque infantil que estará encerrado.
10. 1 recreio para ATL ( ao lado do parque infantil).
11. Foram selecionados materiais para as crianças utilizarem nos espaços definidos,
que depois da sua utilização serão devidamente higienizados e colocados em
quarentena quando a sua utilização o justificar (utilização por mais de uma criança).

Condições Gerais preventivas específicas no Jardim de Infância de Águeda

Registam-se as alterações necessárias no que respeita aos espaços, horários e organização
das ofertas educativas para o ano lectivo 2020-2021 de acordo com o melhor
funcionamento das mesmas:
1. O Jardim de Infância de Águeda é constituído por quatro salas, denominadas sala 1,
sala 2, sala 3 e sala 4. PLANTA – ver planta 1
2. O acesso (das 7h30 às 8h45) e saída (após 15h30) será feita pelas portas laterais 2 e 3
de acesso direto às salas de atividades.
3. O acesso e saída diretos das salas de aula 1 e 2 será feito pela porta lateral 2, da
primeira área suja; o acesso e saída das salas de aula 3 e 4 será feito pela porta lateral
3, da segunda área suja.
4. As crianças do Jardim de Infância farão a desinfeção do calçado à entrada, em tapete
próprio para o efeito.
1. As crianças que apresentam ou apresentaram durante a noite febre ou outra
sintomatologia de doença não devem vir para o JI pois não poderão entrar.
2. Não serão administrados medicamentos sem o devido normativo de recomendação
médica e documento de autorização devidamente preenchido segundo a lei.
3. Os lanches devem vir devidamente acondicionados de casa, em caixas ou sacos
hermeticamente fechados.
4. Será assegurado que os materiais da sala sejam devidamente desinfetados entre
utilizações, e que ao utilizá-los as crianças não os partilhem.
5. A distribuição das crianças pelos espaços lúdicos e dos funcionários estará organizada
nos diferentes espaços, com as medidas de higiene, segurança e distanciamento,

necessários.
6. Será assegurada e reforçada a lavagem frequente das mãos, por parte do pessoal não
docente e também das crianças, à entrada do recinto escolar, antes e após as refeições,
antes e após a ida à casa de banho e sempre que regressem do exterior. As crianças
devem lavar as mãos acompanhadas, para que o façam de forma correta.
7. Será efectuada a lavagem dos brinquedos regularmente e devida desinfeção ao final do
dia, sendo só utilizado passado dois dias, pelo que haverá rotatividade de brinquedos.
8. Sempre que seja necessário, as peças de roupa suja devem ir para casa em saco
plástico, fechado.
9. Será privilegiado 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.
10. De forma a garantir a segurança das crianças e a organização de limpeza e higienização dos
espaços serão utilizados os espaços dos WC 3 junto às sala A e B de forma individual e após a
utilização por criança será higienizada. PLANTA – ver planta 1

11. Serão utilizados os espaços dos WC junto às salas de atividades (WC 1 e WC 2) quando
necessária a higiene de cada grupo, sendo devidamente higienizado após cada utilização.

12. Na hora do almoço serão utilizado os WC 3 e os WC 1 e WC 2. PLANTA – ver planta 1
13. Será utilizada a sala A para as refeições de almoço de 2 turmas de JI, com as devidas
condições de segurança e higiene. PLANTA – ver planta 1

Horários e funções
As crianças não deverão permanecer no estabelecimento de educação por período
superior ao estritamente necessário, conforme as indicações de D.G. S.

HORÁRIO JI DE ÁGUEDA: 7H30M ÀS 19H.

Horário do pessoal não docente

Horário manhã: 7horas 30 minutos ---13horas 30 minutos
Assistentes operacionais: 4 Olga, Sónia, Lúcia e Fátima

Funções:
Apoio na higienização e deslocação à casa de banho para higienização do espaço e materiais
por ela usados;
Colaboração com a docente no acompanhamento das crianças nas atividades pedagógicas e
socioeducativas.
Organização de materiais da sala/crianças em consonância com as orientações da
educadora;
Higienização/limeza dos materiais, espaços e superfícies da sala durante o período da
manhã;
Apoio ao almoço e higienização das crianças;
Registo da higienização em grelha própria;
Acolhimento das crianças e colaboração entre JI/família segundo orientação docente.

Horário da tarde (AAAF): 13horas - 19 horas
Assistentes operacionais 4: Cristina, Ana Cristina, Patrícia e Ana Correia
Funções:
Apoio na higienização e deslocação à casa de banho para higienização do espaço e materiais
por ela usados;
Colaboração com a docente no acompanhamento das crianças nas atividades pedagógicas e
socioeducativa;
Organização e execução das atividades das AAAF em articulação com a educadora;
Organização de materiais da sala/crianças em consonância com as orientações da
educadora;
Higienização/limpeza dos materiais, espaços e superfícies da sala durante e no final do dia;
Registo da higienização em grelha própria;
Entrega das crianças e colaboração entre JI/família segundo orientação docente.

Organização das atividades nas AAAF
1. Será criada uma nova organização socioeducativa, tendo em conta as orientações
da DGS, e em articulação com o Plano de Atividades Lúdicas para o ano letivo de

2020-2021.
2. Estará garantido o direito das crianças ao brincar, com as regras atuais de higiene e
distanciamento físico.
3. Será dada especial atenção ao bem-estar das crianças e resposta adequada às suas
necessidades emocionais, físicas e cognitivas, bem como tomada de atenção às suas
dúvidas e angústias, tranquilizando-as e ajudando-as a compreender a importância do
cumprimento e continuidade destas novas regras, para a segurança de todos.
4. Serão adequadas e organizadas as rotinas, dos espaços, dos materiais e das atividades.
5. Serão privilegiadas as atividades que decorram no exterior, como recreio e jardim.
6. Serão desenvolvidas atividades, preferencialmente individualmente ou em pequenos
grupos quando possível.
7. Serão privilegiadas atividades que recorram a materiais mais facilmente higienizáveis,
evitando aqueles que, pelas suas caraterísticas, apresentam maior risco de contaminação,
assegurando que os espaços e objetos partilhados entre crianças são devidamente
desinfetados entre utilizações.

Pessoal de Apoio
Assistente Operacional: Célia Silva
Funções: higienização dos espaços.

Assistente Operacional:Filomena Viscaia

Funções: higienização dos espaços.

Assistente Operacional: Margarida

Funções: apoio ao almoço

Horário do pessoal docente
Horário Letivo: 9h às 12h e das 13h30 às 15h30
Educadoras de Infância: Arminda, Graça, Ana e Isabel

Funções sociopedagógica e de supervisão.

Plano Diário de Funcionamento e Rotinas do Jardim de Infância

7:30 H às 9 Horas – (salas de aula/atividades e AAAF) - Período das AAAF. Abertura e receção das crianças
através das entradas laterais 1 e 2. Higienização das mãos; Desinfeção do calçado das crianças e
encaminhamento à sala da respetiva criança.
9 H às 11h55 – Atividade letiva nas respetivas salas de aula/atividades.
10:15 Horas – Higiene e Lanche nas salas ou no espaço exterior.
11:50 Horas – Saída organizada para almoço com pré-lavagem de mãos nas casas de banho atribuídas a
cada grupo / turma.
12 Horas – Entrada organizada de cada grupo de alunos nas salas da componente para almoço.
- saída de alunos que vão almoçar a casa através das entradas laterais 2 e 3.
13H 30M – Recepção das crianças que almoçam em casa através das entradas laterais 1 e 2 ; Higienização
das mãos; Desinfeção do calçado das crianças e encaminhamento à sala da respetiva criança.
13:30 H às 15:15 Horas – Atividade letiva nas respetivas salas de aula.
15:15H às 15:30 Horas – Entrega das crianças através das entradas laterais 2 e 3.
- Higiene e Lanche nas salas da componente ou espaço exterior.
15:30 H às 19 Horas – Atividades recreativas das AAAF.
- Higiene e saída de alunos para casa através das entradas intermédias.
Utilização do recreio
O recreio será dividido em quatro para utilização das turmas de JI/AAAF, nos horários designados na
grelha de proposta de horários e organização de espaços comuns e sempre que possível em atividades no
exterior.
Sempre que seja utilizado o exterior as crianças devem entrar e desinfectar o calçado no respetivo tapete.

A Planta do Edifício Escolar e recreio/ exterior encontram-se em anexo a
este Plano de Contingência.
EB/JI Águeda, 16 de setembro de 2020

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ÁGUEDA
ANO LETIVO 2020/2021
Jardim de infância de Castanheira do Vouga
setembro 2020

PLANO DE AÇÃO COVID-19
Este Plano aplica-se ao tempo letivo e à extensão dos horários, no âmbito das Atividades de
Animação e Apoio à Família (AAAF), do Jardim de infância de Castanheira do Vouga que, sendo
constituído por um só grupo de crianças, irá desenvolver as suas atividades nos espaços físicos
destinados a cada uma das suas componentes. O Jardim de Infância de Castanheira do Vouga é
constituído por uma sala para o desenvolvimento da componente letiva, outra para extensão dos
horários e um refeitório (em planta anexa). O espaço exterior é aberto à comunidade.
Regime previsto e normas a adotar
Será privilegiado o Regime presencial aquele em que o processo de ensino e aprendizagem é
desenvolvido num contexto em que crianças e adultos estão em contacto direto, encontrando-se
fisicamente no mesmo local.

Regime presencial
Condições gerais necessárias para adotar como medidas preventivas:
De forma a permitir garantir a segurança das crianças e adultos que estão a trabalhar diretamente
com as crianças, a gestão de funcionários e de organização de limpeza e higienização dos espaços,
serão utilizadas as seguintes medidas:
·
Canais de comunicação
o
Privilegiar a via digital para todos os procedimentos administrativos, sempre que possível.
o
Privilegiar a via digital ou telefónica no contacto com os encarregados de educação. Nos casos
em que seja necessário reunir presencialmente, estas reuniões deverão ser, preferencialmente,
individuais ou em pequenos grupos, mantendo as medidas de higiene e distanciamento.
·
Dever de informação aos pais/encarregados de educação e comunidade
o
Entregar aos pais/encarregados de educação, pessoal docente e não docente um guião de apoio
ao funcionamento relativamente às normas de conduta a obedecer, no atual contexto, e que
visam a prevenção e o controlo da transmissão da COVID-19. Esta informação deve estar afixada
em locais visíveis na entrada do JI e/ou ser enviada por via electrónica.
o
Os pais/encarregados de educação, pessoal docente e não docente, devem ser informados
sobre todas as alterações à organização e funcionamento do respetivo estabelecimento.
· Informações pais/encarregados de educação
o
Crianças que apresentam ou apresentaram durante a noite febre não entram no
estabelecimento.
o
Não devem as crianças levar brinquedos ou outros objetos que não sejam necessários de casa
para o JI.
o
Os lanches devem vir devidamente acondicionados de casa, em caixas ou saco hermeticamente
fechados e devem ser colocados em saco descartável.
·
Reuniões e afins com pais/encarregados de educação e comunidade
o
Nesta fase, devem-se suspender-se eventos e reuniões com um número alargado de pessoas.
o
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.
·
Entradas e saídas
o
Serão definidos os espaços de espera com marcação no chão e os pais/encarregados de
educação, não deverão entrar e permanecer o menor tempo possível na porta.
o
As crianças serão entregues/recebidas individualmente, à entrada e saída do JI, na porta
principal do estabelecimento e recebidas por um profissional destacado para o efeito e os pais/
encarregados de educação, deverão cumprir as regras de segurança utilizando as máscaras para
acesso e permanência nos estabelecimentos de educação e ensino caso seja mesmo necessário.
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o

o
o

·
o
o
o
·
o

·

Todos os funcionários devem realizar higienização das mãos e vaporização de calçado, usar
equipamento de proteção, como máscara cirúrgica, logo que chegam ao espaço do JI e antes de
contactar com crianças ou outros adultos.
Todas as crianças devem realizar higienização das mãos e troca de calçado, logo que chegam ao
espaço do JI e antes de contactar com outras crianças e adultos.
Pessoas externas ao processo educativo (p. ex. fornecedores) só devem entrar 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;
Organização dos horários e circuitos
Os pais/encarregados de educação devem respeitar os horários de entrada e de saída
desfasados definidos, em setembro, para evitar o cruzamento de pessoas.
Pessoas externas ao processo educativo (fornecedores), só excecionalmente podem entrar no
estabelecimento educativo, de máscara e evitando o contacto com as crianças.
A deslocação para as refeições deve ser desfasada para diminuir o cruzamento de crianças.
Definir circuitos de entrada e saída e dentro do espaço do JI (ver ponto Organização de
circulação interna).
Não deve a criança permanecer no estabelecimento de educação por período superior ao
estritamente necessário.
Horário do JI

Horário
Educadora Irene M.

Horário
AO Sónia Ladeira

Horário
AO Célia

7h.30 - 18h30

9h.00 - 12h00
13h.30 - 15h.30

7h.30 - 13h30

13h00 - 19h00

Funções e substituições
Horário
Horário
Educadora
AO Sónia Ladeira
Funções
atividade
pedagógica
e
supervisão
organizacional.

·

Funções
AAAF de manhã e almoço.
Apoio ao tempo letivo.
Higienização:
Do refeitório e louças.
De brinquedos.
Três vezes de manhã de
mesas e puxadores, botões e
acessórios em instalações
sanitárias.
Descontaminação
das
superfícies utilizadas entre trocas
de turno.

Horário
AO Célia
Funções
AAAF de tarde.
Apoio ao tempo letivo.
Higienização:
Acompanhamento das crianças na higiene
oral.
Três vezes de tarde de mesas e puxadores,
botões e acessórios em instalações sanitárias.
Higienização dos WC no final de almoço.
De brinquedos.
Ao final do dia higienização dos WC e do espaço
lúdico e de todos os brinquedos.

Organização de circulação interna
Circuitos para EE e técnicos de apoio a crianças
o
Os pais/encarregados de educação, em caso de necessidade só poderão entrar para o
hall de entrada e logo de seguida para a sala de atendimento e de apoio ao aluno.
o
Os técnicos farão o mesmo circuito mas terão que primeiro trocar o calçado na área
suja, colocar a máscara e higienizar as mãos.
Circuitos para crianças e PD e PND
o
A área suja, para os adultos, ficará no hall de entrada para que troquem o calçado
higienizem as mãos e adultos coloquem as máscaras e ainda guardem os seus pertences em
cabides marcados para o efeito. Esta área será higienizada após todos terem chegado. De
seguida dirige-se para o espaço de receção e atividades com as crianças, seguindo os limites
definidos no chão para circulação.
o
As crianças entram logo para o espaço da sala de atividades onde existe uma área
definida para troca de calçado e área será higienizada após a criança ter feito a troca, bem
como higienizada o calçado.
o
De seguida criança e ou adulto dirigem-se para o espaço das atividades.
o
Durante o tempo letivo e AAAF a casa de banho utilizada pelas crianças será a que fica
junto ao refeitório para a higienização dos dentes também após o almoço.
Circuito para fornecedor de refeições
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O elemento que transporta as refeições deverá estar protegido com máscara e deixar
à porta do refeitório (porta traseira do estabelecimento e direta para o exterior), em
espaço para o efeito, os transportadores dos alimentos e levar os que são do dia anterior
que já estarão lá colocados.
Organização dos espaços
As salas de atividades serão organizadas de modo a:
Os espaços que não sejam necessários irão estar encerrados.
Criar espaços “sujos” e espaços “limpos” onde as crianças e adultos deixem o calçado à entrada,
solicitando aos encarregados de educação que levem calçado extra (de uso exclusivo no JI).
Disponibilizar a solução antissética de base alcoólica (SABA) à entrada dos recintos.
Remover das salas os acessórios não essenciais à prática das atividades pedagógicas, reforçando
a limpeza e desinfeção dos que lá permanecem.
Materiais que possam ser facilmente higienizados e substituídos semanalmente por outros para
não criar desinteresse nas atividades.
Garantir a existência de material individual necessário para cada atividade, ou a desinfeção do
mesmo entre utilizações caso o material não seja suficiente.
Deve ser maximizado o distanciamento físico entre as crianças quando estão em mesas nos
momentos de atividades lúdicas diversas, de refeição e de higienização das mãos e higiene oral,
sem comprometer o normal funcionamento das atividades pedagógicas.
Mesas de trabalho e refeitório, orientadas no mesmo sentido e os lugares devem estar
marcados, de forma a assegurar o máximo de distanciamento físico - marcação de mesas e
cadeiras por criança.
Devem ser definidos circuitos de circulação interna (ver ponto Organização 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.
Os equipamentos usados no exterior devem ser higienizados após a utilização das crianças.
Deverá ser organizada a distribuição das crianças pelos espaços lúdicos e funcionários nos
diferentes espaços.
Lista confirmada dos contactos de emergência das crianças.
Salas de refeições irá ser organizadas para que:
Todos os funcionários utilizem máscara, enquanto acompanham as crianças.
Haverá lugares marcados, de forma a assegurar ao máximo as medidas de
distanciamento e higiene, possível entre crianças.
A deslocação para a mesa irá ser organizada de forma a não haver cruzamento de crianças.
Antes e depois das refeições, as crianças devem lavar as mãos acompanhadas, para que o façam
de forma correta.
Garantir que não são partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos.
As pausas da equipa para almoço deverão ocorrer de modo a garantir o afastamento físico entre
profissionais.
Instalações sanitárias irão ser organizadas para que:
Evitar as concentrações nas idas à casa de banho e após a utilização, por criança, ser higienizada.
Devem estar equipadas com dispositivo doseador de sabão líquido e toalhetes de papel de uso
único gestão de resíduos diária, sem necessidade de proceder a tratamento especial.
· Sala de apoio a crianças com outros técnicos e EE irá ser organizadas para que:
Devem ser definidos circuitos de circulação interna(ver ponto Organização de circulação
interna).
Devem usar máscara e trocar de calçado na zona suja, desinfetar as mãos e evitar o contacto
com as outras crianças.
A sala após a sua utilização será logo desinfetada.
Sala de isolamento irá ser organizadas para que:
Seja uma área de isolamento, com saída rápida e fácil para o exterior, devidamente equipada
com cadeira, água, alguns alimentos não perecíveis (bolachas) e com acesso a instalação sanitária.
A definição deste espaço encontra-se assinalada na planta do espaço a utilizar no edifício, por
ser a que melhores acessos tem para Wc e saída de emergência da área de isolamento.
A criança caso possa e consiga ficará isolada sozinha, caso não consiga estará acompanhada por
uma AO, designada e devidamente protegida, segundo o protocolo de segurança.
Organização das atividades letivas e AAAF
o

·
o
o
o
o
o
o
o

o

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

o
o
o
o
o
o
·
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Planeamento e gestão curricular
Em matéria de planeamento e gestão curricular, no ano letivo de 2020/2021, deve o docente
seguir as presentes orientações, relativamente ao regime presencial:
Criar uma nova rotina pedagógica, tendo em conta as orientações da DGS, em articulação com
os fundamentos e princípios da pedagogia para a infância definidos nas OCEPE, que continuam a
constituir-se como os documentos curriculares para efeitos de planificação, realização e avaliação
do ensino e aprendizagem no pré-escolar.
Deverá ser assegurado o apoio individualizado, às crianças que necessitem, envolvendo a EMAEI
no acompanhamento da criança em estreita articulação com o docente e a família.
No âmbito das atividades de caráter artístico e cultural, o docente, deve planificar a
concretização de atividades, programas e projetos artísticos e culturais, devendo adequá-los aos
regimes previstos. Deve ainda o docente articular as suas ações com entidades e agentes
culturais, promovendo parcerias e operacionalizando a realização destas atividades,
designadamente, visitas de estudo, oficinas de formação e outras atividades de âmbito artístico e
cultural.
No âmbito das atividades desportivas, o docente deve proceder à sua planificação, adequandoas às orientações em vigor das autoridades de saúde.
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.
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 e
considerando ainda 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.
Dar a conhecer às crianças as novas regras de convivência social, e as alterações das suas rotinas
e ouvindo as suas opiniões e sugestões, levando-as a compreender a importância das novas
rotinas e 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.
Planear atividades e projetos, organização das rotinas, dos espaços, dos materiais e das
atividades, escutando as crianças sobre como os podem desenvolver/ organizar, tendo em conta
o contexto atual, bem como 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.
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.
Desenvolver as atividades, preferencialmente individualmente ou em pequenos grupos, quando
necessário.
Privilegiar as atividades que decorram no exterior (pátios, logradouros, jardins) evitando
grandes concentrações.
Promover atividades como a leitura de histórias em círculo alargado.
Privilegiar atividades que recorram a materiais mais facilmente higienizáveis, evitando aqueles
que, pelas suas características, apresentam maior risco de contaminação, assegurando que os
objetos partilhados entre crianças são devidamente desinfetados entre utilizações.
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.
Higienização das mãos, dos espaços e materiais
Será elaborado um plano de higienização dos espaços e equipamentos que deverá estar afixado
em local visível e deve ser do conhecimento dos profissionais com funções de limpeza.
Deverá ser assegurada a ventilação dos espaços mantendo, se possível as janelas e/ou portas
das salas abertas, de modo a permitir uma melhor circulação do ar dentro do espaço, não
comprometendo a segurança das crianças.
Antes da reabertura dos estabelecimentos, já foi feita uma limpeza geral e desinfeção das
instalações.
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Deverá ser assegurado que os materiais da sala são devidamente desinfetados entre utilizações
e que ao utilizar materiais da sala não partilhem objetos sempre possível.
Assegurar a existência de material para os procedimentos adequados de desinfeção e limpeza
dos edifícios escolares, de acordo com a Orientação 014/2020 da DGS.
Os materiais e produtos de limpeza para os procedimentos de desinfeção e limpeza dos edifícios
escolares, deverão estar de acordo com as Orientações previstas na legislação para o efeito
(Orientação nº 014/2020 da DGS e com o documento da Direção-Geral dos Estabelecimentos
Escolares (DGEstE)).
A limpeza com água e detergente será, na maioria dos casos, suficiente, mas em casos
específicos pode ser decidido fazer igualmente a desinfeção.
Deve ser reforçada a lavagem/desinfeção frequente das mãos por parte do pessoal docente e
não docente e também das crianças, designadamente aquando da entrada no estabelecimento de
educação, antes e após as refeições, antes e após a ida à casa de banho, e sempre que regressem
do espaço exterior.
O calçado extra permanece no estabelecimento de educação, devendo ser higienizado, todos os
dias, após a saída da criança e dos adultos.
Sempre que aplicável, as peças de roupa suja devem ir para casa em saco plástico, fechado.
Plano de higienização dos espaços e equipamentos
O plano de higienização deverá estar afixado em local visível e acessível.
Os materiais para os procedimentos de desinfeção e limpeza deverão ser adequados e constar
as fichas técnicas dos produtos e serão fornecidos pela junta de freguesia.
O dispensador de solução à base de álcool que poderão ser portáteis ou fixos deverão estar à
entrada e à saída das instalações definidas.
Os materiais utilizados no exterior (triciclos, escorrega, baloiços, tabela de basquete) devem ser
higienizados entre troca de turnos e quando muito utilizados, várias vezes ao dia.
Qualquer material antes de ser guardado deve ser higienizado.
Os materiais da sala serão devidamente desinfetados entre utilizações.
Todo o espaço utilizado e materiais será higienizado diariamente em diferentes momentos:
§ Lavagem dos brinquedos regularmente e, ao final do dia, a sua desinfeção mais
profunda.
§ Mesas e puxadores, botões e acessórios em instalações sanitárias - 3 vezes no período
da manhã e 3 vezes período da tarde.
§ Descontaminação das superfícies utilizadas entre trocas de turno.
§ Higienização dos lavatórios nos WC após a higiene oral de cada criança.
§ Higienização dos WC no final de almoço e da higiene oral de todas as crianças.
§ Ao final do dia higienização dos espaços utilizados e de todos os brinquedos do espaço
utilizado.
Será criado um dossier com as fichas técnicas dos produtos utilizados e onde constarão também
os registos da limpeza com a identificação e a frequência com que é realizada a
desinfeção/higinização e os produtos que oram utilizados, bem como uma cópia do plano de
higienização.
Os caixotes o lixo, existentes no edifício, devem ser revestidos com dois sacos de plástico no seu
interior.
O fardamento deve ser acondicionado em dois sacos plásticos e ser encaminhado para a escola
sede do Agrupamento, diariamente.
Código de conduta para conter a propagação do novo coronavírus.
Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente e ainda encarregados de educação,
fornecedores e outros elementos externos).
Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma SABA trocar calçado e cumprir os circuitos
definidos para circulação.
Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20
segundos.
Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, antes e após o uso da casa de banho e
sempre que necessário;
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;
Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
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Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc.
Como atuar perante um caso suspeito
Quem tiver sintomas deve contactar a Linha SNS24 (808 242424) ou outras linhas telefónicas
criadas especificamente para o efeito e proceder de acordo com as indicações fornecidas pelos
profissionais de saúde.
Perante a identificação de um caso suspeito os devem:
Encaminhar o caso suspeito para a área de isolamento, pelos circuitos definidos previamente e
tendo em atenção a localização do referido espaço e medir a temperatura.
Através de uma lista atualizada de contactos, informar de imediato os pais/encarregados de
educação do caso suspeito para levar a criança e ao mesmo tempo contactar o SNS 24 (808 24 24
24).
Informar o diretor.
Todos os encarregados de educação devem ser avisados de que houve um caso suspeito,
respeitando o dever de sigilo de informações pessoais da criança em causa.
Como atuar posteriormente para limpeza e desinfeção
Perante um caso confirmado deverão todos os intervenientes do JI (crianças e profissionais)
proceder a uma despistagem do vírus.
Deverá dar-se inicio ao plano de mitigação e protocolo de desinfeção e limpeza dos espaços, de
acordo com as orientações da direção do Agrupamento.
Reforçar a limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso suspeito e da área
de isolamento.
Acondicionar os resíduos produzidos pelo caso suspeito em duplo saco de plástico e resistentes,
fechados com dois nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho e devem ser
colocados em contentores de resíduos coletivos após 24 horas da sua produção (nunca em
ecopontos).
Sempre que seja necessário, as peças de roupa suja devem ir para casa em saco plástico,
fechado.
Intervenientes
Dado não haver equipas para rotatividade, a equipa é fixa.
A constituição de diferentes equipas de pessoal não docente, de modo a garantir a sua
substituição na eventualidade de absentismo por doença ou necessidade de isolamento, é da
responsabilidade da direção.
Intervenientes
Famílias – entrega das crianças, não entram no espaço escolar
Crianças – utilizadores do espaço
PD – educadora e PND _ AO Sónia Ladeira e AO Alice Oliveira - utilizadoras do espaço
Fornecedores do almoço e outros - sendo pessoas externas ao processo educativo,

A terapeuta da fala sendo pessoa externa mas que faz parte dos recursos do JI.

Planta dos espaços a utilizar
Planta geral do Plano 1 – plano Plano 2
escolhido
edifício

Plano

Legenda
Zonas de espaços a utilizar pelos pais/EE e ou outros técnicos
Zonas de espaços a utilizar pelas crianças - almoço tempo letivo e AAAF e passagem de espaços
Zona de confinamento
Zona de espaços de passagem e uso esporádico
Zonas de espaços fechados
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Zonas de espaço de área suja
Zonas de espaço de arrumos de material escolar, de limpeza e cozinha
Zonas de espaço de receção das refeições
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PLANO DE AÇÃO COVID-19
EB Assequins – 2020/21
Este Plano aplica-se ao ano letivo 2020- 2021 na EB de Assequins. Neste estabelecimento de ensino haverá
duas turmas com componente letiva, que irão desenvolver as suas atividades nos espaços físicos destinados
a cada uma das turmas.
O espaço escolar é constituído por quatro salas. A sala um e a sala dois (ver planta anexa) que são destinadas
à componente letiva atribuída a cada uma das turmas em funcionamento; a sala três destinada a apoios
educativos e a outra sala, adaptada para refeitório. A escola conta ainda com um espaço (sala SAU) onde irão
decorrer acompanhamentos psicopedagógicos, psicológicos e outros; uma pequena sala destinada ao
confinamento; uma cozinha de apoio; um WC para alunos e um WC para adultos, vários arrumos. A escola
possui ainda um espaço interior coberto (polivalente) e um bom espaço exterior.
Condições gerais necessárias para adotar como medidas preventivas:

De forma a permitir garantir a segurança das crianças e adultos que estão a trabalhar diretamente com as
crianças, serão utilizadas as seguintes medidas:
·

Reuniões e afins com pais/encarregados de educação e comunidade
Nesta fase, devem suspender-se eventos e reuniões com um número alargado de pessoas.
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 a escola e a família.
o
Serão definidos os espaços de espera e os pais/encarregados de educação, não deverão entrar e deverão
permanecer o menor tempo possível na entrada.
o
Privilegiar a via digital para todos os procedimentos administrativos, sempre que possível.
o
Nos casos em que seja necessário reunir presencialmente, estas reuniões deverão ser, preferencialmente,
individuais ou em pequenos grupos, mantendo as medidas de higiene e distanciamento.
o
o

·
o

o
o
o
o

·

Dever de informação aos pais/encarregados de educação e comunidade
Distribuir aos pais/encarregados de educação, pessoal docente e não docente um guião de apoio ao
funcionamento relativamente às normas de conduta a obedecer, no atual contexto, e que visam a prevenção
e o controlo da transmissão da COVID-19. Esta informação deve estar afixada em locais visíveis na entrada da
escola ou ser enviada por via electrónica.
Os pais/encarregados de educação, pessoal docente e não docente, devem ser informados sobre todas as
alterações à organização e funcionamento do respetivo estabelecimento.
Crianças que apresentam ou apresentaram durante a noite febre não entram no estabelecimento.
Não devem as crianças levar de casa brinquedos ou outros objetos que não sejam necessários.
Os lanches devem vir devidamente acondicionados de casa, em caixas ou saco hermeticamente fechados e
devem ser colocados em saco descartável.

Entradas e saídas
Todos os funcionários, professores e técnicos devem realizar higienização das mãos, usar equipamento de
proteção, como máscara cirúrgica, logo que chegam ao espaço escolar antes de contactar com crianças ou
outros adultos.
o
As crianças serão entregues/recebidas, à entrada e saída da escola, pelo portão principal do
estabelecimento e recebidas por um profissional destacado para o efeito. A sua entrada no edifício escolar
será efetuada pela entrada lateral, apenas destinada aos alunos.
o
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Todas as crianças devem realizar higienização das mãos logo que chegam ao espaço da escola e antes de
contactar com outras crianças e adultos.
o
Os pais/ encarregados de educação, deverão cumprir as regras de segurança utilizando as máscaras para
acesso e permanência nos estabelecimentos de educação e ensino, caso seja mesmo necessário.
o
Pessoas externas ao processo educativo (p. ex. fornecedores) só devem entrar 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.
o

·

Organização dos horários, circuitos
o
Os pais/encarregados de educação devem respeitar os horários de entrada e de saída e procurar evitar o
cruzamento de pessoas.
o
Não deve a criança permanecer no estabelecimento de educação por período superior ao estritamente
necessário.
Horário Almoço
12h30min - 14h00min

Horário abertura/fecho Escola
09h00 min - 17h30 min

·

Funções e substituições
Horário Professores

Horário AO – A

Horário AO – B

Horário AO – C

09H00/12h30
!4h00/15h30

08h45 /12h45
14h30 /17h30

09h45/11h00
12h00/17h45

Refeitório – 3h
12h00/15h00

Funções
Funções
atividade pedagógica e
supervisão
- Receção/envio
alunos;
organizacional.
- Apoio
letivo;

no

Funções

dos Receção
de
fornecedores
e/ou
pessoas externas ao
tempo estabelecimento;

- Serviço de telefone;
- Vigilância dos alunos
nos intervalos;
- Vigilância dos alunos
nos intervalos;
- Acompanhamento das
Vigilância
das
crianças na higiene;
crianças no período de
- Elaboração de mapas; almoço;
- Serviço de reprografia; - Higienização dos WC
no final de almoço;
- Higienização dos WC e
do espaço ao final do - Higienização dos WC
e do espaço ao final
dia.
do dia.

Higienização
espaço
(refeitório/cozinha
apoio);

do
de

- Colocação/preparação
das mesas;
- Serviço de almoço;
- Limpeza e arrumação
das loiças e caixas
térmicas de transporte
de comida.
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Organização dos espaços

·

Disponibilizar a solução antissética de base alcoólica (SABA) à entrada da escola.

o
·
o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

As salas de atividades serão organizadas de modo a:

Remover das salas os acessórios não essenciais à prática das atividades pedagógicas, reforçando a limpeza
e desinfeção dos que lá permanecem.
Materiais que possam ser facilmente higienizados e substituídos semanalmente por outros para não criar
desinteresse nas atividades.
Garantir a existência de material individual necessário para cada atividade, ou a desinfeção do mesmo
entre utilizações caso o material não seja suficiente.
Deve ser maximizado o distanciamento físico entre as crianças quando estão em mesas nos momentos de
atividades, de refeição e de higienização das mãos, sem comprometer o normal funcionamento das
atividades pedagógicas.
Mesas de trabalho e refeitório orientadas no mesmo sentido, de forma a assegurar o máximo de
distanciamento físico, com marcação de mesas e cadeiras para cada criança.
Devem ser 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.
Os equipamentos usados no exterior devem ser higienizados após a utilização das crianças.
Deverá ser organizada a distribuição das crianças pelos espaços lúdicos e funcionários nos diferentes
espaços.
Salas de refeições irá ser organizadas para que:
Todos os funcionários utilizem máscara.
Haja lugares marcados, de forma a assegurar ao máximo as medidas de distanciamento e higiene.
A deslocação para a mesa seja organizada de forma a não haver cruzamento de crianças.
Antes e depois das refeições, as crianças devam lavar corretamente as mãos.
Garantir que não são partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos.
As crianças deverão permanecer sentadas no seu lugar até conclusão da refeição.
À medida que terminem a refeição, serão encaminhados para o polivalente pela assistente operacional
responsável.

Instalações sanitárias irão ser organizadas de modo a:
Ser atribuídas, por sala, um WC de meninas de um de meninos, de modo a garantir uma melhor
higienização.
o
Evitar as concentrações nas idas à casa de banho e após a utilização, por criança, ser higienizada.
o
Estar equipadas com dispositivo doseador de sabão líquido e toalhetes de papel de uso único.
o

Recreios/polivalente irão ser organizadas de modo a:
Que os alunos das diferentes turmas não se misturem, pelo que, nos diferentes dias da semana,
rotativamente, uma turma terá à sua disposição o recreio e a outra o polivalente.
o
Nos dias de chuva, o horário de utilização do polivalente será dividido, ficando 15min dentro da sala de aula
e os outros 15min no polivalente, alternadamente.
o

o
o
o

Sala de apoio a crianças com outros técnicos irá ser organizadas de modo a:
Ser definidos circuitos de circulação interna.
Usar máscara, desinfetar as mãos e evitar o contacto com as outras crianças.
Que a sala após a sua utilização seja logo desinfetada.

Sala de isolamento/confinamento irá ser organizada de modo a:
Ser uma área de isolamento, com saída rápida e fácil para o exterior, devidamente equipada com cadeira,
água, alguns alimentos não perecíveis (bolachas) e com acesso a instalação sanitária.
o
A definição deste espaço encontra-se assinalada na planta do espaço a utilizar no edifício, por ser a que
melhores acessos tem para saída de emergência da área de isolamento.
o
A criança caso possa e consiga, ficará isolada sozinha, caso não consiga estará acompanhada por uma AO,
designada e devidamente protegida, segundo o protocolo de segurança.
o
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Organização das atividades letivas

·
·
o

Regime previsto e normas a adotar
Será privilegiado o regime presencial, aquele em que o processo de ensino e aprendizagem é desenvolvido
num contexto em que crianças e adultos estão em contacto direto, encontrando-se fisicamente no mesmo
local.
Regime excecional previsto e normas a adotar
Excecionalmente, em função do agravamento da situação epidemiológica da doença COVID-19, será
aplicado regime não presencial, aquele em que o processo de ensino e aprendizagem ocorre em ambiente
virtual, com separação física entre os intervenientes, designadamente docentes e alunos, solicitada à
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, que decide após ser ouvida a autoridade de saúde
competente.
Com sessão síncrona, aquela que é desenvolvida em tempo real e que permite aos alunos interagirem
online com os seus docentes e com os seus pares para participarem nas atividades letivas, esclarecerem as
suas dúvidas ou questões e apresentarem trabalhos.
Nos regimes não presenciais, tal como no presencial, as crianças estão obrigados a cumprir o dever de
assiduidade nas sessões síncronas e de realização das atividades propostas, nos termos e prazos acordados
com o respetivo docente. Nos casos em que, por motivos devidamente justificados, a criança se encontre
impossibilitado de participar nas sessões síncronas, deve o JI disponibilizar o conteúdo das mesmas. O
processo de ensino e aprendizagem deve desenvolver-se através da combinação entre atividades
presenciais, sessões síncronas e trabalho autónomo.
O trabalho autónomo deve ser desenvolvido mediante orientações dos docentes, podendo eventualmente
ser coadjuvado por uma equipa de docentes constituída para esse efeito, sendo realizado com recurso, entre
outros, a ferramentas e recursos digitais.
O docente titular de turma, deve adaptar o planeamento e execução das atividades letivas e formativas,
incluindo, com as necessárias adaptações, as medidas de apoio definidas para cada criança, garantindo as
aprendizagens de todas.
Nos regimes não presenciais, o docente deve fazer o registo semanal das aprendizagens desenvolvidas e
das tarefas realizadas no âmbito das sessões síncronas e do trabalho autónomo, recolhendo evidências da
participação dos alunos tendo em conta as estratégias, os recursos e as ferramentas utilizadas pela escola e
por cada criança;
Nas situações de suspensão das atividades letivas e formativas presenciais, as aprendizagens são
desenvolvidas em regime não presencial, através de sessões síncronas e assíncronas, devendo o docente
adotar as metodologias que considere mais adequadas, tendo por referência o disposto no Decreto-Lei n.º
54/2018, de 6 de julho, na sua redação atual, no Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, bem como o
disposto no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e nas Aprendizagens Essenciais.

·
o

o

o

o

o

o

o

·

Planeamento e gestão curricular

Em matéria de planeamento e gestão curricular, no ano letivo de 2020/2021, deve o docente seguir as
presentes orientações:
o
Criar uma nova rotina pedagógica, tendo em conta as orientações da DGS, em articulação com os
fundamentos e princípios do perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, planificação, realização e
avaliação do ensino e aprendizagem no 1ºCEB.
o
Deverá ser assegurado o apoio individualizado, às crianças que necessitem, envolvendo a EMAEI no
acompanhamento da criança em estreita articulação com o docente e a família.
o
No âmbito das atividades de caráter artístico e cultural, o docente, deve planificar a concretização de
atividades, programas e projetos artísticos e culturais, devendo adequá-los aos regimes previstos. Deve ainda
o docente articular as suas ações com entidades e agentes culturais, promovendo parcerias e
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o
o
o

o

o

o

o
o
o
o

o

Higienização das mãos, dos espaços e materiais

·
o

o
o
o

o
o
o
o
o

·

operacionalizando a realização destas atividades, designadamente, visitas de estudo, oficinas de formação e
outras atividades de âmbito artístico e cultural.
No âmbito das atividades desportivas, o docente deve proceder à sua planificação, adequando-as às
orientações em vigor das autoridades de saúde.
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.
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 e considerando ainda 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.
Dar a conhecer às crianças as novas regras de convivência social, e as alterações das suas rotinas e ouvindo
as suas opiniões e sugestões, levando-as a compreender a importância das novas rotinas e 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.
Planear atividades e projetos, organização das rotinas, dos espaços, dos materiais e das atividades,
escutando as crianças sobre como os podem desenvolver/ organizar, tendo em conta o contexto atual, bem
como realizar o registo das novas regras de segurança e com as crianças elaborar cartazes, panfletos, etc.,
afixando-os em local visível da sua sala.
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.
Desenvolver as atividades, preferencialmente individualmente ou em pequenos grupos, quando necessário.
Privilegiar as atividades que decorram no exterior (pátios, logradouros, jardins) evitando grandes
concentrações.
Promover atividades como a leitura de histórias em círculo alargado.
Privilegiar atividades que recorram a materiais mais facilmente higienizáveis, evitando aqueles que, pelas
suas características, apresentam maior risco de contaminação, assegurando que os objetos partilhados entre
crianças são devidamente desinfetados entre utilizações.
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.

Os materiais e produtos de limpeza para os procedimentos de desinfeção e limpeza dos edifícios escolares,
deverão estar de acordo com as Orientações previstas na legislação para o efeito (Orientação nº 014/2020 da
DGS e com o documento da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE)), sendo necessário
assegurar a existência dos mesmos.
Os materiais para os procedimentos de desinfeção e limpeza deverão ser adequados e serão solicitados à
Junta de Freguesia.
Antes da reabertura dos estabelecimentos, será feita uma limpeza geral e desinfeção das instalações.
Deverá ser assegurada a ventilação dos espaços mantendo, se possível as janelas e/ou portas das salas
abertas, de modo a permitir uma melhor circulação do ar dentro do espaço, não comprometendo a
segurança das crianças.
Deverá ser assegurado que os recursos materiais utilizados sejam devidamente desinfetados.
O dispensador de solução à base de álcool estará à entrada e à saída das instalações.
Todo o espaço utilizado será higienizado diariamente em diferentes momentos.
A limpeza com água e detergente será, na maioria dos casos, suficiente, mas em casos específicos pode ser
decidido fazer igualmente a desinfeção.
Deve ser reforçada a lavagem/desinfeção frequente das mãos por parte do pessoal docente e não docente
e também das crianças, designadamente aquando da entrada no estabelecimento de educação, antes e após
as refeições, antes e após a ida à casa de banho, e sempre que regressem do espaço exterior.

Código de conduta para conter a propagação do novo coronavírus.
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o
o
o
o
o
o
o
o

Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente e ainda encarregados de educação, fornecedores
e outros elementos externos).
Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma SABA.
Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos.
Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, antes e após o uso da casa de banho e sempre que
necessário;
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;
Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc.
Como atuar perante um caso suspeito
Quem tiver sintomas deve contactar a Linha SNS24 (808 242424) ou outras linhas telefónicas criadas
especificamente para o efeito e proceder de acordo com as indicações fornecidas pelos profissionais de
saúde.

·

Perante a identificação de um caso suspeito deve-se:
Encaminhar o caso suspeito para a área de isolamento, pelos circuitos definidos previamente e tendo em
atenção a localização do referido espaço e medir a temperatura do suspeito.
o
Através de uma lista atualizada de contactos, informar de imediato os pais/encarregados de educação do
caso suspeito e ao mesmo tempo contactar o SNS 24 (808 24 24 24).
o
Informar o diretor.
o
Todos os encarregados de educação devem ser avisados de que houve um caso suspeito, respeitando o
dever de sigilo de informações pessoais da criança em causa.
o

·
o
o
o
o

·
o
o

Como atuar posteriormente para limpeza e desinfeção
Perante um caso confirmado deverão todos os intervenientes (crianças e profissionais) proceder a uma
despistagem do vírus.
Deverá dar-se início ao plano de mitigação e protocolo de desinfeção e limpeza dos espaços, de acordo com
as orientações da direção do Agrupamento.
Reforçar a limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso suspeito e da área de isolamento.
Acondicionar os resíduos produzidos pelo caso suspeito em dois sacos de plástico, resistentes, fechados
com dois nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho e devem ser colocados em contentores
de resíduos coletivos após 24 horas da sua produção (nunca em ecopontos).
Intervenientes
Dado não haver equipas para rotatividade, a equipa é fixa.
A constituição de diferentes equipas de pessoal docente e não docente, de modo a garantir a sua
substituição na eventualidade de absentismo por doença ou necessidade de isolamento, é da
responsabilidade da direção.
Intervenientes
Famílias – entrega/receção das crianças (não entram no espaço escolar)
Crianças – utilizadores do espaço
PD – professores utilizadores do espaço
PND - Assistentes operacionais
Técnicos - (Psicólogas e terapeutas)
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Planta geral do edifício
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Circuitos de circulação interna definidos
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Nota: A circulação, dentro do espaço escolar, deve ser efetuada sempre à direita e de modo a evitar o frente a
frente.

Aluno
Com sintomas compatíveis com Coronavírus

Docente / Não Docente
Com sintomas compatíveis com Coronavírus
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Supervisão /
Direção
Paulo Pimentel

Equipa de Intervenção
Anabela Conceição

Triagem

AO

Direção

Comunicação
Externa

Equipa de Suporte

Carla Soares
AO

Sintomas
Tosse
Febre
Dificuldade respiratória aguda

EB ASSEQUINS

PLANO DE AÇÃO COVID-19
Pensar a intervenção pedagógica – em tempo de desconfinamento – plano de regresso
ao JI em 2020/2021
Este Plano aplica-se ao tempo letivo e à extensão dos horários, no âmbito das Atividades de Animação e
Apoio às Famílias (AAAF do Jardim de infância de Giesteira).
Só existe um grupo de crianças. Se este tiver mais de 12/13 crianças irá ser dividido em dois, para
evitar a proximidade física e minimizar os riscos de transmissão do novo coronavírus.
· Na(s) sala(s) de atividades e para garantir a higienização diária dos materiais e garantir o
distanciamento físico, foram retirados móveis e selecionados materiais para as crianças utilizarem
quando se desenvolverem as atividades.
· De forma a permitir garantir a segurança das crianças, gestão de funcionários e de organização de
limpeza e higienização dos espaços, só irão ser utilizados os espaços dos WC da sala das AAAF, a sala
das AAAF, a sala de contingência (se necessário), 2 salas do JI, os WC das salas do JI, o refeitório, o
polivalente e o espaço exterior.
· As crianças serão entregues/recebidas, no JI, individualmente na porta traseira, do estabelecimento
e recebidas por um profissional destacado para o efeito.
· Não existe ar condicionado.
· Antes da reabertura dos estabelecimentos, será feita uma limpeza geral e desinfeção das
instalações.
·

Condições gerais necessárias para adotar como medidas preventivas:
· Entregar aos pais/encarregados de educação, pessoal docente e não docente um guião de apoio ao
funcionamento das regras estabelecidas. Esta informação deve estar afixada em locais visíveis na
entrada do JI e/ou ser enviada por via eletrónica.
· Todos os funcionários devem usar equipamentos de proteção, tais como máscaras cirúrgicas, logo
que chegam ao espaço do JI e antes de contactar com crianças ou outros adultos.
· As crianças serão entregues/recebidas, à entrada e saída do JI, individualmente na porta definida
para tal, do estabelecimento e recebidas por um profissional destacado para o efeito.
· Na entrada do JI estará a solução antissética de base alcoólica.
· As crianças trocam o calçado que levam de casa por outro apenas utilizado no espaço do JI. Este
calçado extra permanece no estabelecimento, sendo higienizado, após a saída da criança. Os
adultos cumprem a mesma orientação.
· Definir com os pais/encarregados de educação horários de entrada e de saída desfasados para
evitar o cruzamento de pessoas.
· Serão definidos os espaços de espera com marcação no chão e os pais/encarregados de educação,
não deverão entrar e permanecer o menor tempo possível na porta.
· Os espaços que não sejam necessários irão estar encerrados.
· Deverá ser assegurado que os materiais da sala são devidamente desinfetados entre utilizações,
que as crianças não tragam brinquedos de casa e que ao utilizar materiais da sala não partilhem
objetos sempre possível.
· Pedir aos pais/encarregados de educações que não deixem as crianças levar brinquedos ou outros
objetos que não sejam necessários de casa para o JI.
· Remover da zona de brincar brinquedos e objetos que não possam ser lavados e não essenciais.
· Crianças que apresentam ou apresentaram durante a noite febre não entram.

·
·
·
·
·

Caso um funcionário adoeça ou outra situação impeça a sua presença, a direção indicará quem o
substitua.
Lista confirmada dos contactos de emergência das crianças e de emergência.
Os pais/encarregados de educação serão contactados por telemóvel e outras informações seguirão
por email.
Nesta fase, devem-se cancelar festas e reuniões de encarregados de educação presenciais.
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 realidade, haja articulação e continuidade entre o Jardim de Infância e a família.

Organização dos espaços
·

·
·
·

Deverá ser assegurada a ventilação dos espaços mantendo, se possível as janelas e/ou portas das
salas abertas, de modo a permitir uma melhor circulação do ar dentro do espaço, não
comprometendo a segurança das crianças.
Organizar os espaços para que garantam o distanciamento físico nos momentos de atividades
lúdicas diversas, de refeição e de higienização das mãos.
Criar espaços “sujos” e espaços “limpos” onde as crianças e adultos deixem o calçado à entrada,
solicitando aos encarregados de educação que levem calçado extra (de uso exclusivo no JI)
Definir com as crianças circuitos dentro do espaço do JI.

As salas de atividades irão ser organizadas para que tenham:
o Mesas de trabalho orientadas no mesmo sentido.
o espaços no chão, individualizados, para brinquem com brinquedos escolhidos por cada
criança, de forma a não haver partilha de brinquedos.
Salas de refeições irá ser organizadas para que:
o
o

o
o
o
o

Todos os funcionários utilizem máscara, enquanto acompanham as crianças.
Haverá lugares marcados, de forma a assegurar ao máximo as medidas de
distanciamento e higiene, possível entre crianças - marcação de mesas e cadeiras por
criança.
A deslocação para a mesa irá ser organizada de forma a não haver cruzamento de crianças.
Antes e depois das refeições, as crianças devem lavar as mãos acompanhadas, para que o
façam de forma correta.
Garantir que não são partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos.
As pausas da equipa para almoço deverão ocorrer de modo a garantir o afastamento físico
entre profissionais.

Instalações sanitárias irão ser organizadas para que:
o
o

Estejam equipadas com dispositivo doseador de sabão líquido e toalhetes de papel de uso
único gestão de resíduos diária, sem necessidade de proceder a tratamento especial.
Ida ao Wc de forma individual e após a utilização por criança ser higienizada.

Sala de isolamento irá ser organizada para que:
o Seja uma área de isolamento, com saída rápida e fácil para o exterior, devidamente
equipada com cadeira, água, alguns alimentos não perecíveis (bolachas) e com acesso a
instalação sanitária.
o A definição deste espaço encontra-se assinalada na planta do espaço a utilizar no edifício,
por ser a que melhor acesso tem para Wc e saída de emergência da área de isolamento.
o A criança caso possa e consiga ficará isolada sozinha, caso não consiga estará acompanhada
por uma AO, protegida.

Organização das atividades letivas e AAAF
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·

·

Deverá ser organizada a distribuição das crianças pelos espaços lúdicos e funcionários nos
diferentes espaços.
Criar uma rotina pedagógica, tendo em conta as orientações da DGS, em articulação com os
fundamentos e princípios da pedagogia para a infância definidos nas OCEPE.
Garantir o direito das crianças ao brincar, pese embora as regras atuais de distanciamento físico.
Estar atento ao bem-estar das crianças e responder às necessidades emocionais, físicas e cognitivas
das mesmas.
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.
Adequar a organização das rotinas, dos espaços, dos materiais e das atividades.
Privilegiar as atividades que decorram no exterior (pátios, logradouros, jardins).
Estabelecer diferentes circuitos de circulação no espaço das mesas de trabalho, bem como de
acesso a outros espaços, sempre que possível.
Garantir a existência de material individual necessário para cada atividade.
Ter apenas os acessórios essenciais à prática das atividades pedagógicas.
Planear alterações das rotinas, atividades e projetos, escutando as crianças sobre como os podem
desenvolver, tendo em conta o contexto atual.
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.
Desenvolver as atividades, preferencialmente, em pequenos grupos ou individualmente, quando
possível.
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.
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.
Promover atividades como a leitura de histórias em círculo alargado.
Privilegiar atividades que recorram a materiais mais facilmente higienizáveis, evitando aqueles que,
pelas suas características, apresentam maior risco de contaminação, assegurando que os objetos
partilhados entre crianças são devidamente desinfetados entre utilizações.
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.

Organização dos horários
Não deve a criança permanecer no estabelecimento de educação por período superior ao estritamente
necessário.
JI
7h.30 -----------------------19h00
PD e PND
Educadora ___________ 9h00-12h00 -------------------- 13h30- 15h30
AO Susana Arede _________ 7h30 --------------------------13h30
AO Fátima Tavares _______13h00 -------------------------19h00
POC Rosa Ferreira _______ 9h30 -------------------------16h30

Higienização das mãos, dos espaços e materiais
·

Os materiais para os procedimentos de desinfeção e limpeza deverão ser adequados, serão
solicitados à junta de freguesia.

·
·

·
·
·
·

·

O dispensador de solução à base de álcool está à entrada e à saída das instalações definidas para
tal e na sala de atividades lúdicas – serão portáteis e já se encontram no Jardim-de-infância.
Todo o espaço utilizado será higienizado diariamente em diferentes momentos:
o Lavar os brinquedos regularmente e ao final do dia a sua desinfeção mais profunda, sendo
só utilizado passado dois dias, pelo que haverá necessidade de rotatividade de brinquedos.
o Mesas e puxadores, botões e acessórios em instalações sanitárias - 3 vezes no período da
manhã e 3 vezes período da tarde.
Deve ser realizada a adequada descontaminação das superfícies utilizadas entre trocas de turno.
A limpeza com água e detergente será, na maioria dos casos, suficiente, mas em casos específicos
pode ser decidido fazer igualmente a desinfeção.
Assegurar a existência de material para os procedimentos adequados de desinfeção e limpeza dos
edifícios escolares, de acordo com a Orientação 014/2020 da DGS
Deve ser reforçada a lavagem/desinfeção frequente das mãos por parte do pessoal docente e não
docente e também das crianças, designadamente aquando da entrada no estabelecimento de
educação, antes e após as refeições, antes e após a ida à casa de banho, e sempre que regressem
do espaço exterior.
O calçado extra permanece no estabelecimento de educação, devendo ser higienizado, todos os
dias, após a saída da criança e dos adultos.

Como atuar perante um caso suspeito
Quem tiver sintomas deve contactar a Linha SNS24 (808 242424) ou outras linhas telefónicas criadas
especificamente para o efeito e proceder de acordo com as indicações fornecidas pelos profissionais de
saúde.
Perante a identificação de um caso suspeito os devem:
· Encaminhar o caso suspeito para a área de isolamento, pelos circuitos definidos no plano de
contingência e medir a temperatura.
· Contactar de imediato os pais/encarregados de educação do caso suspeito para levar a criança e ao
mesmo tempo contactar o SNS 24 (808 24 24 24).
· Informar o diretor.
· Todos os encarregados de educação devem ser avisados de que houve um caso suspeito.

Como atuar posteriormente para limpeza e desinfeção
·
·
·
·

·

Perante um caso confirmado deverão todos os intervenientes do JI(crianças e profissionais)
proceder a uma despistagem do vírus.
Deverá dar-se início ao plano de mitigação e protocolo de desinfeção e limpeza dos espaços, de
acordo com as orientações da direção do Agrupamento.
Reforçar a limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso suspeito e da área
de isolamento.
Acondicionar os resíduos produzidos pelo caso suspeito em duplo saco de plástico e resistentes,
fechados com dois nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho e devem ser
colocados em contentores de resíduos coletivos após 24 horas da sua produção (nunca em
ecopontos).
Sempre que seja necessário, as peças de roupa suja devem ir para casa em saco plástico, fechado.

Intervenientes
A rotatividade é realizada semanalmente entre as duas assistentes operacionais.
Intervenientes
Famílias – entrega das crianças, não entram no espaço escolar.
Crianças – utilizadores do espaço.
PD – educadora – utilizadora do espaço.

PND _ AO Susana Arede; AO Alice Fátima Tavares; POC- Rosa Ferreira – utilizadoras do espaço.
Fornecedores do almoço e outros - Sendo pessoas externas ao processo educativo, só
excecionalmente podem entrar no estabelecimento de educação e, sempre, de forma segura, com
máscara, evitando o contacto com as crianças.
A terapeuta da fala irá entrar e sair pela porta utilizada por todos (e terá a sala exclusiva gabinete- que após a sua utilização será logo desinfetada) e sempre, de forma segura, com
máscara, evitando o contacto com as outras crianças.
Os professores das expressões musical e físico-motora, entram pela porta utilizada por todos e
realizarão as atividades na 2ª sala do JI ou no exterior (sempre que possível) e, sempre, de forma
segura, com máscara, evitando o contacto com as outras crianças.

Funções e horários
Educadora – atividade pedagógica e supervisão organizacional.
9h.00-12h00 ---------------------- 13h.30- 15h.30
AO – Susana Arede
AAAF de manhã.
Apoio ao tempo letivo.
7h.30 13h30
Almoço.
Descontaminação das superfícies utilizadas entre trocas de turno.
AO – Fátima Tavares
AAAF de tarde.
13h00
Apoio ao tempo letivo.
19h00
Descontaminação das superfícies utilizadas na sala e WC das AAAF.
Higienização dos WC e do espaço lúdico e de brinquedos ao final do dia.
POC – Rosa Ferreira

9h 30- 16h30

Higienização:
de mesas e puxadores, botões e acessórios em instalações sanitárias.
da sala das AAAF de manhã (quando não estiver a ser utilizada- depois das
9h)
Higienização:
do refeitório e louças.
dos WC no final de almoço.
dos WC e do espaço lúdico e de brinquedos ao final do dia.

Planta dos espaços a utilizar
Zona exterior

Zona exterior
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PLANO DE AÇÃO COVID-19
Este Plano aplica-se ao tempo letivo de 2020/2021 que, sendo constituído por 7 grupos de
crianças, irá desenvolver as suas atividades nos espaços físicos destinados a cada uma das suas
componentes. O espaço escolar é constituído por: 7 salas para o desenvolvimento da componente
letiva, 1 de isolamento; 1 biblioteca, 1 sala de professores; 1 gabinete de apoio; 1 sala de CAF; 1
sala das AAAF; 1 SAL (sala de apoio); 1 reprografia; 1 polivalente e 1 refeitório com cozinha (em
planta anexa). O espaço exterior é composto por 1 pátio; 1 horta e 1 parque infantil.
Condições gerais necessárias para adotar como medidas preventivas:
De forma a garantir a segurança das crianças e adultos que estão a trabalhar diretamente com
estas, a gestão de funcionários e a organização de limpeza e higienização dos espaços, serão
utilizadas as seguintes medidas:
·
Canais de comunicação
o
Privilegiar a via digital para todos os procedimentos administrativos, sempre que possível.
o
Privilegiar a via digital ou telefónica no contacto com os encarregados de educação. Nos casos
em que seja necessário reunir presencialmente, estas reuniões deverão ser, preferencialmente,
individuais ou em pequenos grupos, mantendo as medidas de higiene e distanciamento.
·
Dever de informação aos pais/encarregados de educação e comunidade
o
Entregar aos pais/encarregados de educação, pessoal docente e não docente um guião de apoio
ao funcionamento relativamente às normas de conduta a obedecer, no atual contexto, e que
visam a prevenção e o controlo da transmissão da COVID-19. Esta informação estará afixada em
locais visíveis na entrada do JI/EB e/ou ser enviada por via eletrónica.
o
Os pais/encarregados de educação, pessoal docente e não docente, serão informados sobre
todas as alterações à organização e funcionamento do respetivo estabelecimento.
· Informações pais/encarregados de educação
o
Crianças que apresentam ou apresentaram durante a noite febre não entram no
estabelecimento.
o
As crianças não devem trazer brinquedos ou outros objetos desnecessários.
o
Os lanches devem vir devidamente acondicionados de casa, em caixa ou saco hermeticamente
fechados e devem ser colocados em sacos descartáveis.
·
Reuniões e afins com pais/encarregados de educação e comunidade
o
Nesta fase, devem suspender-se eventos e reuniões com um número alargado de pessoas.
o
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 a escola e a família.
o
Os pais/encarregados de educação, não deverão entrar no espaço escolar, permanecendo o
menor tempo possível junto ao portão.
·
Entradas e saídas
o
As crianças serão entregues/recebidas por turma, à entrada e saída da escola, no portão
definido para tal, recebidas por um profissional destacado para o efeito e os pais/encarregados de
educação deverão cumprir as regras de segurança de permanência no exterior.
o
Todos os funcionários devem realizar a higienização das mãos e vaporização de calçado, usar
equipamento de proteção, como máscara cirúrgica e bata, logo que chegam ao espaço escolar e
antes de contactar com crianças ou outros adultos.
o
Todas as crianças devem realizar a higienização das mãos e do calçado (evitando o uso
consecutivo do mesmo), logo que chegam ao espaço da escola e antes de contactar com outras
crianças e adultos.
o
Pessoas externas ao processo educativo (p. ex. fornecedores) só devem entrar no recinto
escolar quando tal for imprescindível e, sempre de forma segura, utilizando máscara, fazendo
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todo o processo de higienização, evitando contacto com as crianças, alunos e pessoal docente e
não docente.
·
Organização dos horários, circuitos
o
Os pais/encarregados de educação devem respeitar os horários de entrada e de saída
desfasados definidos para evitar o cruzamento de pessoas.
o
A deslocação para as refeições deve ser desfasada para diminuir o cruzamento de crianças.
o
A entrada nos diferentes edifícios deve ser desfasada, não sobrecarregando os circuitos de
acesso.

·

Horário para os 3.º e 4.º Anos

Início das
Aulas

Saída Para
Almoço

Espaço para
Almoço

Início das
Aulas

Saída da
Tarde

Intervalo da
Tarde

Horário das AEC

8:00

12:00

1:30

13:30

14:30

00:15

14:45 às 15:45

·

Horário para os 1.º e 2.º Anos

Início das
Aulas

Saída para
Almoço

Espaço para
Almoço

Início das
Aulas

Saída da
Tarde

Intervalo da
Tarde

Horário das
AEC

9:00

13:00

1:30

14:30

15:30

00:30

16:00 às 17:00

· Horário para o Jardim de Infância
Abertura
das AAAF

Início das
Atividades
letivas

Saída para
Almoço

Espaço para
Almoço

Início das
Atividades
letivas

Saída da
Tarde

Horário das
AAAF

7:30

9:00

12:00

1:30

13:30

15:30

15:30 às
19:00

Nota: Os turnos da cantina poderão sofrer alterações consoante o número de alunos a usufruir deste serviço.
Definir com as crianças circuitos de entrada e saída e dentro do espaço da escola, privilegiando a
circulação pela direita.
o
As crianças não devem permanecer no estabelecimento de educação por período superior ao
estritamente necessário.
Horário
do Horário dos
Horário
Estabelecimento
Professores
Assistentes Operacionais – 9 (portão 2 AO;
escolar
intervalos 4 AO; 3 para desinfeção dos WC,
corrimões, puxadores e salas;
Na hora da refeição são necessárias 8 AO
permanentes - 5 dentro do refeitório + 3
no exterior, salvaguardando 4 turnos de
refeição, uma vez que a lotação
aconselhada é de 25 alunos.
Animadora das AAAF
Tarefeiras – 2 (Apoio ao Jaime e Yara)
7:30/19:00
Grupo 1 – 1º ciclo
8h/12h - 13h30/14h30
15h - 16h
Grupo 2 – 1º ciclo
9h/13h – 14h30/15h30m
16h -17h
Jardim de Infância
7h30m – 9h
9h – 12h – 13h30 – 15h30
o
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15h30 - 19h
Funções e substituições
Professores
Funções

·

- Atividade pedagógica
organizacional.

·
o
o
o
o
o
o
o

o

o
o
o
o
o
o
o

o
o

o
o
o
o
o

AO
Funções
e

supervisão

- Acompanhamento das entradas e saídas;
- Apoio durante o tempo letivo;
- Distribuição da fruta e leite escolar;
- Higienização:
Acompanhamento das crianças na higiene
Higienização dos WC durante o dia
Higienização dos espaços escolares
- Serviço completo de almoço;
- Supervisão dos alunos no espaço exterior.

Organização dos espaços
As salas de atividades serão organizadas de modo a:
Os espaços que não sejam necessários irão estar encerrados.
Disponibilizar a solução antissética de base alcoólica (SABA) à entrada do espaço escolar.
Remover das salas os acessórios não essenciais à prática das atividades pedagógicas, reforçando
a limpeza e desinfeção dos que lá permanecem.
Utilizar materiais que possam ser facilmente higienizados.
Garantir a existência de material individual necessário para cada atividade, ou a desinfeção do
mesmo entre utilizações caso o material não seja suficiente.
Deve ser maximizado o distanciamento físico entre as crianças.
As mesas de trabalho e do refeitório serão orientadas no mesmo sentido e os lugares devem
estar marcados, de forma a assegurar o máximo distanciamento físico - marcação de mesas e
cadeiras por criança.
Devem ser 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.
Deverá ser organizada a distribuição das crianças e funcionários pelos diferentes espaços.
Deverá manter-se atualizada a lista dos contactos de emergência das crianças.
Salas de refeições
Dentro de cada turno haverá lugares marcados, de forma a assegurar ao máximo as medidas de
distanciamento e higiene possível entre crianças.
A deslocação para a mesa irá ser organizada de forma a não haver cruzamento de crianças.
Antes e depois das refeições, as crianças devem lavar as mãos acompanhadas, para que o façam
de forma correta.
Garantir que não são partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos.
As pausas da equipa para almoço deverão ocorrer de modo a garantir o afastamento físico entre
profissionais.
Instalações sanitárias
Evitar as concentrações nas idas à casa de banho e após a utilização, por criança, ser higienizada.
Estar equipadas com dispositivo doseador de sabão líquido e toalhetes de papel de uso único,
gestão de resíduos diária, sem necessidade de proceder a tratamento especial.
Sala de apoio a crianças com outros técnicos
Devem ser definidos circuitos de circulação interna.
Devem usar máscara, desinfetar as mãos e evitar o contacto com as outras crianças.
Após a sua utilização, a sala será desinfetada.
Sala de isolamento
É uma área de isolamento, com saída rápida e fácil para o exterior, devidamente equipada com
cadeira, água, alguns alimentos não perecíveis (bolachas) e com acesso a instalação sanitária.
A definição deste espaço encontra-se assinalada na planta do espaço a utilizar no edifício, por
ser a que melhores acessos tem para WC e saída de emergência da área de isolamento.
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o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
o

o
o
o

o

A criança estará acompanhada por uma AO, designada e devidamente protegida, segundo o
protocolo de segurança.
· Organização das atividades letivas
Regime previsto e normas a adotar
Será privilegiado o regime presencial, aquele em que o processo de ensino e aprendizagem é
desenvolvido num contexto em que crianças e adultos estão em contacto direto, encontrando-se
fisicamente no mesmo local.
· Regime excecional previsto e normas a adotar
Excecionalmente, em função do agravamento da situação epidemiológica da doença COVID-19,
será aplicado regime não presencial, aquele em que o processo de ensino e aprendizagem ocorre
em ambiente virtual, com separação física entre os intervenientes, designadamente docentes e
alunos, solicitada à Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, que decide após ser ouvida a
autoridade de saúde competente.
Com sessão síncrona, aquela que é desenvolvida em tempo real e que permite aos alunos
interagirem online com os seus docentes e com os seus pares para participarem nas atividades
letivas, esclarecerem as suas dúvidas ou questões e apresentarem trabalhos.
Nos regimes não presenciais, tal como no presencial, as crianças estão obrigados a cumprir o
dever de assiduidade nas sessões síncronas e de realização das atividades propostas, nos termos e
prazos acordados com o respetivo docente. Nos casos em que, por motivos devidamente
justificados, a criança se encontre impossibilitada de participar nas sessões síncronas, deve a
escola disponibilizar o conteúdo das mesmas. O processo de ensino e aprendizagem deve
desenvolver-se através da combinação entre atividades presenciais, sessões síncronas e trabalho
autónomo.
O trabalho autónomo deve ser desenvolvido mediante orientações dos docentes, podendo
eventualmente ser coadjuvado por uma equipa de docentes constituída para esse efeito, sendo
realizado com recurso, entre outros, a ferramentas e recursos digitais.
O docente titular de grupo, deve adaptar o planeamento e execução das atividades letivas e
formativas, incluindo, com as necessárias adaptações, as medidas de apoio definidas para cada
criança, garantindo as aprendizagens de todas.
Nos regimes não presenciais, o docente deve fazer o registo semanal das aprendizagens
desenvolvidas e das tarefas realizadas no âmbito das sessões síncronas e do trabalho autónomo,
recolhendo evidências da participação das crianças tendo em conta as estratégias, os recursos e
as ferramentas utilizadas pela escola e por cada criança.
Nas situações de suspensão das atividades letivas e formativas presenciais, as aprendizagens
serão desenvolvidas em regime não presencial, através de sessões síncronas e assíncronas,
devendo o docente adotar as metodologias que considere mais adequadas, tendo por referência
o disposto no Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, na sua redação atual, no Decreto-Lei n.º
55/2018, de 6 de julho, bem com o disposto no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória e nas Aprendizagens Essenciais.
· Planeamento e gestão curricular
Em matéria de planeamento e gestão curricular, no ano letivo de 2020/2021, deve o docente
seguir as presentes orientações:
Criar uma nova rotina pedagógica, tendo em conta as orientações da DGS, em articulação com o
disposto no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e nas Aprendizagens Essenciais
que continuam a constituir-se como os documentos curriculares para efeitos de planificação,
realização e avaliação do ensino e aprendizagem no 1º CEB.
Deverá ser assegurado o apoio individualizado, às crianças que necessitem, envolvendo a EMAEI
no acompanhamento das crianças em estreita articulação com o docente e a família.
No âmbito das atividades desportivas, o docente deve proceder à sua planificação, adequandoas às orientações em vigor das autoridades de saúde.
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.
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 e
considerando ainda 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.
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Dar a conhecer às crianças as novas regras de convivência social, e as alterações das suas rotinas
e ouvindo as suas opiniões e sugestões, levando-as a compreender a importância das novas
rotinas e 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.
Planear atividades e projetos, organização das rotinas, dos espaços, dos materiais e das
atividades, escutando as crianças sobre como os podem desenvolver/ organizar, tendo em conta
o contexto atual, bem como realizar o registo das novas regras de segurança e com as crianças
elaborar cartazes, panfletos, etc., afixando-os em local visível da sua sala.
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.
Desenvolver as atividades, preferencialmente de forma individual ou em pequenos grupos,
quando necessário.
Privilegiar atividades que recorram a materiais mais facilmente higienizáveis, evitando aqueles
que, pelas suas características, apresentam maior risco de contaminação, assegurando que os
objetos partilhados entre crianças são devidamente desinfetados entre utilizações.
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.
Higienização das mãos, dos espaços e materiais
Será elaborado um plano de higienização dos espaços e equipamentos que deverá estar afixado
em local visível e deve ser do conhecimento dos profissionais com funções de limpeza.
Deverá ser assegurada a ventilação dos espaços mantendo, se possível as janelas e/ou portas
das salas abertas, de modo a permitir uma melhor circulação do ar dentro do espaço, não
comprometendo a segurança das crianças.
Antes da reabertura dos estabelecimentos, será feita uma limpeza geral e desinfeção das
instalações.
Deverá ser assegurado que os materiais da sala são devidamente desinfetados entre utilizações
e que ao utilizar materiais da sala não partilhem objetos, sempre que possível.
Os materiais para os procedimentos de desinfeção e limpeza deverão ser adequados e serão
solicitados à junta de freguesia e ao agrupamento.
Os materiais e produtos de limpeza para os procedimentos de desinfeção e limpeza dos edifícios
escolares, deverão estar de acordo com as Orientações previstas na legislação para o efeito
(Orientação nº 014/2020 da DGS e com o documento da Direção-Geral dos Estabelecimentos
Escolares (DGEstE)).
O dispensador de solução à base de álcool está à entrada e à saída das instalações definidas para
tal e na sala de atividades letivas – serão portáteis.
Todo o espaço utilizado será higienizado diariamente em diferentes momentos:
§ Mesas e puxadores, botões e acessórios em instalações sanitárias - 3 vezes no período
da manhã e 3 vezes no período da tarde.
Deve ser realizada a adequada descontaminação das superfícies utilizadas entre trocas de turno.
A limpeza com água e detergente será, na maioria dos casos, suficiente, mas em casos
específicos pode ser decidido fazer igualmente a desinfeção.
Assegurar a existência de material para os procedimentos adequados de desinfeção e limpeza
dos edifícios escolares, de acordo com a Orientação 014/2020 da DGS.
Deve ser reforçada a lavagem/desinfeção frequente das mãos por parte do pessoal docente e
não docente e também das crianças, designadamente aquando da entrada no estabelecimento de
educação, antes e após as refeições, após a ida à casa de banho, e sempre que regressem do
espaço exterior.
Sempre que aplicável, as peças de roupa suja devem ir para casa em saco plástico, fechado.

· Código de conduta para conter a propagação do novo coronavírus.
Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente e ainda encarregados de educação,
fornecedores e outros elementos externos).
o
Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma SABA e trocar calçado (Jardim de Infância).
o
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o
o
o
o
o
o

o
o
o

o
o
o
o
o

o

o
o

Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20
segundos.
Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, antes e após o uso da casa de banho e
sempre que necessário;
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;
Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc.
· Como atuar perante um caso suspeito
Perante a identificação de um caso suspeito os responsáveis devem:
Encaminhar o caso suspeito para a área de isolamento, pelos circuitos definidos previamente e
tendo em atenção a localização do referido espaço e medir a temperatura.
Através de uma lista atualizada de contactos, informar de imediato os pais/encarregados de
educação do caso suspeito para se dirigirem à escola, preferencialmente em viatura própria.
O Encarregado de educação é encaminhado para a sala de isolamento e deve contactar o SNS 24
(808 24 24 24). Quando autorizado pelo encarregado de educação, pode ser o diretor a contactar
o SNS 24.
Informar o diretor.
· Como atuar posteriormente para limpeza e desinfeção
Perante um caso confirmado deverão seguir-se as instruções das Autoridades Locais de Saúde.
Deverá dar-se início ao plano de mitigação e protocolo de desinfeção e limpeza dos espaços, de
acordo com as orientações da direção do agrupamento.
Reforçar a limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso suspeito e da área de
isolamento.
Acondicionar os resíduos produzidos pelo caso suspeito em duplo saco de plástico e resistente,
fechados com dois nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho e devem ser
colocados em contentores de resíduos coletivos após 24 horas da sua produção (nunca em
ecopontos).
Sempre que seja necessário, as peças de roupa suja devem ir para casa em saco plástico,
fechado.
· Intervenientes
Dado não haver equipas para rotatividade, a equipa é fixa.
A constituição de diferentes equipas de pessoal não docente, de modo a garantir a sua
substituição na eventualidade de absentismo por doença ou necessidade de isolamento, é da
responsabilidade da direção.
Intervenientes
Famílias – entrega das crianças, não entram no espaço escolar
Crianças – utilizadores do espaço
PD – professores– utilizadores do espaço
PND – AO e animadora das AAAF - utilizadores do espaço
Terapeutas, psicólogas, professores de apoio educativo, tarefeiras, mediadores
interculturais, entre outros - utilizadores do espaço

Plantas dos espaços a utilizar
PLANTA PISO 0 – POLIVALENTE
PLANTA PISO 0 – EDIFÍCIO 1
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PLANTA PISO 1 – EDIFÍCIO 1
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PLANTA PISO 0 – EDIFÍCIO 2

PLANTA PISO 1 – EDIFÍCIO 2

PLANTA ESPAÇO EXTERIOR – DIVISÃO DOS ESPAÇOS
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TURMA 1

JARDIM
INF

TURMA 1
TURMA 3

TURMA 2

LEGENDA:
Zonas brancas– espaços a utilizar
Zona laranja – zona de confinamento
Zona amarela - espaços de passagem e uso esporádico
Zonas vermelhas – espaços fechados – inexistentes

Circuitos de circulação interna definidos
·

A circulação efetua-se sempre pela direita.
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Aluno

·

Com sintomas compatíveis com Coronavírus

Supervisão
Comunicação
/Sala de Isolamento
Equipa deEquipa
Referenciação
Equipa
deSintomas
Intervenção
de Suporte
Externa
Direção
Tosse
Educador / Professor da turma
Paulo Pimentel
Direção

Magda Felício
Febre
Madalena Almeida
Funcionário
Lúcia respiratória
Martins aguda
Dificuldade
Isabel
Hipólito
AEA - 234 600
780

Docente / Não Docente
Com sintomas compatíveis com Coronavírus

EB RECARDÃES
Equipa
de
Famílias
Desinfeção
Triagem
Assistentes Operacionais
Encarregado
de Educação

Instituições
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E.B. da BORRLHA

PLANO DE AÇÃO COVID-19
Este Plano aplica-se ao tempo letivo do Pré-escolar e 1.º Ciclo da EB da Borralha que, sendo
constituído por seis grupos de crianças, (5 do 1º CEB e 1 do JI) irá desenvolver as suas atividades nos
espaços físicos destinados a cada uma das suas componentes. O espaço da EB é constituído por seis
salas, um Polivalente, a Biblioteca, duas salas destinadas ao Pré–Escolar e uma à Componente de
Apoio à Família.
A parte exterior é constituída por quatro espaços distintos, onde podem decorrer os tempos de
recreio.
Condições gerais necessárias a adotar como medidas preventivas na gestão de funcionários, na
organização, na limpeza e higienização dos espaços, serão as seguintes:

De forma a garantir a segurança das crianças e adultos que estão a trabalhar diretamente com as
crianças, a gestão de funcionários, a organização de limpeza e a higienização dos espaços, serão
utilizadas as seguintes medidas:
·

Canais de comunicação
o Privilegiar a via digital para todos os procedimentos administrativos, sempre que possível.
o Privilegiar a via digital ou telefónica no contacto com os encarregados de educação. Nos casos
em que seja necessário reunir presencialmente, estas reuniões deverão ser, preferencialmente, individuais ou em pequenos grupos, mantendo as medidas de higiene e distanciamento.

·

Dever de informação aos pais/encarregados de educação e comunidade
o Entregar aos pais/encarregados de educação, pessoal docente e não docente um guião de
apoio ao funcionamento relativamente às normas de conduta a obedecer, no atual contexto,
e que visam a prevenção e o controlo da transmissão da COVID-19. Esta informação deve
estar afixada em locais visíveis na entrada do JI e E.B. da Borralha/ou ser enviada por via electrónica.
o Os pais/encarregados de educação, pessoal docente e não docente, devem ser informados
sobre todas as alterações à organização e funcionamento do respetivo estabelecimento.

·

Informações pais/encarregados de educação
o Crianças que apresentam ou apresentaram febre durante a noite, não entram no estabelecimento.
o Não devem as crianças levar brinquedos ou outros objetos que não sejam necessários de casa
para o JI e E.B. da Borralha.
o Os lanches devem vir devidamente acondicionados de casa, em caixas ou saco hermeticamente fechados.

·

Reuniões e afins com pais/encarregados de educação e comunidade
o Nesta fase, devem suspender-se eventos e reuniões com um número alargado de pessoas.
o A articulação com as famílias poderá 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 a escola e a família.
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·

Entradas e saídas
o As crianças serão entregues/recebidas individualmente, à entrada e saída da escola, na porta
definida para tal, do estabelecimento, e recebidas por um profissional destacado para o efeito. Os pais/ encarregados de educação deverão cumprir as regras de segurança utilizando as
máscaras para acesso e permanência nos estabelecimentos de educação e ensino caso seja
mesmo necessário.
o Os pais/encarregados de educação deverão permanecer o menor tempo possível na porta.
o Todos os funcionários devem realizar higienização das mãos e vaporização de calçado, usar
equipamento de proteção, como máscara cirúrgica, logo que chegam ao espaço do JI e E.B.,
antes de contactar com crianças ou outros adultos.
o Todas as crianças devem realizar higienização das mãos e do calçado, logo que chegam ao
espaço da escola e antes de contactar com outras crianças e adultos - (área suja – entra principal da E.B. e também no JI ).
o Pessoas externas ao processo educativo (p. ex. fornecedores) só devem entrar 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;

·

Organização dos horários, circuitos
o Os pais/encarregados de educação devem respeitar os horários de entrada e de saída, desfasados, definidos para evitar o cruzamento de pessoas.
A deslocação para as refeições deve ser desfasada para diminuir o cruzamento de crianças.
o Os alunos devem ser organizados, preferencialmente, em grupos/turmas, mantendo-se esta
organização ao longo de todo o período de permanência na escola. Os grupos/turmas devem
ter, sempre que possível, horários de aulas, intervalos e período de refeições organizados de
forma a evitar o contacto com outros grupos/turmas;

·

Horário do Pré- Escolas em regime de contingência
2.ª f
3.ª f
4.ª F
5.ª f
AL
AL
AL
AL
ALMOÇO
AL
AL
AL
AL
AAAF

Início
9:00 h
12:00 h
13:30 h
15:30h

·
Termo
12:00h
13:30 h
15:30 h
18:30 h

Início
9:00h
11:00 h
10:30 h
13:00 h
14:30 h
15:30 h
16:00 h

Horário do 1.º,2.º ano e turma mista em regime de contingência
Termo
2.ª f
3.ª f
4.ª F
5.ª f
13:00h
AL
AL
AL
AL
11:30 h
INTERVALO (considerado AL)
12:00 h
AL
AL
AL
AL
14:30 h
ALMOÇO
15:30 h
AL
AL
AL
AL
16:00 h
INTERVALO
17:00 h
AEC

Início
8:00 h
10:00 h
10:30 h
12:00 h
13:30 h
14:30 h
15:45 h

Horário do 3.º e 4.º ano em regime de contingência
Termo
2.ª f
3.ª f
4.ª F
5.ª f
12:00 h
AL
AL
AL
AL
10:30 h
INTERVALO (considerado AL)
12:00 h
AL
AL
AL
AL
13:30 h
ALMOÇO
14:30 h
AL
AL
AL
AL
14:45 h
INTERVALO
15:45 h
AEC

6.ª F
AL
AL

6.ª F
AL
AL
AL

6.ª F
AL
AL
AL
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o Definir com as crianças circuitos de entrada e saída e dentro do espaço da escola:
o No 1.º Ciclo, a entrada no espaço interior da escola será feita pela porta principal do edifício.
Na entrada ( “zona suja “)será feita a higienização do calçado e das mãos. De seguida, passarse-á à zona limpa, onde se circulará por corredores sinalizados no chão, circulando sempre
pela direita. A deslocação dentro do edifício será realizada pela direita, caso salvo raras exceções de acesso a determinadas áreas.
· No JI, a entrada no espaço interior será feita pela porta principal do edifício. No átrio, será feita a higienização do calçado e das mãos. A circulação será pelas linhas sinalizadas no chão
o Não deve a criança permanecer no estabelecimento de educação por período superior ao
estritamente necessário.

TURMAS/PROFESSORES

·
·
·

TB04- Ana Mª Santos
TB05- João Filipe Sousa
TB01- Rosário Simões

·
·

TB02- Isabel Soares
TB03- Cristina Matos

HÓRARIOS

·
·
·
·
·
·

Manhã: 9h00/13h00
Intervalo: 11h00/11h30
Almoço: 13h00/14h30
Tarde: 14h30/15h30
Intervalo: 15h30/16h00
AEC: 16h00/17h00

·
·
·
·
·
·

Manhã: 8:00h/12: 00h
Intervalo: 10h00/10h30
Almoço: 12h00/13h30
Tarde:13h30/14h30
Intervalo:14h30/14h45
AEC: 14h45/15h45

ASSISTENTES

·

Atividade pedagógica e
supervisão organizacional.

·

Atividade pedagógica e
supervisão organizacional

HORÁRIO
·

Manhã – 7:45h-11:15h

FUNÇÕES
·

-7:45h- Vigilância do portão de entrada ;

·

- Acompanhamento e
higienização dos alunos

·

- Preenchimento de mapas
diversos;

·

- Pôr a mesa

·

- Apoio almoço- 12:45h13:45h

·

-Vigilância do recreio de
almoço 13:45h- 14:30h

·

-Vigilância do portão –
14:30h

Almoço – 11:15h- 12:45h

·
·

Lurdes Fernandes

FUNÇÕES

Tarde – 12:45h-16:15h
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·

Manhã- 8:45h-13:15h

·

Almoço- 13:15h- 14:15h

·

Tarde -14:15h-17:15h

·

- Higienização do corredor
piso 0

·

- Vigilância do portão de
entrada- 8:45h, acompanhamento e higienização
dos alunos

·

- Trabalhos diversos e
apoio à Adriana

·

- Vigilância do intervalo
10-10:30h e 11h/11:30h

·

- Apoio almoço- 11:45h12:45h

·

- Recreio de almoço
12:45h- 13:15h

·

- Higienização da sala prof.
Cristina - Higienização das
instalações sanitárias Piso
1

·

- Higienização do pavimento da entrada e das portas
e puxadores

·

- Vigilância do intervalo
11h-11:30h

·

- Higienização das instalações sanitárias alunos e
professores Piso O

·

- Vigilância do portão – 12
h

·

- Vigilância do portão –
13:30h

·

- Vigilância do recreio de
almoço- 13:45h-14:30h

·

- Higienização da sala dos
professores e biblioteca.

·

- Vigilância do portão –
15:45h

·

- Higienização das instala-

Catarina

·

Manhã- 9:15h-12:15h

·

Almoço- 12:15h- 13:15h

·

Tarde-13:15h-17:15h

Conceição Mendes
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ções sanitárias Piso O e
outros materiais

·

Seguido- 12h – 18h

Manuela Teixeira

·

Seguido- 12h-18h

·

- Vigilância do portão – 17
h

·

- Apoio almoço 12h 12:45h

·

- Vigilância do recreio de
almoço- 12:45h-14:30h

·

- Higienização das escadas.

·

- Vigilância do intervalo
15:30h-16h

·

- Higienização da sala prof.
Ana e Rosário corredor do
piso 1

·

- Apoio almoço 12h14:30h

·

- Vigilância do intervalo
14:30h- 14:45h e 15:30h16h

·

- Higienização da sala da
prof. Rosário e do prof.
João e corredor do Piso O

·

- Vigilância dos intervalos/portões

·

-Apoio almoços

·

- Limpeza de espaços exteriores

·

- Higienização do polivalente

·

- Higienização do refeitório
após lanche e das instalações sanitárias e hall J.I

Lenny

·

Manhã – 10h-13:30h

·

Almoço -13.30H-14.30h

·

Tarde -14:30h-17:30h

Marta
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·

Manhã – 8h-12h

·

- Apoio ao William

·

Almoço -12h-13h

·

·

Tarde -13h-16h

- Vigilância do intervalo
10h – 10:30h

·

- Apoio almoço 13h-13:30h

·

- Apoio ao William

·

- Higienização da sala de
música

·

- Vigilância do intervalo
15:30h- 16h

Márcia

·

Continuo- 7.30h – 13.30h
(alternado)

·

Acompanhamento e
higienização dos alunos.

·

Continuo- 13.00h- 19.00h
(alternado)

·

Apoio nas atividades letivas.

·

Apoio nos lanches.

·

Apoio almoço 12h 13:30h.

·

Acompanhamento no
exterior

·

Higienização dos materiais.

·

Higienização das salas.

·

Acompanhamento das
AAAF.

Ana Paula Lima
Cristina Duarte

·

Organização dos espaços
o Os espaços não necessários estão encerrados.
o À entrada dos recintos haverá solução desinfetante.
o As salas só podem ter acessórios essenciais à prática das atividades pedagógicas, reforçando a
limpeza e desinfeção dos que lá permanecem.
o Os materiais existentes têm que ser de fácil higienização.
o Garantir a existência de material individual necessário para cada atividade, ou a desinfeção do
mesmo entre utilizações caso o material não seja suficiente.
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·

·

o Deve ser maximizado o distanciamento físico entre as crianças quando estão em sala de aula,
nos momentos de atividades lúdicas e na refeição.
o Mesas de trabalho e refeitório, orientadas no mesmo sentido e os lugares devem estar marcados, de forma a assegurar o máximo de distanciamento físico - marcação de mesas e cadeiras por criança.
o Devem ser 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.
o Os equipamentos usados no exterior devem ser higienizados após a utilização das crianças.
o Deverá ser organizada a distribuição das crianças pelos espaços lúdicos e funcionários nos
diferentes espaços.
o Lista confirmada dos contactos de emergência das crianças.
o Salas de refeições irá ser organizadas para que:
o Todos os funcionários utilizarão máscara, enquanto acompanham as crianças.
o Haverá lugares marcados, de forma a assegurar, ao máximo, as medidas de distanciamento e higiene possível entre crianças.
o A deslocação para a mesa irá ser organizada de forma a não haver cruzamento de crianças.
o Antes e depois das refeições, as crianças, , acompanhadas, devem lavar as mãos para que o
façam de forma correta.
o Garantir que não são partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos.
o Instalações sanitárias:
o Evitar a concentração nas idas à casa de banho. Proceder à posterior higienização do espaço.
o Devem estar equipadas com dispositivo doseador de sabão líquido e toalhetes de papel de uso
único, gestão de resíduos diária, sem necessidade de proceder a tratamento especial.
o Sala de apoio a crianças com outros técnicos
o A sala após a sua utilização será logo desinfetada.
o Sala de isolamento irá ser organizadas:
o Com saída rápida e fácil para o exterior, devidamente equipada com cadeira, água, alguns alimentos não perecíveis (bolachas) e com acesso a instalação sanitária.
o A definição deste espaço encontra-se assinalada na planta do espaço a utilizar no edifício, por
ser perto das instalações sanitárias e da saída .
o A criança, caso possa e consiga, ficará isolada sozinha. Caso não consiga, estará acompanhada
por uma AO, designada e devidamente protegida, segundo o protocolo de segurança.
o
Organização das atividades letivas
o Regime previsto e normas a adotar
o Será privilegiado o regime presencial, aquele em que o processo de ensino e aprendizagem é
desenvolvido num contexto em que crianças e adultos estão em contacto direto, encontrando-se fisicamente no mesmo local.
Regime excecional previsto e normas a adotar
o Excecionalmente, em função do agravamento da situação epidemiológica da doença COVID19, será aplicado regime não presencial, aquele em que o processo de ensino e aprendizagem
ocorre em ambiente virtual, com separação física entre os intervenientes, designadamente
docentes e alunos, solicitada à Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, que decide
após ser ouvida a autoridade de saúde competente.
o Com sessão síncrona, aquela que é desenvolvida em tempo real e que permite aos alunos
interagirem online com os seus docentes e com os seus pares para participarem nas atividades letivas, esclarecerem as suas dúvidas ou questões e apresentarem trabalhos.
o Nos regimes não presenciais, tal como no presencial, as crianças estão obrigadas a cumprir o
dever de assiduidade nas sessões síncronas e de realização das atividades propostas, nos termos e prazos acordados com o respetivo docente. Nos casos em que, por motivos devidamente justificados, a criança se encontre impossibilitada de participar nas sessões síncronas, deve
a E.B. disponibilizar o conteúdo das mesmas. O processo de ensino e aprendizagem deve
desenvolver-se através da combinação entre atividades presenciais, sessões síncronas e trabalho autónomo.
o O trabalho autónomo deve ser desenvolvido mediante orientações dos docentes, podendo
eventualmente ser coadjuvado por uma equipa de docentes constituída para esse efeito, sendo realizado com recurso, entre outros, a ferramentas e recursos digitais.
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o O docente titular de turma/grupo, deve adaptar o planeamento e execução das atividades
letivas e formativas, incluindo, com as necessárias adaptações, as medidas de apoio definidas
para cada criança, garantindo as aprendizagens de todas.
o Nos regimes não presenciais, o docente deve fazer o registo semanal das aprendizagens
desenvolvidas e das tarefas realizadas no âmbito das sessões síncronas e do trabalho autónomo, recolhendo evidências da participação das crianças tendo em conta as estratégias, os
recursos e as ferramentas utilizadas pela escola e por cada criança;
o Nas situações de suspensão das atividades letivas e formativas presenciais na E.B., as aprendizagens são desenvolvidas em regime não presencial, através de sessões síncronas e assíncronas, devendo o docente adotar as metodologias que considere mais adequadas, tendo por
referência o disposto no Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, na sua redação atual, no
Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, bem como o disposto no Perfil dos Alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória e nas Aprendizagens Essenciais.
Planeamento e gestão curricular
o Em matéria de planeamento e gestão curricular, no ano letivo de 2020/2021, deve o docente
seguir as presentes orientações:
o Criar uma nova rotina pedagógica, tendo em conta as orientações da DGS, em articulação com
os fundamentos e princípios da pedagogia para a infância definidos nas OCEPE, que continuam a constituir-se como os documentos curriculares para efeitos de planificação, realização
e avaliação do ensino e aprendizagem no pré-escolar.
o Deverá ser assegurado o apoio individualizado, às crianças que necessitem, envolvendo a
EMAEI no acompanhamento da criança em estreita articulação com o docente e a família.
o No âmbito das atividades de caráter artístico e cultural, o docente, deve planificar a concretização de atividades, programas e projetos artísticos e culturais, devendo adequá-los aos
regimes previstos. Deve ainda o docente articular as suas ações com entidades e agentes culturais, promovendo parcerias e operacionalizando a realização destas atividades, designadamente, visitas de estudo, oficinas de formação e outras atividades de âmbito artístico e cultural.
o No âmbito das atividades desportivas, o docente deve proceder à sua planificação, adequando-as às orientações em vigor das autoridades de saúde.
o 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.
o 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 e
considerando ainda 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.
o Dar a conhecer às crianças as novas regras de convivência social, e as alterações das suas rotinas e ouvindo as suas opiniões e sugestões, levando-as a compreender a importância das
novas rotinas e 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.
o Planear atividades e projetos, organização das rotinas, dos espaços, dos materiais e das atividades, escutando as crianças sobre como os podem desenvolver/ organizar, tendo em conta o
contexto atual, bem como realizar o registo das novas regras de segurança e com as crianças
elaborar cartazes, panfletos, etc., afixando-os em local visível da E.B..
o 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.
o Desenvolver as atividades, de preferência individualmente ou em pequenos grupos, quando
necessário.
o Privilegiar as atividades que decorram no exterior (pátios, logradouros, jardins) evitando grandes concentrações.
o Promover atividades como a leitura de histórias em círculo alargado.
o Privilegiar atividades que recorram a materiais mais facilmente higienizáveis, evitando aqueles
que, pelas suas características, apresentam maior risco de contaminação, assegurando que os
objetos partilhados entre crianças são devidamente desinfetados entre utilizações.
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o 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.
Higienização das mãos, dos espaços e materiais
o Será elaborado um plano de higienização dos espaços e equipamentos que deverá estar afixado em local visível e deve ser do conhecimento dos profissionais com funções de limpeza.
o Deverá ser assegurada a ventilação dos espaços mantendo, se possível, as janelas e/ou portas
das salas abertas, de modo a permitir uma melhor circulação do ar dentro do espaço, não
comprometendo a segurança das crianças.
o Antes da reabertura dos estabelecimentos, já foi feita uma limpeza geral e desinfeção das instalações.
o Deverá ser assegurado que os materiais da sala são devidamente desinfetados entre utilizações e que ao utilizar materiais da sala não partilhem objetos sempre que possível.
o Os materiais para os procedimentos de desinfeção e limpeza deverão ser adequados, serão
solicitados à junta de freguesia.
o Os materiais e produtos de limpeza para os procedimentos de desinfeção e limpeza dos edifícios escolares, deverão estar de acordo com as Orientações previstas na legislação para o
efeito (Orientação nº 014/2020 da DGS e com o documento da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE)).
o O dispensador de solução à base de álcool está à entrada e à saída das instalações definidas
para tal e na sala de atividades lúdicas ( serão portáteis e já se encontram na E.B.)
o Todo o espaço utilizado será higienizado diariamente em diferentes momentos:
lavar os brinquedos regularmente e ao final do dia a sua desinfeção mais profunda (J.I.)
mesas e puxadores, botões e acessórios em instalações sanitárias - no período da manhã e no
período da tarde.
o Deve ser realizada a adequada descontaminação das superfícies utilizadas entre trocas de turno.
o Assegurar a existência de material para os procedimentos adequados de desinfeção e limpeza
dos edifícios escolares, de acordo com a Orientação 014/2020 da DGS
o Deve ser reforçada a lavagem/desinfeção frequente das mãos por parte do pessoal docente e
não docente e também das crianças, designadamente aquando da entrada no estabelecimento de educação, antes e após as refeições, antes e após a ida à casa de banho, e sempre que
regressem do espaço exterior.
o Sempre que aplicável, as peças de roupa suja devem ir para casa em saco plástico, fechado.
o
Código de conduta para conter a propagação do novo coronavírus.
o Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente e ainda encarregados de educação,
fornecedores e outros elementos externos).
o Ao entrar na escola, desinfetar as mãos e o calçado.
o Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos,
20 segundos.
o Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, antes e após o uso da casa de banho e
sempre que necessário;
o 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;
o Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
o Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
o Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc.

·
·

Como atuar perante um caso suspeito
Quem tiver sintomas deve contactar a Linha SNS24 (808 242424) ou outras linhas telefónicas
criadas especificamente para o efeito e proceder de acordo com as indicações fornecidas pelos
profissionais de saúde.

·

Perante a identificação de um caso suspeito a escola deve:
o Encaminhar o caso suspeito para a área de isolamento, pelos circuitos definidos previamente,
e tendo em atenção a localização do referido espaço e medir a temperatura.
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o Através de uma lista atualizada de contactos, informar de imediato os pais/encarregados de
educação do caso suspeito para levar a criança e ao mesmo tempo contactar o SNS 24 (808 24
24 24).
o Informar o diretor.
o Todos os encarregados de educação devem ser avisados de que houve um caso suspeito, respeitando o dever de sigilo de informações pessoais da criança em causa.
Como atuar posteriormente para limpeza e desinfeção
o Perante um caso confirmado deverão todos os intervenientes da EB (alunos e profissionais)
proceder a uma despistagem do vírus.
o Deverá dar-se início ao plano de mitigação e protocolo de desinfeção e limpeza dos espaços,
de acordo com as orientações da direção do Agrupamento.
o Reforçar a limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso suspeito e da área
de isolamento.
o Acondicionar os resíduos produzidos pelo caso suspeito em duplo saco de plástico e resistentes, fechados com dois nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho e devem ser
colocados em contentores de resíduos coletivos após 24 horas da sua produção (nunca em
ecopontos).
o Sempre que seja necessário, as peças de roupa suja devem ir para casa em saco plástico,
fechado.
Intervenientes
o Dado não haver equipas para rotatividade, a equipa é fixa.
o A constituição de diferentes equipas de pessoal não docente, de modo a garantir a sua substituição na eventualidade de absentismo por doença ou necessidade de isolamento, é da responsabilidade da direção.
o
o
o
o
o

·
·
·
·
·
·

Famílias – entrega das crianças, não entram no espaço escolar
Crianças – utilizadores do espaço
PD – professores – utilizadores do espaço
PND _ Assistentes Operacionais
Outros técnicos

Planta geral do edifício
Planta dos espaços a utilizar
Zonas verdes– espaços a utilizar
Zona laranja – zona de confinamento
Zona amarela - espaços de passagem e uso esporádico
Zonas vermelhas – espaços fechados
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Circuitos de circulação interna
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Legenda do JI
salas: cor verde
espaços de passagem: amarelo
espaços fechados: vermelho

Ignorar as setas pretas
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Legenda do piso 0

salas: cor verde
espaços de passagem: amarelo
espaços fechados: vermelho
zona de confinamento: laranja
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Legenda
salas: cor verde
espaços de passagem: amarelo
espaços fechados: vermelho

Ignorar as setas pretas

do piso1

PLANO DE CONTINGÊNCIA

Medidas de mitigação da possibilidade de contágio
Ano letivo 2020/2021

I.

ENQUADRAMENTO

O Despacho conjunto n.º 6906-B/2020 SEAE e SEE, determina a aprovação dos
calendários, para o ano letivo de 2020-2021. De acordo com a Orientação nº 006/2020
da DGS, e tendo por base as orientações da DGEstE - Orientações para a organização do
ano letivo 2020/2021 e a Orientação conjunta da Direção-Geral dos Estabelecimentos
Escolares, da Direção Geral da Educação e da Direção-Geral da Saúde (Orientações Ano
letivo 2020/2021, de 3 de julho de 2020), bem como as Orientações da DGS para a
realização em regime presencial das aulas práticas de Educação Física e dando
cumprimento ao disposto na Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020 de
20/07/2020
e no documento do SNS/DGS - Referencial Escolas - Controlo da
Transmissão de COVID-19 em Contexto Escolar, a Escola Secundária Adolfo Portela
procedeu à elaboração do presente documento, cuja finalidade é a de preparar e adequar
a organização do funcionamento da escola, de forma a assegurar a
retoma das
atividades letivas e não letivas dando prioridade à prevenção da doença e à minimização
do risco de transmissão de SARS-CoV-2, com condições de segurança e higiene.
1. O que é o NOVO CORONAVÍRUS?
O novo coronavírus, designado SARS-CoV-2, pertence a um grupo de vírus que pode
causar infeções, do qual faz parte a COVID-19. Normalmente estas infeções estão
associadas ao sistema respiratório, podendo ser semelhantes a uma gripe comum ou
evoluir para uma doença mais grave, como pneumonia.
2. Como se transmite a COVID-19?
Com base na evidência científica atual, este vírus transmite-se principalmente através
de:
− Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando uma
pessoa infetada tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz
ou olhos de pessoas que estão próximas (< 2 metros).
− Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com
SARS-CoV-2 e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos.
Existem também evidências sugerindo que a transmissão pode ocorrer de uma pessoa
infetada cerca de dois dias antes de manifestar sintomas.
3. Período de incubação:
Atualmente, estima-se que o período de incubação da doença (tempo decorrido desde a
exposição ao vírus até ao aparecimento de sintomas) seja entre 1 e 14 dias.
A transmissão de SARS-CoV-2 pode ocorrer cerca de dois dias antes da manifestação de
sintomas.
4. Principais sintomas:
Os sinais e sintomas da COVID-19 variam em gravidade, desde a ausência de sintomas
(sendo assintomáticos) até febre (temperatura ≥ 38.0ºC), tosse, odinofagia (dor de
garganta), cansaço e dores musculares, diarreia, dor no peito e dor de cabeça e, nos
casos mais graves, pneumonia grave, síndrome respiratória aguda grave, septicémia,
choque sético e eventual morte.
Os dados mostram que o agravamento da situação clínica pode ocorrer rapidamente,
geralmente durante a segunda semana da doença.
Recentemente, foi também verificada anosmia (perda do olfato) e em alguns casos a
perda do paladar, como sintoma da COVID-19.
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II.

PLANO DE CONTINGÊNCIA
O presente plano de contingência obedece aos seguintes objetivos:
a) Capacitar a comunidade escolar com informação e conhecimento atualizado e
fidedigno;
b) Implementar medidas de prevenção adequadas ao nível de risco;
c) Estimar as necessidades de cuidados a serem prestados, bem como os
recursos necessários para uma resposta efetiva e proporcional ao nível de
risco;
d) Detetar precocemente os casos suspeitos de doença e os seus contactos,
facilitando a articulação e ligação aos serviços de saúde adequados;
e) Assegurar uma resposta coordenada com outras instituições e organizações;
f) Orientar a implementação das medidas de controlo de infeção, aquando a
existência de casos suspeitos na comunidade educativa;
g) Assegurar a continuidade do processo de ensino aprendizagem na Escola, de
acordo com o nível de risco;
h) Minimizar o efeito da epidemia na comunidade escolar.

III.

EQUIPA OPERATIVA





1.

Coordenação: Diretor da escola, apoiado pelo Subdiretor e Adjuntos;
Ponto focal: Susana Oliveira; Ana Rés e Cristina Castanheira (substitutas);
Apoio Técnico: PES - Gracinda Figueiredo;
Responsáveis máximos de cada instalação:
 Portaria/PBX: Carla Martins
 Pavilhão A: Manuela Gaudêncio
 Pavilhão B: Antónia Abrantes
 Pavilhão C: Amélia Silva
 Ginásio e espaços desportivos exteriores: Anabela Canas
 Área de isolamento: Anabela Canas
 Secretaria: Luís Domingues
 Cantina/ polivalente: Carla Martins
 Papelaria/reprografia/ gabinetes de DT: Maria José
 Sala professores / sala de trabalho: Maria José
 Sala dos assistentes operacionais: Maria José

OPERACIONALIZAÇÃO
Equipas

Competências

Coordenação

− Supervisionar todas as ações previstas no plano de contingência, em
articulação com as entidades de saúde;
− Garantir os recursos e condições para a implementação do Plano de
Contingência.

Ponto focal

− Articular com os encarregados de educação, direção da escola e
autoridades de saúde.

Apoio Técnico

− Apoiar na elaboração e na divulgação do Plano de Contingência.

Responsáveis
máximos de
cada instalação

− Garantir a implementação do Plano de Contingência nos espaços da sua
responsabilidade, em articulação com os demais Assistentes
Operacionais/Técnicos;
− Implementar medidas específicas que respondam a especificidades das
instalações das quais são responsáveis;
− Supervisionar o serviço de higienização das suas instalações.
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2. ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA - Medidas aplicadas/a
aplicar para a abertura e funcionamento da escola em segurança

2.1. ORGANIZAÇÃO ESCOLAR
a) Todos os elementos da comunidade escolar recebem no início do primeiro período
um kit de três máscaras reutilizáveis, certificadas pelo CITEVE.
b) As atividades letivas desenvolvem-se das 8h 30 às 17h 20.
c) A cada turma foi atribuída uma sala para utilização exclusiva, com lugar fixo por
aluno, em mesas individuais, dispostas com a mesma orientação e cujo
posicionamento deverá ser obrigatoriamente respeitado.
d) Nas aulas que decorrem em turnos, um dos turnos permanece na sala atribuída à
turma, nos lugares previamente definidos e o outro turno ocupa uma outra sala
que não tem nenhuma turma fixa.
e) No sentido de evitar ao máximo a partilha de espaços/salas de aula por distintos
grupos de alunos, as aulas de Educação Visual e de Teatro decorrem na sala
atribuída à turma e os dois laboratórios de Biologia vão funcionar como salas de
aula atribuídas às turmas A e B do 11º ano.
f) A utilização excecional dos laboratórios de Química está condicionada pelo
cumprimento das regras específicas destes espaços.
g) A carga semanal prevista na matriz curricular mantem-se. No entanto, sempre
que possível, os tempos semanais são agrupados em blocos de 100 minutos.
h) Com vista a reduzir o tempo de permanência na escola, as turmas dos 7º e 8ºs
anos têm apenas duas tardes ocupadas, e o 12º ano, do ensino regular, tem
todas as tardes livres.
i) Os intervalos entre as aulas foram reduzidos pela junção, sempre que possível de
dois tempos letivos da mesma disciplina.
j) De modo a evitar a junção de distintos grupos de alunos no mesmo espaço, várias
aulas de apoio vão ocorrer à distância, em horas marcadas nos horários dos
professores e dos alunos.
k) Considerando que a partilha de materiais pode constituir um risco, deixa de ser
possível a requisição de computadores e/ou tablets para utilização na sala de
aula.
l) É permitido que os alunos tragam o seu computador/tablet para uso pessoal,
sempre que o professor considerar oportuno.

2.2. ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LETIVAS E FORMATIVAS
O regime presencial constitui o regime regra do processo de ensino e aprendizagem,
sendo os regimes misto e não presencial considerados de exceção.
Em função do agravamento da situação epidemiológica da doença COVID-19, os regimes
misto e não presencial aplicam-se, quando necessário.
REGIME PRESENCIAL
Aquele em que o processo de ensino e aprendizagem é desenvolvido em contacto direto,
encontrando-se alunos e docentes fisicamente no mesmo local, nos termos da legislação
em vigor.
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REGIME MISTO
Por Regime Misto, entende-se, aquele em que o processo de ensino e aprendizagem
combina atividades presenciais com sessões síncronas e/ou com trabalho autónomo.
A Resolução 53D/2020 do Conselho de Ministros prevê a possibilidade de mudança de
regime de lecionação de um Regime presencial para um Regime Misto, havendo alteração
da situação sanitária associada à pandemia e mediante autorização da DGEstE, ouvida a
autoridade de saúde.
O Regime Misto da Escola Secundária Adolfo Portela (ESAP) desenvolver-se-á
combinando atividades presenciais, sessões síncronas e trabalho autónomo, mediante
ajustamento do planeamento curricular, obedecendo aos seguintes pressupostos:
a) Reduzir em, pelo menos 40%, a permanência simultânea dos alunos na escola;
b) Garantir que todos os alunos tenham condições de equidade no acesso ao
ensino/aprendizagem;
c) Adequar a organização e funcionamento das atividades letivas à matriz curricular;
d) Privilegiar a utilização da plataforma Moodle para a comunicação virtual com os
alunos;
e) Utilizar a plataforma Microsoft Teams para as sessões síncronas.
f) Assegurar as medidas seletivas e adicionais de suporte à aprendizagem e à
inclusão em regime presencial, no âmbito da implementação do regime misto para
uma ou mais turmas, que integrem alunos no âmbito da educação inclusiva.

REGIME NÃO PRESENCIAL
A passagem para o Regime Não Presencial está dependente de autorização da DGEstE,
depois de ouvida a autoridade de saúde. Por Regime não Presencial, considera-se aquele
em que o processo de ensino e aprendizagem ocorre em ambiente virtual, com
separação física entre docentes e alunos.
O Regime Não Presencial na ESAP será implementado de acordo com o seu Plano de
E@D e obedecerá aos seguintes pressupostos:
 Permanência de uma ou mais turmas em regime de ensino à distância, caso seja
esse o parecer da autoridade de saúde;
 Permanência de todos os alunos em regime de ensino à distância;
 Em qualquer uma das situações anteriormente referidas, salvaguarda-se a
necessidade de ser necessário dar continuidade ao regime presencial para os
alunos da Ação Social Escolar, para os alunos em risco, para os alunos que a
Escola considera ineficaz o regime misto ou o não-presencial e para os alunos
apoiados em respostas concretas como, por exemplo, os alunos apoiados pela
EMAEI.
Será elaborado e implementado um plano de ensino à distância que salvaguarde os
seguintes princípios:
a) A carga horária semanal da matriz curricular será organizada de forma adequada
a esta situação de ensino.
b) As opções curriculares, as estratégias de trabalho, o trabalho interdisciplinar e de
articulação curricular desenvolvidos com a(s) turma(s) serão adequados às
especificidades deste tipo de ensino.

Página 5

Os apoios de suporte à aprendizagem, no âmbito das medidas seletivas e
adicionais da Educação Inclusiva possíveis no E@D, devem manter-se, devendo
também ser agendadas sessões síncronas para os mesmos;
d) O Serviço de Psicologia e Orientação disponibilizará atendimentos à distância;
e) Para a comunicação com os alunos, privilegia-se a plataforma Moodle.
f) As sessões síncronas serão realizadas através da aplicação Microsoft Teams.
c)

ALUNOS EM GRUPOS DE RISCO
Havendo conhecimento de alunos em grupos de risco, os casos serão analisados, um a
um, e estudadas as soluções, garantindo a escola os procedimentos a adotar em função
da situação concreta.

VISITAS DE ESTUDO
As visitas de estudo não se realizarão nos termos habituais.
eventualmente, saída de alunos, com cumprimento das regras
nomeadamente:






Poderá haver,
de segurança,

Estas só poderão ocorrer em espaços ao ar livre;
Será autorizada a saída de uma turma por autocarro;
Cada aluno ocupará dois lugares;
Durante a visita deverá ser mantido distanciamento físico;
O uso de máscara é obrigatório.

2.3. CÓDIGOS DE CONDUTA

2.3.1. MEDIDAS DE PREVENÇÃO DIÁRIA
Reforçam-se as medidas de prevenção diária, que deverão ser implementadas por toda a
comunidade escolar, dentro e fora do recinto escolar. Neste sentido, todos os alunos,
pessoal docente e não docente devem assegurar medidas de automonitorização de
sintomas, distanciamento, higiene pessoal, higiene ambiental e utilização de
equipamentos de proteção individual, como sejam:
a) Não comparecer na escola caso verifiquem apresentar sintomas de gripe (febre
(≥38º), tosse, dificuldade respiratória, dores de cabeça, cansaço generalizado);
b) Medir a temperatura no termómetro de parede disponível no polivalente, em
situação suspeita;
c) No espaço exterior da escola, na entrada da mesma, devem ser garantidas as
condições de distanciamento em segurança;
d) Desinfetar as mãos à entrada e à saída do estabelecimento de ensino e várias
vezes durante o dia, sempre que se justifique, com uma solução antisséptica de
base alcoólica, fornecida pela escola;
e) Utilizar máscaras no interior da escola e no percurso casa-escola-casa
(especialmente quando utilizados transportes públicos);
f) Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante
pelo menos 20 segundos;
g) Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, após o uso da casa de
banho e sempre que as mãos estejam sujas;
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h) Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar e colocar os lenços
usados num caixote do lixo e lavar/desinfetar as mãos de seguida;
i) Quando espirrar ou tossir tapar o nariz e a boca com o antebraço ou com lenço de
papel, que deverá ser colocado de imediato no lixo;
j) Evitar tocar nos olhos, no nariz na boca e na parte da frente da máscara com as
mãos sujas ou contaminadas;
k) Manter o distanciamento físico, dentro e fora da sala de aula, o que significa
manter sempre uma distância de no mínimo metro e meio a dois metros uns dos
outros. Todos precisam praticar o distanciamento físico, mesmo que não
apresentem nenhum sintoma de COVID-19 e não tenham nenhum risco conhecido
de exposição a alguém infetado;
l) Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas,
interruptores, etc.
m) Não é permitida a utilização dos campos de jogos durante os intervalos, pelos
alunos.
n) Recomenda-se a utilização da app Stayaway covid por parte da comunidade
escolar.
2.3.2. MEDIDAS DE PREVENÇÃO DENTRO DA ESCOLA/SALA DE AULA
a) Manter abertas, sempre que possível, as portas dos vários espaços e,
eventualmente as janelas, para evitar toques desnecessários em superfícies e
manter os espaços arejados;
b) Nos espaços com aparelhos de ar condicionado, os mesmos devem permanecer
desligados;
c) É estabelecido o percurso, na escola, para a entrada nos Pavilhões e salas de
aula;
d) Ao entrar na escola, cada aluno deve dirigir-se para a sala que lhe foi atribuída,
respeitando o percurso previamente definido e as distâncias de segurança;
e) Ao entrar na sala de aula, professores e alunos devem proceder à desinfeção das
mãos com a solução alcoólica disponibilizada no interior de cada sala;
f) Na sala de aula, devem os alunos sentar-se no lugar definido que será mantido
em todas as aulas, sendo assegurado um só lugar por mesa;
g) Não será possível alterar a disposição das mesas nas salas de aula;
h) Não será permitida a junção de dois alunos na mesma mesa;
i) Não haverá partilha de qualquer tipo de material, pelo que cada aluno se deverá
munir de todo o material que necessitar para cada aula. Do mesmo modo não
poderá haver partilha de garrafas de água, comida ou outros bens pessoais (ex:
calculadoras, telemóveis, …);
j) Durante os intervalos, nas idas à casa de banho, os alunos devem fazê-lo de
forma controlada, por forma a evitar aglomerações.
k) Nas aulas de 100 minutos, é recomendável uma pequena pausa nas atividades,
sendo possível a ida à casa de banho, mas não todos os alunos em simultâneo.
Nestas pausas não é permitido a ingestão de alimentos.
l) Durante os intervalos, o distanciamento físico entre os alunos deve ser mantido;
m) A circulação no interior da escola restringe-se ao indispensável, podendo os
alunos permanecer na sala de aula durante os intervalos; os alunos devem
permanecer, em regra, dentro da sala de aula;
n) Será autorizado um pequeno lanche dentro da sala de aula, durante os intervalos;
o) Caso algum aluno não respeite algumas das regras definidas neste plano, a
ocorrência deve ser comunicada de imediato à direção da escola que atuará em
conformidade.
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2.3.3 MEDIDAS DE PREVENÇÃO EM ESPAÇOS ESPECÍFICOS PARTILHADOS
Procurando garantir as condições de higiene e segurança em espaços partilhados,
minimizando os riscos de transmissão do novo coronavírus, adotam-se as seguintes
medidas:

SALAS DE INFORMÁTICA
As diversas salas de informática têm a seguinte capacidade de ocupação máxima: A1 –
14 alunos; A16 – 18 alunos; B1 – 14 alunos; B2 – 30 alunos; B14 – 14 alunos.
a)
b)
c)
d)

É garantida a utilização de um computador por aluno.
Sempre que possível, manter a porta e janelas abertas durante o tempo de aulas.
Na mudança de turmas, a sala é arejada durante os intervalos.
O aluno deverá entrar na sala de forma ordenada, usando a máscara de proteção
individual, desinfetando as mãos com Álcool Gel e respeitando o distanciamento
social.
e) O aluno deverá sentar-se no lugar que lhe for designado pelo professor e ali
permanecerá até ao final da aula.
f) Cada aluno deverá usar exclusivamente o seu posto de trabalho e as ferramentas
ou materiais que lhe são destinados, não sendo permitido trocar entre alunos
estes ou outros itens pessoais.
g) O aluno poderá trazer o seu computador portátil pessoal, mas, apenas poderá
usá-lo para trabalho exclusivo relacionado com a disciplina.
h) Os teclados estão protegidos por uma película plástica amovível.
i) Teclados e tampo da mesa, deverão ser higienizados pelo aluno, sob supervisão
do professor, no início e no final de cada aula.
j) Dada a impossibilidade de proteger totalmente os ratos de computador,
recomendamos que o aluno seja portador de um rato pessoal que poderá ligar ao
computador da escola
SALA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
A sala está dividida em dois espaços distintos: um espaço destinado às atividades
práticas e outro vocacionado para as aulas teóricas. Cada espaço tem capacidade para 10
alunos em simultâneo.
a) Sempre que possível, manter a porta e janelas abertas durante as aulas.
b) Na mudança de turmas, a sala é arejada durante os intervalos.
c) O aluno deverá entrar na sala de forma ordenada, usando a máscara de proteção
individual, desinfetando as mãos com Álcool Gel e respeitando o distanciamento
social.
d) Nas aulas práticas, o aluno ocupa o espaço de bancada atribuído pelo professor.
e) Nas aulas teóricas, o aluno deverá sentar-se no lugar que lhe for designado pelo
professor.
f) Cada aluno deverá usar exclusivamente o seu posto de trabalho e as ferramentas
ou materiais que lhe são destinados, não sendo permitido trocar entre alunos
estes ou outros itens pessoais.
g) As ferramentas e materiais utilizados, bem como bancadas e mesas deverão ser
higienizados pelo aluno, sob supervisão do professor, no início e no final de cada
aula.
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LABORATÓRIOS DE QUÍMICA
A utilização destes espaços está sujeita às seguintes regras:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Lotação máxima de 15 alunos.
Uso obrigatório de bata pessoal para alunos e professores.
Desinfeção das mãos à entrada e à saída.
A circulação no laboratório faz-se no sentido dos ponteiros do relógio.
Cada bancada é ocupada por dois alunos que se sentam em posição cruzada.
O professor coloca na bancada, antecipadamente, o tabuleiro com o material a
utilizar pelo aluno na realização da atividade.
g) Em função das características do material utilizado, este é higienizado pelo aluno
ou pelo assistente operacional, após cada utilização, sob supervisão do professor.
h) Promover o arejamento regular do espaço.

AUDITÓRIO B
Este espaço vai ser utilizado como sala de aula para as turmas do 12º ano nas disciplinas
de Física, História e Inglês.
a) Lotação máxima de 28 alunos
b) Desinfeção das mãos à entrada e à saída.
c) O material usado na aula (apagador, marcadores, comando) é higienizado pelo
professor no final de cada utilização.
d) No final de cada aula, a sala é arejada e higienizada.

PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO
O desenvolvimento curricular da disciplina de Educação Física, ocorre em espaços
diferenciados e implica a necessidade de serem adotadas um conjunto de medidas
preventivas:
a) Proteção individual
 Os alunos usam obrigatoriamente máscara na entrada e saída das instalações,
sendo dispensado o seu uso durante a realização de exercício físico;
 Os professores estão dispensados do uso de máscara apenas durante a lecionação
de períodos de sessões de exercício que impliquem a realização de exercício
físico;
 O uso de gel desinfetante para higienização das mãos é obrigatório à entrada e
saída das instalações e sempre que o manuseamento de equipamento específico
assim o exija.

b) Espaços da prática desportiva
 A ocupação do pavilhão gimnodesportivo restringe-se apenas a uma turma em
regime rotativo.
 Apenas estará disponível, para troca de equipamento, os balneários femininos que
serão utilizados pela totalidade dos alunos da turma. Os alunos são distribuídos
pelos cinco espaços destes balneários, tendo em consideração o número e género
dos alunos da turma.
 O acesso ao pavilhão gimnodesportivo será feito pela porta do balneário feminino;
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A turma que tem aula no pavilhão, aguarda junto à porta do balneário feminino,
respeitando as distâncias de segurança, a permissão de entrada, depois de
garantida a higienização do espaço;
As turmas cuja aula ocorre no espaço exterior, deverão ser informadas pelo
professor, com pelo menos uma semana de antecedência, do local onde irá
decorrer a aula seguinte.
No final da aula, o professor deve garantir que os alunos deixam o balneário 15
minutos antes do toque de saída, para permitir a limpeza e higienização dos
espaços e equipamentos utilizados.
Os alunos do 11º e 12º anos do ensino regular terão as aulas de Educação Física
concentradas num só bloco de 3 horas, que decorrem fora do espaço da Escola,
em espaços públicos e/ou de algumas coletividades; o 12º ano tem as aulas numa
manhã e o 11º ano numa tarde.
Quando o estado de tempo não permitir a prática de Educação Física ao ar livre, a
aula decorrerá na sala atribuída à turma.

c) Materiais e equipamentos
 Todos os materiais e equipamentos são submetidos a limpeza e desinfeção no
final de cada aula, pelo professor.
 As superfícies laváveis não porosas de equipamentos de uso comum (bolas,
raquetes, volantes, objetos gímnicos portáteis, etc), são higienizadas antes e
depois de cada utilização.
 Os materiais de superfícies porosa a usar são protegidos com película aderente,
higienizada a cada utilização, e descartada no final dia.
 Não irá ser utilizado o seguinte material: colchões (exceto colchão de queda),
plinto, bocks, barras fixas, espaldares.

BIBLIOTECA
Cumprindo as regras do distanciamento físico, a utilização da biblioteca fica sujeita ao
seguinte:
a) Ocupação
Horário de funcionamento das 8h00 às 17h00.
Ocupação máxima de 35 pessoas.
Uma pessoa por mesa, com as cadeiras dispostas na mesma direção.
Um aluno por computador.
b) Serviço prestado
É permitido o empréstimo de material para a sala de aula, bem como o empréstimo
domiciliário.
Não é permitido: a partilha de material escolar e de documentos entre alunos; a
existência de qualquer material de caráter lúdico junto do aluno; o acesso livre ao fundo
documental; leitura comum; visionamento de filmes; mesa de destaque de livros; ar
condicionado.
c) Condições de acesso e de utilização do espaço
É obrigatório o uso de máscara e a higienização das mãos à entrada e à saída.
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Para a entrada dos alunos na biblioteca, será considerada a ordem de chegada.
O aluno, respeitando a sinalética, dirige-se obrigatoriamente para a mesa disponível e aí
se mantém enquanto durar o seu estudo.
O aluno, quando acompanhado de mochila, coloca-a ao seu lado, junto à sua mesa de
trabalho/estudo.
d) Desinfeção e arejamento
É feita a higienização e limpeza dos materiais logo após a sua utilização.
A porta de entrada mantem-se obrigatoriamente aberta, bem como algumas janelas
sempre que o estado de tempo o permitir.
Será feito o arejamento periódico da sala.
e) Condições de acesso de requisição/consulta do fundo documental
Os pedidos de empréstimo são feitos no balcão de atendimento.
O acesso ao fundo documental é exclusivo da professora bibliotecária e da funcionária da
biblioteca.
f)

Condições de devolução do fundo documental

O material requisitado para a sala de aula deverá ser devolvido pelo requisitante no final
da mesma.
O livro requisitado para empréstimo domiciliário deverá ser devolvido até trinta dias
úteis, após a sua requisição.
g) Outro
A professora bibliotecária, juntamente com a funcionária da biblioteca, asseguram a
gestão integral dos serviços que lhe estão associados, bem como a monitorização do
cumprimento das medidas de segurança.
REFEITÓRIO
O espaço de refeição foi prolongado para o Polivalente, sendo limitado a 41 utentes no
espaço cantina e 38 no espaço polivalente.
A entrada e saída do refeitório obedecem a circuitos de circulação.
A entrada dos alunos no refeitório é feita por turma, com hora marcada, em sequência
previamente estabelecida, por forma a evitar a concentração de alunos e a junção de
grupos distintos.
Professores e restantes utentes entram entre turmas, consoante a ordem de chegada.
Deve ser feita a higienização das mãos à entrada e à saída do espaço de refeição.
A ocupação do refeitório restringe-se a uma pessoa por mesa, com todas as cadeiras
direcionadas no mesmo sentido.
A circulação no espaço de refeição é feita obrigatoriamente com máscara, sendo esta
retirada apenas quando a pessoa já se encontra sentada para comer, devendo ser
novamente colocada antes de se levantar para entregar o tabuleiro.
Durante o período de refeições, o espaço é reservado exclusivamente aos utentes do
refeitório.
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É feita a higienização e desinfeção das mesas e cadeiras, após cada utilização.
BUFETE/BAR
Considerando a localização e características do bufete da escola, e por não garantir as
normas de segurança aquando da sua utilização, este manter-se-á encerrado.
As máquinas de distribuição automática de produtos alimentares, são mantidas a
funcionar apenas com alguns produtos básicos, nomeadamente leite, iogurtes líquidos e
bolachas.
POLIVALENTE
Este espaço passa a estar vocacionado para as seguintes valências:
a) Local de passagem;
b) Local de refeição;
c) Local de estar/estudo, antes e depois das refeições;
As mesas e cadeiras existentes no polivalente não poderão ser deslocadas do lugar onde
se encontram.
Quando usado como local de estar/estudo, o aluno ocupa sempre o mesmo lugar, não
sendo permitida a movimentação para outras mesas.
É feita a higienização e desinfeção das mesas e cadeiras, após cada utilização.
SALA DE PROFESSORES E SALA DE TRABALHO
A ocupação máxima permitida é de 31 lugares na sala de professores e de 21 na sala de
trabalho de professores.
As cadeiras destas salas estão dispostas de forma a respeitar o distanciamento, pelo que
o seu posicionamento deve ser mantido.
São retiradas as mesas redondas da sala de professores, bem como o mobiliário de apoio
ao consumo das refeições trazidas pelos docentes, por não garantirem as normas de
segurança aquando da sua utilização.
Sempre que um professor utilizar um dos computadores da sala de trabalho, deverá
proceder à higienização do teclado e da mesa antes e depois da sua utilização, com o
material disponível para o efeito.
Dada a impossibilidade de proteger totalmente os ratos de computador, recomendamos
que o professor seja portador de um rato pessoal que poderá ligar ao computador da
escola.

SALA DO PESSOAL NÃO DOCENTE
A ocupação máxima é de 6 pessoas.
As cadeiras desta sala estão dispostas de forma a respeitar o distanciamento, pelo que o
seu posicionamento deve ser mantido.
Todos os equipamentos de uso comum devem ser higienizados ante e após cada
utilização, pelo próprio.
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2.3.4. TRAJETOS DE CIRCULAÇÃO NO ACESSO AOS PAVILHÕES
Tendo em consideração a necessidade de promover o distanciamento físico entre os
alunos, de forma a evitar um maior cruzamento e aglomerado de pessoas, são definidos
circuitos de entrada e saída no acesso aos pavilhões.
Estarão abertos dois portões:
Portão poente (entrada principal) – Rua Joaquim Valente de Almeida. Esta entrada
destina-se a todos os alunos que utilizam os transportes públicos.
Portão nascente – Avenida Calouste Gulbenkian, apenas aberto entre as 8:00h e as
9:00h e entre ?????, destina-se fundamentalmente aos alunos que utilizam transporte
próprio.
O acesso aos pavilhões deverá ser efetuado segundo o esquema abaixo:
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3. ESTRATÉGIAS DE SUBSTITUIÇÃO DE PESSOAL DOCENTE E NÃO DOCENTE
Em caso de absentismo por doença ou necessidade de isolamento profilático, importa
definir as estratégias de substituição de pessoal docente e não docente, com vista a
assegurar o bom funcionamento da escola. Assim, estabelece-se o seguinte:
3.1. Pessoal docente:
O docente que faltar por doença ou isolamento profilático, deve comunicar à direção da
escola essa ocorrência assim que dela tiver conhecimento, por forma a permitir o
agilizar do processo de substituição. Durante o período que medeia entre o início do
absentismo do docente e a sua substituição, a direção da escola poderá propor a
ocorrência de aulas de outras disciplinas por forma a preencher o horário da(s)
turma(s), ou, caso existam professores do mesmo grupo disciplinar com possibilidade de
substituírem o docente ausente, poder-lhe-á ser atribuído a(s) turma(s) do docente em
falta.
3.2. Pessoal não docente:
Os assistentes operacionais e os assistentes técnicos que faltem por doença ou
isolamento profilático, devem comunicar aos respetivos coordenadores de serviço essa
ocorrência. Estes, em coordenação com a Direção da Escola, devem agilizar
procedimentos com vista a assegurar a substituição dos assistentes em falta, podendo
proceder a uma redistribuição de serviço, com carácter pontual.

4. ÁREA DE ISOLAMENTO
A definição de uma área de “isolamento” (sala, gabinete, secção, zona) tem como
finalidade evitar ou restringir o contacto direto com pessoa que apresente sinais,
sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com a definição de caso suspeito e
permitir um distanciamento social relativamente a outras pessoas.
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Foi criada uma área de isolamento nos balneários masculinos,
gimnodesportivo, cujo circuito de acesso se encontra abaixo:

no

pavilhão

A

área
de isolamento é composta por quatro salas de isolamento e por uma sala para uso
exclusivo da pessoa que presta assistência na área de isolamento. Estes espaços estão
assim identificados:






Sala
Sala
Sala
Sala
Sala

de
de
de
de
de

isolamento
isolamento
isolamento
isolamento
EPI

1
2
3
4

Cada uma das salas de isolamento não deve ser utilizada por mais do que um caso
suspeito em simultâneo, a não ser que sejam coabitantes. Na eventualidade de surgirem
vários casos suspeitos, deve recorrer-se às várias salas que não estejam a ser utilizadas.
A utilização da área de isolamento obedece aos seguintes requisitos:


Deve ser utilizada apenas por alunos, professores, funcionários ou visitantes que
evidenciem sintomas associados à Covid-19.
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A sua localização é do conhecimento de toda a comunidade escolar, e o seu
acesso encontra-se devidamente sinalizado.
Deve ser arejada frequentemente.
A porta deve permanecer fechada sempre que a sala estiver a ser utilizada.
Dispõe de um dispositivo dispensador de solução antisséptica de base alcoólica
para desinfeção das mãos.
Dispõe, em lugar visível, dos contactos telefónicos da Unidade de Saúde Pública
Local, do Diretor da Escola e do Ponto Focal.
A área de isolamento está equipada, com: cadeira, contentor de resíduos,
telefone, termómetro, máscaras cirúrgicas, toalhetes de papel, água e alguns
alimentos não perecíveis.
Na área de isolamento encontram-se afixados os fluxos de atuação perante um
caso suspeito.
A sala de EPI, está equipada com Equipamentos de Proteção Individual a serem
utilizados pela pessoa que presta assistência na Área de Isolamento,
designadamente: Avental impermeável, Máscara, Viseira, Luvas ….
Após utilização, a sala de isolamento será limpa e arejada por funcionário
devidamente equipado com luvas e máscara descartável, utilizando produtos de
limpeza de uso exclusivo.

5. PROCEDIMENTOS A ADOTAR PERANTE A IDENTIFICAÇÃO DE UM CASO
SUSPEITO

5.1. Atuação da ESAP perante um caso suspeito de COVID-19 detetado no
estabelecimento
Qualquer aluno, professor, funcionário ou visitante que apresente sinais ou sintomas
compatíveis com COVID-19, será tratado como Caso Suspeito.
a) Perante a deteção de um caso suspeito de COVID-19 de uma pessoa presente na
ESAP, são imediatamente ativados todos os procedimentos constantes neste Plano
de Contingência e é contactado o ponto focal ou o seu substituto.
b) Se se tratar de um adulto a apresentar critérios compatíveis com a definição de
caso suspeito, deve o mesmo, caso se encontre na escola, dirigir-se para a Área
de Isolamento definida no plano de contingência e informar o ponto focal da
ESAP, preferencialmente por via telefónica.
c) No caso de se tratar de um aluno, e se a situação se verificar na sala de aula, o
professor deve chamar uma assistente operacional que tomará as medidas
necessárias para deslocar o aluno para a sala de isolamento, através do circuito
definido.
d) No caso de se tratar de um aluno, e a situação se verificar fora da sala de aula,
deve o próprio informar a funcionária mais próxima, que, de imediato deve tomar
as medidas adequadas no sentido de evitar o contacto com outras pessoas e
contactar o ponto focal, que, observando os pressupostos referidos no ponto
anterior, deve acompanhar o aluno à sala de isolamento.
e) Quem presta assistência ou entre na sala de isolamento, deve previamente vestir
o EPI, disponível no gabinete destinado a esse efeito, na área de isolamento.
f) Quando o caso suspeito se trata de um menor de idade, é contactado de imediato
o encarregado de educação, pelo ponto focal de modo a informá-lo sobre o estado
de saúde do menor e deve ser solicitada a sua presença na escola, recomendando
que se desloque preferencialmente em veículo próprio.
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g) Na área de isolamento, o encarregado de educação, ou o próprio se for um adulto,
contacta o SNS 24 (808 24 24 24) e procede de acordo com as indicações que lhe
forem dadas. O diretor ou o ponto focal do estabelecimento de educação ou
ensino pode realizar o contacto telefónico se tiver autorização prévia do
encarregado de educação.
h) Na sequência da triagem telefónica, adotar os seguintes procedimentos:
 Se o caso não for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem
telefónica (SNS 24), a pessoa segue o procedimento normal da escola, de
acordo com o quadro clínico apresentado. Terminam os procedimentos
constantes no Plano de Contingência para COVID-19 e não se aplica o
restante “Fluxograma de atuação perante um caso suspeito de COVID-19
em contexto escolar”.
 Se o caso for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem
telefónica (SNS 24) será encaminhado de uma das seguintes formas:
 o Autocuidado: isolamento em casa;
 o Avaliação Clínica nas Áreas Dedicadas COVID-19 nos Cuidados de
Saúde Primários;
 o Avaliação Clínica em Serviço de Urgência.
 Devem ser prosseguidos os procedimentos do Fluxograma de
atuação perante um caso suspeito de COVID-19 em contexto
escolar.
 Nota: Se o encarregado de educação não contactar o SNS 24 ou outras
linhas criadas para o efeito, a Autoridade de Saúde Local deve ser
informada da situação pelo diretor ou ponto focal da ESAP.
i) Caso exista um caso suspeito de COVID-19 triado pela SNS 24 ou outras linhas de
triagem telefónica, deve o ponto focal contactar de imediato a Unidade de Saúde
Pública Local (234 610 210).
j) A Autoridade de Saúde Local:
 prescreve o teste para SARS-CoV-2 e encaminha para a sua realização;
 esclarece o caso suspeito, se for um adulto ou o encarregado de educação,
caso se trate de um menor sobre os cuidados a adotar enquanto aguarda
confirmação laboratorial e sobre os procedimentos seguintes (no que for
aplicável da Orientação n.º10/2020 da DGS).
k) A deslocação para casa, para os serviços de saúde ou para o local de realização
de teste deve ser feita 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 suspeito e o(s)
respetivo(s) acompanhante(s) devem manter a máscara devidamente colocada.
l) A Unidade de Saúde Pública Local, no primeiro contacto com o estabelecimento de
educação ou ensino, procede a uma rápida avaliação da situação/risco, para
decidir a celeridade e amplitude das medidas a adotar. Caso considere necessário,
pode implementar medidas de proteção, enquanto aguarda confirmação
laboratorial, nomeadamente:
 Isolamento dos contactos que estiveram sentados em proximidade na sala
de aula ou no refeitório ou outros contactos próximos identificados;
 Rastreio de contactos;
 Avaliação ambiental.
m) A Autoridade de Saúde informa o caso, os contactos de alto e baixo risco e o
estabelecimento de educação ou ensino sobre as medidas individuais e coletivas a
implementar, de acordo com a avaliação da situação/risco efetuada,
nomeadamente:
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Isolamento de casos e contactos, encerramento da turma, de áreas ou, no
limite, de todo o estabelecimento de educação ou ensino;

Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços mais
 utilizados pelo caso suspeito, bem como da área de isolamento
 Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso suspeito em dois
sacos de plástico, resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente
com um adesivo/atilho e colocação dos mesmos em contentores de
resíduos coletivos após 24 horas da sua produção (nunca em ecopontos).
Para implementação de medidas e gestão de casos, a Autoridade de Saúde
Local, pode mobilizar e liderar uma Equipa de Saúde Pública.

5.1.1. Fluxo de atuação perante um caso suspeito menor de 18 anos, em contexto
escolar
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5.1.2. Fluxo de atuação perante um caso suspeito adulto, em contexto escolar

5.2. Atuação da
estabelecimento

ESAP

perante

um

caso

confirmado

de

COVID-19,

fora

do

Perante a comunicação à ESAP, de um caso confirmado de COVID-19 de uma pessoa
que tenha frequentado o estabelecimento, aluno, professor, funcionário ou visitante,
devem ser imediatamente ativados todos os procedimentos constantes neste Plano:
a) Deve ser contactado o ponto focal, no sentido de o mesmo ser inteirado da
situação;
b) A Direção ou o ponto focal contacta de imediato a Unidade de Saúde Pública
Local, (234 610 210) a informar da situação.
c) A Autoridade de Saúde Local, apoiada pela Unidade de Saúde Pública Local,
assegura a investigação epidemiológica (in loco, se necessário):
 Inquérito epidemiológico;
 Rastreio de contactos;
 Avaliação ambiental.
d) De acordo com a avaliação de risco efetuada, a Autoridade de Saúde Local
informa os contactos de alto e de baixo risco e a ESAP, sobre quais as medidas
individuais e coletivas a implementar, nomeadamente:
 Isolamento de contactos, encerramento da turma, de áreas ou, no limite,
de todo o estabelecimento de educação ou ensino;
 Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços utilizados
pelo caso suspeito, bem como da área de isolamento
 Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso suspeito em dois
sacos de plástico, resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente
com um adesivo/atilho e colocação dos mesmos em contentores de
resíduos coletivos após 24 horas da sua produção (nunca em ecopontos).
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5.2.1. Medidas a adotar pelo caso confirmado
Perante um caso com teste laboratorial (rRT-PCR) positivo para COVID-19, o mesmo
deve permanecer em isolamento até cumprir com os critérios de cura
documentada (Norma nº. 004/2020 da DGS). Assim, só será possível o regresso à
ESAP, após determinação de cura e indicação da Autoridade de Saúde Local.
As pessoas com COVID-19, são consideradas curadas quando:
 Apresentam ausência completa da febre (sem recurso a medicação) e melhoria
significativa dos sintomas durante 3 dias consecutivos, e
 Apresentam teste laboratorial (rRT-PCR) negativo, realizado, no mínimo, 14
dias após o início dos sintomas (nos doentes sem internamento hospitalar por
COVID-19) ou dois testes laboratoriais (rRT-PCR) negativos, com pelo menos 24
horas de diferença, realizados, no mínimo, 14 dias após o início dos sintomas (nos
doentes com internamento hospitalar por COVID-19).

6. RASTREIO DE CONTACTOS E PROCEDIMENTOS DE VIGILÂNCIA
Considera-se “contacto” entende-se a pessoa que, por ter estado em associação com
algo ou alguém infetado, ou com um ambiente contaminado por SARS-CoV-2, tem risco
de ter adquirido esse vírus.
Com o rastreio de contactos pretende-se 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: Identificação dos contactos; Classificação dos
contactos e Implementação das Medidas, sendo o papel da escola fundamental no
primeiro passo - Identificação dos Contactos. Assim:
a) O ponto focal, em articulação com a direção da escola, faz a recolha da lista de
alunos, docentes e não docentes alocados a uma turma, coorte (grupo organizado
de pessoas que partilham caraterísticas, atividades e eventos comuns), ou
qualquer outro contacto conhecido fora da sala de aula, especificando esse tipo de
contacto, de acordo com a tabela que a seguir se exemplifica:
Nome

Contacto
telefónico

Endereço
eletrónico

Tipo de contacto (aluno da mesma
turma, aluno de outra turma de uma
mesma coorte, docente, não docente,
atividade extracurricular, coabitante,
etc.)

b) Este rastreio deverá ser iniciado logo após a confirmação de um caso de COVID19, preferencialmente nas 12 horas seguintes à identificação do caso e enviado
com a máxima celeridade para a Unidade de Saúde Pública.
c) A Unidade de Saúde Pública fará a Classificação dos Contactos e a sua
estratificação de acordo com a avaliação de risco, através da investigação e
comunicação com os contactos identificados.
d) A Unidade de Saúde Pública, após identificação e classificação do nível de risco
dos contactos do caso de COVID-19, e de acordo com a avaliação de risco
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efetuada, implementa um conjunto de medidas individuais e coletivas e informa
todos os intervenientes dos procedimentos a adotar.
e) A Autoridade de Saúde pode determinar, além das medidas individuais a adotar
pelos contactos, outras medidas coletivas a aplicar pela ESAP, em obediência do
Princípio da Proporcionalidade:
 Encerramento de uma ou mais turmas;
 Encerramento de uma ou mais zonas da escola;
 Encerramento de toda a escola;
 Outras medidas.

7. GESTÃO DE SURTOS
Será considerado um surto em contexto escolar, qualquer agregado de 2 ou mais
casos com infeção ativa e com ligação epidemiológica. Numa situação em que
existam dois ou mais casos com origens diferentes, a atuação é análoga, pelo que
doravante ambas se designam como “surtos”.
Perante casos de COVID-19, na escola podem verificar-se diferentes Cenários:
A. “Surto” numa turma: casos numa turma ou turmas que funcionem em coorte. Nas
coortes, as cadeias de transmissão poderão ficar circunscritas a este grupo de contacto
mais próximo;
B. “Surto” em várias turmas sem ligação epidemiológica: casos que ocorrem em
diferentes turmas no mesmo período temporal, mas sem ligação epidemiológica entre
eles;
C. “Surto” em várias turmas com ligação epidemiológica: casos que ocorrem em
diferentes turmas, resultantes de transmissão secundária ou terciária dentro da
comunidade escolar;
D. “Surto” sem controlo de transmissão: elevado número de casos em diferentes
grupos da comunidade escolar (alunos, pessoal docente e não docente) com transmissão
não controlada.
Perante a existência de um “surto” na escola, a Autoridade de Saúde Local fará a
avaliação do risco, e da mesma podem resultar diferentes medidas de controle a
implementar:






8.

Isolamento de casos confirmados ou suspeitos;
Isolamento de casos confirmados ou suspeitos e isolamento profilático de
contactos de alto risco;
Encerramento de uma ou mais turmas;
Encerramento de uma ou mais zonas da escola;
Encerramento de toda a escola.

MEDIDAS GERAIS DE PREVENÇÃO E CONTROLO DA COVID-19

Devido as características do vírus e da doença, é essencial cumprir medidas de
distanciamento e de higiene pessoal e ambiental, de forma a evitar que o vírus entre em
contacto com mucosas de uma pessoa saudável, infetando-a.
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8.1. Medidas de distanciamento

Todas as pessoas devem manter
uma distância de pelo menos 1,5-2
metros das outras pessoas.

8.2. Equipamentos de Proteção
Máscara - Desde o dia 3 de maio de 2020, é obrigatório o uso de máscaras
para o acesso ou permanência em estabelecimentos de ensino pelos
docentes e não docentes e pelos alunos maiores de seis anos, bem como
nos transportes coletivos de passageiros.
Viseira - É um equipamento de proteção contra a projeção de
partículas sólidas e líquidas, que deve envolver a face.
A sua utilização deve ser considerada por profissionais que possam estar
expostos a pessoas que não utilizem máscara, como por exemplo serviços
de atendimento ao público, caso não estejam protegidos por uma barreira
física.

8.3. Medidas de higiene pessoal
HIGIENE DAS MÃOS:
Regular: lavar as mãos frequentemente ao longo do dia;
Cuidada: lavar as mãos durante pelo menos 20 segundos,
esfregando sequencialmente as palmas, dorso, cada um dos
dedos e o pulso, secando-as bem no final;
Sem acessórios: não esquecer de remover anéis, pulseiras,
relógios, ou outros objetos, antes da lavagem das mãos.
Com água e sabão: o vírus é facilmente eliminado com
água e sabão, devendo ser este o método preferencial. O
desinfetante com solução à base de álcool com 70% de
concentração deve ser utilizado caso não tenha acesso a
água e sabão.
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ETIQUETA RESPIRATÓRIA:
Tapar: quando tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz, com
um lenço de papel ou com o braço, evitando a projeção de
gotículas (não use a mão);
Descartar: após a utilização do lenço descartável, deite-o
imediatamente no lixo;
Lavar: após descartar o lenço, lave de imediato, as mãos.
Caso tenha utilizado o braço, lave-o, ou à camisola, assim que
possível.

9. HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA
Na higienização da escola, para além das medidas de higiene específicas a cada
espaço/situação, deve atender-se ao seguinte:
1. A limpeza e desinfeção de superfícies, conforme a
Orientação 014/2020 da DGS, é uma prática
recomendada para a prevenção de transmissão da
COVID-19 em ambientes comunitários.
2. O vírus SARS-CoV-2 pode sobreviver em diferentes
superfícies, durante horas (cobre e papelão) a
alguns dias (plástico e aço inoxidável).
3. Todas as superfícies podem ser fonte de
contaminação, mas o risco deste contágio varia
consoante a frequência de manipulação, de toque ou
de utilização.
4. As superfícies com maior risco de contaminação são
as de toque frequente, ou seja, as superfícies
manipuladas ou tocadas, por muitas pessoas, e com
muita frequência ao longo do dia. São exemplos
destas superfícies: maçanetas de portas, interruptores
de luz, telefones, tablets, teclados e ratos de
computadores, principalmente quando usados por
várias pessoas, botões de elevadores, torneiras de
lavatórios,
manípulos
de
autoclismos,
mesas,
bancadas, cadeiras, corrimãos, dinheiro, controlos
remotos, entre outros.
5. No espaço escolar existem áreas que, devido à sua
utilização por um maior número de pessoas, e, muitas
vezes, por períodos de tempo mais prolongados,
podem ser mais facilmente contaminadas e representar um eventual maior risco
para a transmissão do vírus. Assim, algumas áreas devem ser alvo de medidas
adicionais de cuidados de limpeza e desinfeção, sempre que estejam em
utilização, nomeadamente:
a) Áreas de isolamento de casos suspeitos de COVID-19 na escola;
b) Refeitório e bufete escolares;
c) Instalações sanitárias;
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d) Salas de professores;
e) Salas de aulas;
f) Salas de informática;
g) Biblioteca;
h) Laboratórios.
6. Para além dos cuidados de limpeza e desinfeção, os espaços devem ser
ventilados, de acordo com as suas características, por forma a permitir a
renovação do ar interior, idealmente, através de ventilação natural pela abertura
de portas e janelas.

10. DIVULGAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA
 Este plano de contingência será divulgado pela Escola e esclarecimentos serão
prestados a todos os membros da comunidade educativa.
 O plano será publicado na página da internet da ESAP.
 O mesmo será reavaliado e atualizado sempre que necessário, em articulação
com as entidades competentes e de acordo com novas orientações emanadas.
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Anexo I – PROCEDIMENTOS E RECOMENDAÇÕES
Procedimentos de higienização das mãos com água e sabão
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Procedimentos de higienização das mãos com desinfetante
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ANEXO II – PLANO DE HIGIENIZAÇÃO DA ESAP
O Plano de Higienização da ESAP tem como referência a Informação da Direção Geral dos
Estabelecimentos Escolares com a orientação da Direção-Geral de Saúde e a colaboração
das Forças Armadas – Limpeza e desinfeção de superfícies em ambiente escolar no
contexto da pandemia Covid-19.
LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE SUPERFÍCIES EM AMBIENTE ESCOLAR NO
CONTEXTO DA PANDEMIA COVID-19
1. Medidas gerais
Todos os assistentes operacionais e assistentes técnicos em serviço na ESAP estão
obrigados:
 Ao cumprimento das regras de utilização de Equipamentos de Proteção Individual
(EPI) e de lavagem correta das mãos;
 Ao conhecimento dos Planos de Contingência e de Higienização;
 Ao conhecimento sobre a utilização correta dos produtos de limpeza (detergentes
e desinfetantes), de acordo com as Fichas de Dados de Segurança do produto;
 À aplicação dos produtos de limpeza e desinfeção adequados às circunstâncias.
2. Procedimentos
Perante a necessidade de desinfetar uma área, as principais preocupações a ter em conta
são:
a) Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
Deve ser usado equipamento que proteja o profissional, quer dos produtos
utilizados, quer de eventual contaminação existente na área onde irá operar, e
que evite, ainda, que este traga agentes contaminadores do exterior para a área
da desinfeção.
− Bata ou avental impermeável por cima da farda (não usar roupa que traz
de casa);
− Máscara;
− Viseira;
− Luvas resistentes aos desinfetantes (de usar e deitar fora);
− Utilizar uma farda limpa todos os dias e um calçado próprio só para as
limpezas.
b) Entrada na “área suja”
− O profissional deve entrar nos locais a limpar já totalmente equipado com
o EPI envergado e com o material de limpeza, levando também consigo
sacos prontos para a recolha dos resíduos;
− Ao entrar na “área suja”, deve abrir janelas e arejar a área, sempre que
possível.
c) Operação dentro da “área suja”
− Começar a limpar de alto para baixo e das zonas mais distantes da porta
de entrada para a porta de entrada/saída;
− Ter um cuidado especial na limpeza de objetos mais tocados (ex:
interruptores; maçanetas das portas; torneiras; corrimãos; mesas;
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cadeiras; teclados de computadores; telefones e outros) e áreas mais
frequentadas;
− À medida que se vai limpando, depositar os materiais descartáveis em
sacos apropriados (de cor diferente dos habituais, ou devidamente
identificados), tendo o cuidado de não contaminar o exterior do saco.
d) Saída da “área suja”
− No final da limpeza, esperar para ter o espaço totalmente arejado e só
depois fechar as janelas;
− Limpar os frascos e produtos de limpeza antes de sair;
− Limpar as luvas e calçado por fora sem os retirar;
− Colocar o saco sujo dentro de outro limpo e fechar o saco;
− Sair da área e fechar a porta, sempre que possível;
− Terminadas as limpezas, colocar os EPI reutilizáveis, em embalagem
própria hermeticamente fechada, para os transportar até à zona de
desinfeção/lavagem do material e os EPI descartáveis nos sacos de
resíduos.
e) Resíduos
− Os sacos de resíduos devem ser colocados no contentor (“caixote do lixo”)
dos resíduos indiferenciados. Estes resíduos não devem, em caso algum,
ser colocados no contentor de recolha seletiva, nem depositados no
ecoponto.
− Nunca deixar os sacos de resíduos em espaços públicos, ou zonas onde
possam ser mexidos.
3. Frequência de limpeza
A desinfeção dos espaços e superfícies deve ser efetuada, no mínimo, com frequência
diária e sempre que se mostrar necessário, de acordo com a técnica abaixo descrita.
As frequências de referência são:
− Casas de banho – pelo menos duas vezes de manhã e duas vezes à tarde;
− Zonas e objetos de uso comum (corrimãos, maçanetas das portas,
interruptores, zonas de contacto frequente) – pelo menos duas vezes de manhã e
duas vezes à tarde;
− Salas de aula – no final de cada utilização, sempre que haja mudança de turma;
− Salas de professores – de manhã e à tarde;
4. Produtos e técnicas de desinfeção de espaços escolares
A limpeza e desinfeção de espaços escolares interiores utiliza os seguintes produtos e
técnicas:
a) Agentes de desinfeção:
Solução de hipoclorito de sódio pronta a usar (já diluída) com a concentração de 0,05%.
Se tiver de diluir o hipoclorito de sódio ou outro produto com igual poder desinfetante e
álcool a 70º (para superfícies que não suportam o hipoclorito de sódio), siga as seguintes
indicações:
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b) Método de aplicação:
A limpeza deve ser húmida com:
− Balde e esfregona para o chão;
− Panos de limpeza descartáveis ou panos reutilizáveis (laváveis) de microfibras, se
houver condições para serem lavados e desinfetados pelo calor, em máquina de
lavar;
− Sempre que possível, deixar as superfícies humedecidas, até que sequem, ao ar,
para que o desinfetante possa atuar eficazmente.
c) Ordem de limpeza dos espaços fechados (Salas de aula, salas de
professores, entre outros):
− A limpeza deve começar de alto para baixo, das zonas mais limpas para as mais
sujas, e das mais distantes da porta de entrada para a porta de entrada/saída. O
chão deverá ser a último a ser limpo.
− Ter especial cuidado na limpeza de objetos mais tocados (ex: interruptores;
maçanetas das portas; torneiras; corrimãos; mesas; bancadas; cadeiras; teclados
de computadores; telefones e outros) e áreas mais frequentadas.
d) Procedimento gerais
− Lavar primeiro as superfícies com água e detergente e, em seguida, espalhar
uniformemente a solução de hipoclorito de sódio nas superfícies;
− Deixar atuar o desinfetante nas superfícies durante, pelo menos, 10 minutos,
sempre que possível;
− Enxaguar as superfícies só com água;
− Deixar secar ao ar, sempre que possível.
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e) Procedimentos específicos
− Superfícies e equipamentos que devem ser alvo de especial atenção:
maçanetas de portas; interruptores de luz; telefones; torneiras; manípulos de
autoclismos; corrimãos; materiais de computadores, tais como teclados, ecrãs e
rato; equipamentos eletrónicos ou outros existentes que sejam de manuseamento
frequente.
− Chão (último a limpar): deve ser lavado com água e detergente comum,
seguido da desinfeção com solução de hipoclorito de sódio pronta a usar, ou
solução diluída em água fria no momento da utilização, e instruções do fabricante.
− Instalações sanitárias: devem ser lavadas, preferencialmente, com produto que
contenha na composição detergente e desinfetante (2 em 1) porque é de mais
fácil e rápida aplicação e desinfeção. O balde e a esfregona utilizados nas casas de
banho não devem ser usados noutros espaços. Deve-se utilizar panos diferentes
para os lavatórios e as áreas à volta destes e para o exterior das sanitas.
A limpeza das casas de banho deve seguir a seguinte sequência:
 Iniciar a limpeza pelos lavatórios (primeiro as torneiras e só depois o
lavatório) e superfícies à volta destes;
 De seguida, passar para a limpeza dos sanitários:
Parte interior:
 Aplicar o produto detergente com base desinfetante, deixando atuar
durante, pelo menos, 5 minutos;
 Esfregar bem por dentro com o piaçaba;
 Puxar o autoclismo com o piaçaba ainda dentro da sanita para que este
também fique limpo;
 Voltar a puxar a água.
Parte exterior:
 Espalhar o detergente/desinfetante na parte superior da sanita e sobre
a tampa;
 Esfregar com o pano: primeiro a tampa e só depois a parte exterior da
sanita (parte superior e os lados);
 Passar o pano só com água;
 Deixar secar ao ar;
 Limpar e desinfetar bem o botão do autoclismo no final.
No final da limpeza, deve voltar a passar um pano humedecido em desinfetante
em todas as torneiras.
O chão deve ser lavado como descrito anteriormente.
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