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1. ENQUADRAMENTO

Na sequência da publicação do Despacho n.º 2836-A/2020, de 2 de março, que ordena aos
empregadores públicos a elaboração de um plano de contingência alinhado com as orientações
emanadas pela Direção-Geral da Saúde, no âmbito da prevenção e controlo de infeção por novo
Coronavírus (COVID-19), é elaborado o presente Plano de Contingência do Agrupamento de
Escolas Padre António de Andrade, centrando-se nas questões operacionais a acautelar, de forma
a proteger a saúde dos alunos, docentes, trabalhadores não docentes e visitantes, assegurando a
continuidade da atividade.

A aplicação das medidas previstas no plano de contingência não prejudica a aplicação das
recomendações e informações emitidas e a emitir pela Direção Geral de Saúde (DGS).
Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções, do qual faz parte o
SARS-CoV-2, que provoca 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. TRANSMISSÃO DA INFEÇÃO

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

● Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra);

● Pelo contacto direto com secreções infeciosas;

● Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1 mícron).

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).

3. PERÍODO DE INCUBAÇÃO

O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) situa-se entre 2 a 12 dias, segundo as
últimas informações publicadas pelas Autoridades de Saúde. Como medida de precaução, a
vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14 dias desde a data da última exposição
a caso confirmado.

As medidas preventivas no âmbito da COVID-19 têm em conta as vias de transmissão direta (via
aérea e por contacto) e as vias de transmissão indireta (superfícies/ objetos contaminados).
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4. PRINCIPAIS SINTOMAS

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

• febre;

• tosse;

• falta de ar (dificuldade respiratória);

• cansaço.

5. CRITÉRIOS EPIDEMIOLÓGICOS/PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS

Não tendo sido decretada pela DGS, até ao presente momento, qualquer restrição a deslocações
ao estrangeiro, recomenda-se a devida ponderação relativamente à conveniência dessas
deslocações, principalmente para países ou zonas em que a propagação do vírus se mostra mais
ativa, identificados pelas Autoridades de Saúde.

Os docentes, alunos e demais acompanhantes que tenham regressado ou que tenham estado em
contacto próximo e direto com quem tenha regressado de país ou zona de risco para a infeção
pelo COVID-19, identificados pela DGS, devem, nos 14 dias subsequentes, monitorizar o seu
estado de saúde, medindo a temperatura corporal duas vezes ao dia, registando os valores e
estar atentos a tosse ou a dificuldades respiratórias. Devem ainda evitar cumprimentos sociais
com contacto físico.

Quaisquer alterações ao estado de saúde devem ser comunicadas de imediato à linha SNS 24
(808 24 24 24) que analisará o risco em concreto e dará as devidas recomendações/orientações.
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6. PLANO DE CONTINGÊNCIA

6.1 Coordenação do plano
Os responsáveis pela operacionalização do Plano de Contingência são: o Diretor coadjuvado pela
adjunta Sílvia Costa (Delegada de Segurança), sendo esta última coadjuvada pelos atuais
coordenadores/responsáveis de estabelecimento de cada Escola/JI, que são também delegados
de Segurança em cada estabelecimento de ensino e/ou por outros profissionais designados para
o efeito. Nas Escolas/JI do Agrupamento são também responsáveis pela operacionalização do
Plano os respetivos Assistentes Operacionais designados.

Escolas/Instalações Coordenador Substitutos

Escola Sede Filipe Domingues Cristina Santos

Jardim de Infância de Estreito Helena Morgado Narcisa Fatela / Sandra Henriques

Jardim de Infância de Oleiros Sandra Jorge Cremilde Ventura / Isabel Garcia

Jardim de Infância de Orvalho Marisa Leal Isabel Monteiro / Maria Palmira Natário

EB1 de Estreito Patrícia Silva Narcisa Fatela / Sandra Henriques

EB1 de Oleiros Elisa Luís Felisbela Santos / Aida Fernandes

EB1 de Orvalho Ana Correia Isabel Monteiro / Maria Palmira Natário

Cada responsável fica incumbido de designar os elementos necessários para acompanhar os
casos suspeitos.

6.2 Contactos com os encarregados de educação (famílias)

Os contactos com as famílias continuarão a ser realizados pelas Educadoras, pelos Professores
Titulares de Turma e Diretores de Turma.

6.3 Medidas de prevenção diária
O controlo da transmissão da COVID-19 é realizado através do controlo do contacto direto e do

contacto indireto. Deste modo, as medidas para a redução do risco de transmissão

concentram-se na redução de contacto direto entre pessoas e na redução da probabilidade de

contacto com ambientes contaminados.

3



-

Deve privilegiar-se atividades em grupos separados do pré-escolar e 1º ciclo, sendo que por

motivos dos recursos humanos existentes e número de alunos na EB1/JI do Estreito e do

Orvalho, a Componente de Apoio à Família (CAF) e as Atividades de Animação e Apoio à Família

(AAAF) é comum.

Para a redução do risco de transmissão por contacto direto são adotadas as seguintes medidas:

- limitação do número de pessoas nos mesmos espaços do recinto escolar do Agrupamento;

- limitação do tempo e da proximidade física dos contactos;

- uso obrigatório de máscara facial para professores, assistentes operacionais, assistentes

técnicos e alunos a partir do quinto ano;

-informação dos membros da comunidade educativa acerca do modo de funcionamento (ver

anexo 12);

- informação e sensibilização dos membros da comunidade educativa para a manutenção de

distanciamento e inibição do contacto físico, bem como para a higienização pessoal, medidas de

etiqueta respiratória e adoção de práticas de higienização de equipamentos de uso pessoal;

- frequente higienização e ventilação dos espaços e desinfeção das superfícies;

- higienização das mãos à entrada de cada bloco por parte de um assistente operacional;

- afastamento das atividades letivas e não letivas presenciais dos membros da comunidade

escolar perante sintomatologia sugestiva de COVID-19 e até exclusão da infeção.

6.4 Organização geral das atividades presenciais na escola sede

● Para os alunos das turmas 5.ºA, 6.ºA, 6.ºB, 7.ºA, 8.ºA, 8.ºB e 9.ºA a entrada efetua-se pela porta

frontal habitual, com fila a contornar a guarita;

● Para os alunos das turmas 10.ºA, 10.ºB, 11.ºA e 12.ºA a entrada efetua-se pela porta lateral,

com fila no parque de estacionamento lateral;

● Foram definidas zonas de espera à entrada dos blocos (ver anexo 10);

● Os horários das atividades letivas presenciais foram organizados de forma a minimizar o

contacto entre alunos;

● Foram definidos circuitos de acesso ao bloco de cada turma, os quais estão identificados por

cores diferentes (ver anexo 1);

● A circulação dentro de cada bloco deverá respeitar a marcação existente;

● Durante as pausas letivas, os alunos deverão permanecer no espaço exterior junto ao

respetivo bloco, de acordo com o mapa das zonas de intervalos (ver anexo 11);
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● Foi atribuída uma sala de aula exclusiva para cada turma, com lugares o mais afastados

possível, de modo a permitir o distanciamento físico aconselhado;

● A utilização de salas específicas passa a ser possível, em situações devidamente autorizadas,

salvaguardando-se a devida higienização do espaço;

● Todos os alunos têm lugar fixo na sala de aula de forma a reduzir a variação e número de

contactos e permitir a rastreabilidade dos contactos;

● Nas situações em que ocorrem desdobramentos de turmas foi alocada uma segunda sala no

mesmo bloco, devendo também ser respeitados os lugares fixos;

● A biblioteca mantém-se aberta com redução da lotação máxima e indicação dos lugares que

podem ser ocupados, de forma a garantir as regras de distanciamento físico aconselhado e

reforço de medidas de higienização e desinfeção dos materiais após cada utilização;

● Os serviços de secretaria mantêm-se abertos com obrigatoriedade de fila, mantendo o

distanciamento físico aconselhado;

● Os serviços de reprografia mantêm-se abertos preferencialmente  com  requisição via e-mail;

● O refeitório está aberto com horários e regras de organização e de utilização específicos, com

redução da lotação máxima, de modo a evitar posições frente-a-frente e garantir o

distanciamento físico aconselhado;

● O espaço da sala de alunos estará interdito para atividades de lazer,

● Sempre que possível, ocupação dos tempos livres dos alunos de 5º, 6º e 7º anos para os alunos

que necessitam de permanecer na escola com supervisão da professora bibliotecária,

elemento PICIIE ou outro adulto;

● Os períodos de almoço serão desfasados (ver anexo 9), de modo a reduzir o número de alunos

no refeitório;

● Os alunos devem higienizar as mãos antes e depois do almoço e não devem ser partilhados

quaisquer equipamentos ou alimentos;

● O bar funcionará em horário regulamentado e reduzido, considerando as orientações

superiormente emanadas no que diz respeito aos produtos alimentares.

● O atendimento a pais/encarregados de educação será, preferencialmente, feito por telefone,

email, E360 e/ou por videoconferência e o envio e a receção de documentos efetuados por via

eletrónica, sendo a realização de reuniões presenciais excecional e mediante

pré-agendamento;

● As reuniões de serviço docente e não docente serão realizadas por meios presenciais ou não

presenciais, ficando à consideração do presidente da reunião, respeitando as orientações em

vigor das autoridades de saúde;
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● Todas as salas serão ventiladas através de ventilação natural, pela abertura de portas e

janelas, por forma a permitir a renovação do ar interior;

● Haverá um reforço de medidas de higienização e desinfeção das superfícies após cada

utilização, bem como das instalações sanitárias;

● Devem manter-se abertas as portas de acesso aos blocos, de forma a evitar contactos

desprotegidos no acionamento dos puxadores;

● Entre utilizações de espaços e equipamentos partilhados, e na impossibilidade de as equipas

de limpeza estarem presentes, os utilizadores devem responsabilizar-se pela higienização e

desinfeção das superfícies que contactam;

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

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

● Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos;

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

respiratórias;

● Perante a identificação de um caso suspeito, este é encaminhado para a área de isolamento,

preenchendo-se a grelha de identificação de trabalhadores e de alunos em situação de

isolamento (ver anexo 8);

● Os casos suspeitos ou confirmados são comunicados utilizando as minutas e formulário que

se encontram em anexo (ver anexo 4, 5 e 6).

6.5 Medidas de Isolamento

A colocação numa área de “isolamento” visa impedir que outros possam ser expostos e infetados.
Tem como principal objetivo evitar a propagação da doença transmissível no serviço e na
comunidade.
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Salas de Isolamento

Estabelecimento Sala Equipamento
associado

Escola Sede

Balneário do campo de jogos

Em caso de necessidade serão também
utilizados, e por esta ordem:

● Enfermaria
● Casa de banho adaptada do Bloco

D
Cadeira
Água engarrafada
Contentor de lixo
c/saco de plástico
Máscara
Luvas descartáveis
Solução antissética
de base alcoólica
Termómetro

EB de Estreito Sala 2

EB de Oleiros

(a funcionar
provisoriamente
na escola sede)

Balneário do campo de jogos

Em caso de necessidade serão também
utilizados, e por esta ordem:

● Enfermaria
● Casa de banho adaptada do Bloco

D

EB de Orvalho Sala de AEC’s

JI de Estreito Sala 2

JI de Oleiros Sala Laranja

JI de Orvalho Sala de AEC’s

Nota: Em caso de necessidade será utilizada a casa de banho (WC) mais próxima da sala de
isolamento e assegurado o fornecimento de alimentos.

Acompanhamento de casos suspeitos

a. De acordo com a DGS, define-se como caso suspeito quem apresente como critérios clínicos
infeção respiratória aguda (febre ou tosse ou dificuldade respiratória), associados a critérios
epidemiológicos

b. O(A) acompanhamento de caso(s) suspeito(s) é efetuado mediante designação por parte dos
elementos identificados no ponto 6.1.

Procedimentos perante um caso suspeito

Quem apresente critérios compatíveis com a definição de caso suspeito ou com sinais e sintomas
de COVID-19 deve seguir os procedimentos constantes no fluxo de atuação perante caso suspeito
(ver anexo 3).

Devem realizar-se os contactos necessários, de acordo com a lista de contactos úteis (ver anexo
2), a qual se encontra preenchida junto de um assistente operacional de cada bloco.

No caso de menores de idade  o cantacto para a linha SNS 24 (808 24 24 24) será efetuado pelo
encarregado de educação. Seguem-se as instruções fornecidas pelo SNS24.
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i. O profissional de saúde do SNS 24 questiona o doente (ou acompanhante) quanto a
sinais e sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de
COVID-19.

ii. Após avaliação, o SNS 24 informa o seguinte:

Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19, define os procedimentos adequados à
situação clínica;

Se se tratar de caso suspeito de COVID-19, o SNS 24 contacta a Linha de Apoio ao
Médico (LAM), da DGS, para validação da suspeição.

iii. Desta validação o resultado poderá ser:

Caso Suspeito Não Validado: este fica encerrado para COVID-19. O SNS 24 define os
procedimentos habituais e adequados à situação clínica do aluno, docente ou
trabalhador não docente.
Caso Suspeito Validado: a DGS ativa o Instituto Nacional de Emergência Médica
(INEM), o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) e Autoridade de
Saúde Regional, iniciando-se a investigação epidemiológica e a gestão de contactos.

O Diretor informa de imediato a Delegada Regional de Educação da respetiva área de
circunscrição sobre a existência do caso suspeito validado.

iv. Procedimentos perante um caso suspeito validado

A DGS informa a Autoridade de Saúde Regional dos resultados laboratoriais, que por sua vez
informa a Autoridade de Saúde Local.
A Autoridade de Saúde Local informa dos resultados dos testes laboratoriais e:

Se o caso for não confirmado: este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados os
procedimentos habituais de limpeza e desinfeção. Nesta situação são desativadas as
medidas do plano de contingência;

Se o caso for confirmado: a área de “isolamento” deve ficar interditada até à
validação da descontaminação (limpeza e desinfeção) pela Autoridade de Saúde
Local. Esta interdição só poderá ser levantada pela Autoridade de Saúde.

Na situação de caso confirmado:
A escola deve:
a. Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de “isolamento”;
b. Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente

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

c. Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do local onde se encontrava o doente
confirmado (incluindo materiais e equipamentos utilizados por este);

d. Armazenar os resíduos do caso confirmado em saco de plástico (com espessura de 50
ou 70 mícron) que, após ser fechado (ex. com abraçadeira), deve ser segregado e
enviado para operador licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com risco
biológico.
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e. O aluno/ professor/ educador/ assistente/ outro permanecerá na sala de isolamento
até novas instruções.

f. O acesso de qualquer outra pessoa à área de isolamento fica interditado (exceto à
pessoa designada para acompanhamento do caso).

g. Dever-se-á comunicar a situação aos Pais e/ou Encarregados de Educação.

6.6 Procedimentos de vigilância de contactos próximos
Considera-se “contacto próximo” quem não apresenta sintomas no momento, mas que teve ou
pode ter tido contacto próximo com um caso confirmado de COVID-19.

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

a) “Alto risco de exposição”:

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

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

● Quem partilhou com o caso confirmado loiça (pratos, copos, talheres), toalhas ou
outros objetos ou equipamentos que possam estar contaminados com
expetoração, sangue, gotículas respiratórias.

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

● Quem teve contacto esporádico (momentâneo) com o caso confirmado (ex. em
movimento/circulação durante o qual houve exposição a gotículas/secreções
respiratórias através de conversa face-a-face superior a 15 minutos, tosse ou espirro);

● Quem prestou assistência ao caso confirmado, desde que tenha seguido as medidas de
prevenção (ex. utilização adequada de meios de contenção respiratória; etiqueta
respiratória; higiene das mãos).

● Como medida de precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14
dias desde a data da última exposição a caso confirmado.

6.7 Outras medidas gerais a adotar

a. Colocação de cartazes, de fácil compreensão a toda a comunidade educativa, ilustrativos

de uma boa higienização das mãos em todos os locais onde esta possa ser feita (WC,
entrada da Escola, cantina)

b. Sensibilização pelos educadores/professores, em contexto de sala de aula, para as regras

de lavagem das mãos e para as regras de etiqueta respiratória;
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c. Limpeza e arejamento de todos os espaços utilizados pela comunidade educativa será feita

diariamente, como já é prática nas Escolas do Agrupamento;

d. A limpeza dos balneários do pavilhão desportivo será reforçada entre blocos letivos,

quando a sua utilização for permitida;

e. A limpeza das casas de banho será reforçada e monitorizada através do registo da

manutenção com registo do horário e do responsável (ver anexo 7);

f. Disponibilização do Plano de Contingência em todos os estabelecimentos do Agrupamento;

g. Os casos não previstos no presente Plano de Contingência serão analisados à luz das

orientações das autoridades de saúde/educação competentes;

h. Todos os contactos com o agrupamento, serviços administrativos, educadores, professores

titulares de turma, diretores de turma, etc… deverão ser realizados, preferencialmente,
por via telefónica ou por correio eletrónico. Só em casos excecionais, devidamente
justificados, deverá ser utilizado o contacto presencial;

i. No pré escolar e no primeiro ciclo, o acompanhamento de um caso suspeito pode ser

efetuado pelo(a) encarregado(a) de educação ou por um familiar próximo da criança, que
poderá fornecer uma informação mais precisa acerca da ligação epidemiológica
compatível com um caso suspeito de COVID-19;

6.8 Revisão do plano

O presente plano é dinâmico e será atualizado sempre que a situação o aconselhar. Cada versão

terá um número próprio e as alterações relativamente à versão anterior serão devidamente
assinaladas.

6.9 Fontes de informação permanente
A evolução da situação deve ser acompanhada através dos sítios:

∙ Direção Geral da Saúde (DGS) https://www.dgs.pt/
∙ Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) https://www.dgeste.mec.pt/
∙ Organização Mundial da Saúde (OMS) https://www.who.int/eportuguese/countries/prt/pt/
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ANEXOS
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ANEXO 1
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ANEXO 2: LISTA DE CONTACTOS ÚTEIS
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ANEXO 3: FLUXO DE ATUAÇÃO PERANTE CASO SUSPEITO DE COVID 19
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ANEXO 4: MINUTA DIRIGIDA À DIREÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO OU ENSINO

-
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ANEXO 5: MINUTA DIRIGIDA AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
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ANEXO 6: FORMULÁRIO PARA A AUTORIDADE DE SAÚDE
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ANEXO 7: GRELHA DE REGISTO

Grelha de registo do Controlo do WC _____________________________________________

Data Hora Limpeza
completa

Abastecimento
sabão/sabonet
e

Abasteciment
o papel

Assinatura do
responsável

__/__/2020

__/__/2020

__/__/2020

__/__/2020

__/__/2020

__/__/2020

__/__/2020

__/__/2020

__/__/2020

__/__/2020

__/__/2020

__/__/2020

__/__/2020

__/__/2020

__/__/2020

__/__/2020

__/__/2020

__/__/2020

__/__/2020

__/__/2020

__/__/2020

__/__/2020

__/__/2020

__/__/2020

__/__/2020

__/__/2020

__/__/2020

__/__/2020

__/__/2020
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ANEXO 8: IDENTIFICAÇÃO DE TRABALHADORES E DE ALUNOS EM SITUAÇÃO DE ISOLAMENTO

Aplicação do Despacho nº2875-A/2020, de 3 de março

Número de
Identificação
Civil

Número de
Identificação da
Segurança Social

Nome completo

Data de
nascimento
(ano, mês,
dia)

_____/__/__

_____/__/__

_____/__/__

_____/__/__

_____/__/__

_____/__/__

_____/__/__

_____/__/__

_____/__/__

_____/__/__

_____/__/__

_____/__/__

_____/__/__

_____/__/__

_____/__/__

_____/__/__

Oleiros,____ de ________________________, de ___________

22



-

ANEXO 9: HORÁRIO DOS ALMOÇOS

Horas Alunos Local

12h:00m Pré-escolar Jardim de Inf.

12h:30m 1º Ciclo Refeitório

12h: 50m 2º Ciclo Refeitório

13h:10m 7º e 8º anos Refeitório

13h:35m 9ºano ao 12º ano Refeitório
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ANEXO 10: ZONAS DE ESPERA À ENTRADA DOS BLOCOS

24



-

ANEXO 11: ZONAS DE ESPERA NOS INTERVALOS
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