
 

 Morada: Rua Pintor António Cruz - 4150-084 Porto | Telemóvel: 964717335 |Telefone: 226178285 | Email: secretaria@aeleonardocoimbra.net | Web: aeleonardocoimbra.net  

 

     

1/36 

 

 
2

0
1

8
/2

0
1

9
 

 
2

0
1

9
/2

0
2

0
 

 
2
0

2
0
/2

0
2
1

 
 

2021/2022 
 

#
a
eleon

a
rd

ocoim
b

ra
 

 

Plano de Contingência para a COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

setembro/2020 

 

  

mailto:secretaria@aeleonardocoimbra.net


 

 Morada: Rua Pintor António Cruz - 4150-084 Porto | Telemóvel: 964717335 |Fax: 226182048 | Email: secretaria@aeleonardocoimbra.net | Web: aeleonardocoimbra.net  

 

     

2/36 

 

  

Índice 

1. CONTEXTO ........................................................................................................................................................................... 4 

2. OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA ................................................................................................................ 4 

2.1 Identificação do Coordenador do plano de contingência................................................................................................... 4 

2.2 Identificação do Ponto Focal do plano de contingência ..................................................................................................... 4 

2.3 Identificação da Equipa Operativa e funções de cada um dos seus elementos ................................................................. 5 

2.4 Definição da Cadeia de “Comando e Controlo” .................................................................................................................. 6 

2.5 Profissionais de saúde e seus contactos ............................................................................................................................. 6 

2.6 Plano de Comunicação........................................................................................................................................................ 7 

3. MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA INFEÇÃO .................................................................................................................................. 8 

3.1 Medidas gerais de prevenção ............................................................................................................................................. 9 

3.2 Medidas gerais de organização e utilização de espaços ................................................................................................... 11 

3.3 Acesso de pessoas externas .............................................................................................................................................. 12 

3.4 Ações de sensibilização: informação e capacitação ......................................................................................................... 12 

4. GESTÃO DE UM CASO SUSPEITO ............................................................................................................................................. 12 

4.1 Atuação perante um caso suspeito dentro do estabelecimento ...................................................................................... 12 

4.2 Atuação perante um caso suspeito fora do estabelecimento .......................................................................................... 15 

5. AÇÃO EM CASO DE AUSÊNCIA DE UM NÚMERO SIGNIFICATIVO DE DOCENTES, NÃO DOCENTES OU ALUNOS ......................................... 17 

6. NOTAS FINAIS .................................................................................................................................................................... 18 

7. ANEXOS ............................................................................................................................................................................ 19 

ANEXO I – LISTA DE CONTACTOS ÚTEIS ............................................................................................................................................ 19 

ANEXO II – FLUXO DE ATUAÇÃO PERANTE CASO SUSPEITO DE COVID-19.............................................................................................. 20 

ANEXO III – RESUMO DE ATUAÇÃO EM CASO DE ALUNO COM SINTOMAS DE COVID-19 – DOCENTES E ASSISTENTES OPERACIONAIS ............... 22 

ANEXO IV – MINUTA DIRIGIDA AOS ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO ....................................................................................................... 23 

ANEXO V – ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR ....................................................................................................... 24 

ANEXO VI – PRÁTICAS PEDAGÓGICAS – EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR ........................................................................................................ 26 

ANEXO VII – ORGANIZAÇÃO ESCOLAR – ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO ............................................................................................... 28 

mailto:secretaria@aeleonardocoimbra.net


 

 Morada: Rua Pintor António Cruz - 4150-084 Porto | Telemóvel: 964717335 |Fax: 226182048 | Email: secretaria@aeleonardocoimbra.net | Web: aeleonardocoimbra.net  

 

     

3/36 

 

ANEXO  VIII – ORIENTAÇÕES PARA A BIBLIOTECA ESCOLAR .................................................................................................................. 30 

ANEXO  IX – CIRCUITOS INTERNOS .................................................................................................................................................. 31 

 

  

mailto:secretaria@aeleonardocoimbra.net


 

 Morada: Rua Pintor António Cruz - 4150-084 Porto | Telemóvel: 964717335 |Fax: 226182048 | Email: secretaria@aeleonardocoimbra.net | Web: aeleonardocoimbra.net  

 

     

4/36 

 

1. CONTEXTO 

O presente documento dá a divulgar os pontos essenciais do Plano de Contingência da Doença por Coronavírus 

(COVID-19) estabelecido pelo Agrupamento de Escolas Leonardo Coimbra Filho, Porto. Fornece informação aos 

Alunos, Docentes, não Docentes, Encarregados de Educação e restante comunidade educativa sobre esta nova 

doença, sobre as medidas de prevenção e controlo desta infeção e sobre os procedimentos e medidas a adotar 

perante a identificação de casos suspeitos e/ou confirmados.  

O Plano de Contingência para a Doença por Coronavírus (COVID-19) foi desenvolvido com base nas orientações 

da Direção-Geral da Saúde (DGS) e na melhor evidência científica disponível, até ao momento. 

 

2. OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA 

2.1 Identificação do Coordenador do plano de contingência 

A coordenadora do plano é a Diretora da Escola, Lisete Almeida, coadjuvada pela Coordenadora do Programa 

de Educação para a Saúde (PES), Beatriz Vilarinho (ver Anexo 1). 

A Diretora poderá ser contactada para o telemóvel 964717428 e/ou através do email 

direcao@aeleonardocoimbra.net; na sua substituição poderá ser contactado o Subdiretor Luís Martins. 

A docente Beatriz Vilarinho poderá ser contactada através do email beatrizvilarinho@aeleonardocoimbra.net. 

 

A Coordenadora é a responsável pelo plano junto de todo o Pessoal Docente, Pessoal Não Docente e Alunos. 

Qualquer ação no âmbito do plano deverá ser prontamente comunicada à Coordenadora que fará a articulação 

que se mostrar necessária com as autoridades (Serviços de Saúde, Direção-Geral de Saúde, Direção-Geral dos 

Estabelecimentos Escolares) e com os Encarregados de Educação. 

Qualquer dúvida quanto ao plano de contingência por parte de qualquer membro da comunidade educativa 

deverá ser esclarecida junto da Coordenadora. 

 

2.2 Identificação do Ponto Focal do plano de contingência 

De seguida apresentam-se os Pontos Focais identificados em cada estabelecimento de ensino do Agrupamento 

(ver Anexo 1). 

• EBS Leonardo Coimbra Filho – diretora Lisete Almeida, coadjuvada pela docente Beatriz Vilarinho 
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• EB Condominhas – coordenadora Adélia Cruz; que poderá ser contactada através do 964717173 

e/ou através do email adeliacruz@aeleonardocoimbra.net 

• EB Pasteleira – coordenadora Laura Neiva; que poderá ser contactada através do 964719304  

e/ou através do email lauraneiva@aeleonardocoimbra.net  

 

2.3 Identificação da Equipa Operativa e funções de cada um dos seus elementos 

Cada coordenadora das equipas operativas é responsável por garantir que as pessoas da sua equipa cumpram 

as medidas de higiene e outras definidas no plano. 

2.3.1 Coordenadora do Projeto de Educação para a Saúde – Beatriz Vilarinho – Compete a este 

elemento fazer a monitorização da aplicação do plano, dando especial atenção às medidas de 

prevenção (uso de máscara, higienização das mãos) – higiene pessoal e do ambiente escolar. 

2.3.2 Coordenadora Técnica dos Serviços Administrativos – Luísa Faustino – É responsável pelo 

cumprimento das medidas e ações previstas para estes serviços (uso de máscara, higienização das 

mãos) – higiene pessoal e do ambiente escolar, controlo e distribuição do material de limpeza e 

desinfeção. 

2.3.3 Coordenadora dos Assistentes Operacionais – Helena Oliveira – É responsável por coordenar 

as tarefas previstas no plano de contingência, nomeadamente a limpeza e higienização dos 

espaços, equipamentos e materiais escolares (uso de máscara, higienização pessoal e espaços 

escolares). 

2.3.4 Coordenadores de Departamento/Coordenadoras de Estabelecimento – Garantem o 

desenvolvimento de medidas que minimizem as consequências resultantes do absentismo dos 

Docentes e Alunos, em articulação com a Direção da Escola. 

2.3.5 Diretores de Turma/Professores Titulares de Turma e Educadores – Garantem a 

implementação das medidas e ações previstas no plano. 

2.3.6 Coordenadora do Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família – Ana Paula Silva – É responsável 

pelo cumprimento das medidas e ações previstas para este serviço. 

2.3.7 Responsáveis pelo Plano de Comunicação – Nuno Pedroso e Rosa Silva – É da 

responsabilidade destes elementos, garantirem a circulação da informação pela comunidade 

escolar, usando como forma privilegiada as tecnologias de informação e comunicação. 
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2.4 Definição da Cadeia de “Comando e Controlo” 

 

2.5 Profissionais de saúde e seus contactos 

Além da linha SNS 24 (808 24 24 24), constituem-se como interlocutores privilegiados da saúde os seguintes 

elementos (ver Anexo 1): 

UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA LOCAL: ACES Porto Ocidental 

• Médica de saúde pública Teresa Saraiva, através do contacto 926696440  

e/ou mtsaraiva@arsnorte.min-saude.pt  

• Enfermeira Elisabete Malheiros, através do contacto 225363734  

e/ou emmcoelho@arsnorte.min-saude.pt.  

 

Em alternativa à linha SNS 24, poderá ser contactado SIARS (Sistema de Informação da ARS) 966796760. 
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2.6 Plano de Comunicação 

Será desenvolvida uma estratégia de comunicação interna e externa, que passa pelo cumprimento dos 

procedimentos que se seguem: 

• Divulgação do plano de contingência a toda a comunidade escolar. 

• Os Serviços Administrativos devem manter atualizado um ficheiro com os contactos de todos os 

elementos da comunidade educativa e seus parceiros, que deverá estar disponível no INOVAR.  

• Todos os Diretores de Turma, Professores Titulares de Turma, Educadores e Técnicos do GAAF deverão 

contribuir para manter atualizados os contactos dos Encarregados de Educação no INOVAR. 

• A Direção deve possuir uma base dados permanentemente atualizada, sobre os casos de absentismo 

resultantes da confirmação de Coronavírus, com indicação da data a partir da qual foi dado 

conhecimento. 

• Informar os Encarregados de Educação que as Crianças e os Alunos que ficarem doentes só podem 

regressar à escola quando se fizerem acompanhar de declaração médica. 

• Sensibilizar os Encarregados de Educação para atualizar, sempre que necessário, os contactos 

telefónicos e de correio eletrónico, junto dos serviços administrativos e do Diretor de Turma/Professor 

Titular e/ou Educador. 

• Sensibilizar os Encarregados de Educação para a necessidade de informar o Diretor de Turma/Professor 

Titular de Turma e/ou Educador, no caso de algum dos elementos do agregado familiar ser suspeito de 

ser fonte de contágio. 

• Deve existir uma lista de contactos alternativos de fornecedores de bens e serviços, para equacionar 

outras soluções de fornecimento. 

• Agendar uma reunião entre os profissionais destacados pelo Centro de Saúde e a Diretora da escola, 

para definir a forma de comunicação a adotar.  

• Só a Direção da Escola pode dar informações a agentes externos que solicitem esclarecimentos sobre a 

aplicação do plano. 

• Serão privilegiadas as Tecnologias de Informação e Comunicação como meio de fazer circular a 

informação, nomeadamente, com o recurso ao correio eletrónico e à página da escola na internet. 
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3. MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA INFEÇÃO 

Identificação dos efeitos que a infeção de Docentes ou de Pessoal Não Docente pode causar na escola 

A existência de turmas sem atividades letivas por ausência do Docente pode acarretar perturbação nos 

corredores, na Biblioteca e nos espaços normalmente usados pelos alunos nos intervalos. Terá, por isso, que se 

equacionar uma vigilância redobrada desses espaços.  

No caso de ausência do docente, dever-se-á recorrer à colaboração dos pais, à permuta de professores e à bolsa 

de docentes, sempre que possível. 

Na EBS Leonardo Coimbra Filho, no caso de coincidir com o bloco letivo, do fim da manhã ou da tarde, pode ser 

dada autorização de saída da escola, desde que avisado cada Encarregado de Educação ou o Aluno tenha 

autorização de saída da escola assinada pelo Encarregado de Educação. Em caso de necessidade, este contacto 

será realizado pelo Assistente Operacional que se encontra ao serviço no sector do telefone. 

Nas EB Condominhas e EB Pasteleira a ausência de Educadora de Infância ou de Professor Titular de Turma 

implicará o contacto do Encarregado de educação e solicitar a colaboração dos mesmos. Este contacto será 

realizado pelo Assistente Operacional que se encontra ao serviço. 

A ausência de um Assistente Operacional doente deve determinar uma substituição, se possível, ou o fecho de 

serviço ou do local, se não se revelar crucial à manutenção do funcionamento da escola. No caso dos Assistentes 

Administrativos, os que se encontram ao serviço devem garantir a resposta às solicitações urgentes que sejam 

dirigidas ao trabalhador em falta. 

 

Preparação para fazer face a um possível caso de infeção por Covid-19 

De acordo com a DGS, define-se como caso suspeito as pessoas que desenvolvam quadro respiratório agudo 

com tosse (de novo ou agravamento da tosse habitual), ou febre (temperatura ≥ 38.0ºC), ou dispneia/dificuldade 

respiratória (Norma 004/2020 de 23/03/2020 da DGS). 

Nos respetivos estabelecimento de ensino as salas de isolamento dos casos suspeitos passam a ser as abaixo 

identificadas: 

• EBS Leonardo Coimbra Filho – sala D2 ou sala de reuniões  

• EB Condominhas – sala 7 ou espaço da Biblioteca 

• EB Pasteleira – sala de Coordenação ou espaço da Biblioteca 

A sala 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 

mailto:secretaria@aeleonardocoimbra.net
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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. 

Estas salas de isolamento deverão: 

• Ser usadas exclusivamente pelas pessoas que são declaradas como casos suspeitos. 

• Sempre que estiverem a ser utilizadas devem permanecer com a porta fechada. 

• Depois de utilizadas por alguém suspeito, devem sofrer uma limpeza profunda e permanecer abertas 

para arejamento. O Assistente Operacional responsável deve usar equipamento de proteção individual 

(luvas e máscara). 

• Devem ser repostos os equipamentos/materiais que lhe estão destinados. 

 

3.1 Medidas gerais de prevenção 

• Os Alunos, Docentes e Não Docentes devem: proceder a correta higienização das mãos, etiqueta 

respiratória e uso da máscara. 

• Todos os elementos da comunidade educativa devem proceder à higienização das mãos, à entrada do 

recinto escolar. 

• A utilização de máscaras é obrigatória para acesso e permanência nos estabelecimentos de educação e 

ensino, pelo Pessoal Docente e Não Docente, pelos Alunos a partir do 2.º ciclo do ensino básico. 

• 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, após o uso da casa de banho e sempre que as mãos 

estejam sujas. 

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

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

• Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de seguida ou desinfetar com gel. Na sala de 

aula o aluno deverá solicitar autorização ao docente para os depositar no caixote do lixo após o seu uso.  

• Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido e não para as mãos. 

• Na sala de aula, os Alunos deverão ter higienizado previamente as mãos e manter o mesmo lugar na sala. 

Esta higienização será efetuada pelo Assistente Operacional do respetivo pavilhão/corredor. Na EBS 

Leonardo Coimbra Filho, os alunos circulam pelo interior do pavilhão em direção à respetiva sala e saem da 

sala pela sua porta exterior. 

• Todas as turmas terão uma planta de sala definida, que deve ser mantida em todas as aulas.  

• 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 
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contactar o SNS 24 (808 24 2424) ou outras linhas telefónicas criadas especificamente para o efeito, e 

proceder de acordo com as indicações fornecidas, pelos profissionais de saúde. 

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

• Devem suspender-se eventos e reuniões presenciais com um número elevado; 

• O contacto com o Encarregado de Educação carece de agendamento prévio, sendo realizado por via digital 

(videoconferência) ou telefonicamente, e excecionalmente de forma presencial, mantendo as medidas de 

higiene e distanciamento. 

 

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. 

 

As condições físicas disponibilizadas: 

• Disponibilização de solução antissética de base alcoólica (SABA) à entrada das escolas e pavilhões. No 

início de cada turno, se possível, serão colocados, na portaria dois Assistentes Operacionais para tornar 

o processo mais célere. 

• Instalações 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. 

• A manutenção permanente das condições que permitam à sala de isolamento receber novos casos 

suspeitos. 

• As salas devem estar organizadas para que os alunos se sentem de acordo com as indicações da DGS. 

• Existência de material e produtos de limpeza para os procedimentos adequados de desinfeção e limpeza 

dos edifícios escolares, de acordo com a Orientação nº 014/2020 da DGS e com o documento da Direção-

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

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

COVID-19”. 

 

Para melhor compreensão e adoção destas medidas gerais de prevenção, todos os membros da comunidade 

educativa e pessoas externas à organização podem e devem ler e cumprir os avisos afixados nos espaços 
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educativos referentes à sensibilização para as boas práticas de higiene, uso, colocação e remoção de máscaras, 

bem como de distanciamento físico e higiene e etiqueta respiratória.  

Recomenda-se ainda a leitura dos Anexos 5, 6, 7 e 8. 

 

3.2 Medidas gerais de organização e utilização de espaços 

• Respeitar os percursos de entrada e saída do recinto escolar, acesso à casa de banho, sala de isolamento ou 

outros espaços de acesso permitido, de forma a restringir o contacto entre as pessoas (Anexo 9). 

• Manter-se as janelas e/ou portas abertas, de modo a permitir uma melhor circulação do ar e evitar toques 

desnecessários em superfícies. 

• Obrigatoriedade da manutenção das janelas das salas de aula abertas, durante os intervalos. 

• No final de cada aula, o Docente garante que as janelas ficam abertas, para facilitar o arejamento. Sempre 

que as condições climatéricas permitirem e as salas tiverem janelas menores, de bandeira, estas deverão 

permanecer abertas, mesmo durante a aula. 

• No final de cada turno, as salas devem ser arejadas, limpas e higienizadas/desinfetadas, nomeadamente, as 

maçanetas das portas, parapeitos das janelas, mesas, cadeiras, quadros, computador e respetivo teclado e 

rato e o caixote do lixo. O teclado deverá ser previamente protegido com uma pelicula aderente. A mesa e 

cadeira do Docente, o computador e respetivo teclado e rato deverão ser limpos sempre que houver 

mudança de Docente. 

▪ Nas Bibliotecas Escolares deverão ser mantidas as janelas de bandeira e portas abertas, sempre que as 

condições climatéricas o permitirem. Proceder, várias vezes por dia, à desinfeção do corrimão, das 

maçanetas das portas, dos teclados, ratos dos computadores, mesas e cadeiras após cada utilização (Anexo 

8).  

• Casas de banho e balneários – depois de cada intervalo, estas instalações devem ser alvo de limpeza e 

desinfeção profunda e repostos os consumíveis. 

• No Ginásio a limpeza rápida dos materiais após cada utilização, com recurso a desinfetante e lavagem, mais 

profunda, antes do início de cada turno. 

• Nos serviços administrativos, receção, portaria, papelaria/reprografia, bufete/cantina, salas de reuniões, 

GAAF, GD, SALA DTS/EE, os Assistentes Operacionais desses setores devem proceder à desinfeção frequente 

das mesas/bancadas de trabalho, e à recarga dos dispositivos de lavagem de mãos com solução à base de 

álcool, nomeadamente, a seguir aos momentos de maior utilização. Devem proceder, igualmente, à 

desinfeção das máquinas de cartões magnéticos que estão presentes no seu setor de trabalho.  

• O cartão individual do Aluno, do Docente e Não Docente deverá ser apenas utilizado pelo próprio. 

• Dever-se-á proceder com regularidade à desinfeção do moedeiro. 
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3.3 Acesso de pessoas externas 

• Todos os visitantes devem: proceder a correta higienização das mãos, etiqueta respiratória e uso da 

máscara. 

• A utilização de máscaras é obrigatória para acesso e permanência nos estabelecimentos de educação e 

ensino, pelos Encarregados de Educação, fornecedores e outros elementos externos. 

• Pessoas externas ao processo educativo (p. ex. fornecedores) só podem entrar no recinto escolar quando 

tal for imprescindível e, sempre, de forma segura, procedendo à higienização das mãos, à entrada do recinto 

escolar, utilizando máscara e evitando contacto com as Crianças, Alunos e Pessoal Docente e Não Docente. 

• Os Encarregados de Educação, pais, outros familiares ou qualquer pessoa, não podem aguardar pelos 

Alunos, dentro da escola. 

 

3.4 Ações de sensibilização: informação e capacitação 

O envolvimento de toda a comunidade escolar e seus parceiros requer uma divulgação atempada das medidas 

adotadas para minimizar os efeitos resultantes da evolução desta doença.  

Além das medidas adotadas para a adequação das instalações às novas exigências de higiene pessoal e do 

ambiente escolar, devem ser estimulados os comportamentos que dificultem a propagação. 

• Afixar em espaços visíveis informação sobre os principais sintomas desta infeção e das normas e rotinas 

de lavagem das mãos. 

• Informar e formar a comunidade educativa através dos meios de comunicação digitais. 

 

4. GESTÃO DE UM CASO SUSPEITO 

A deteção de um caso suspeito deve despoletar um conjunto de medidas que minimizem o contágio e permitam 

a comunicação interna e externa da ocorrência. 

4.1 Atuação perante um caso suspeito dentro do estabelecimento 

Perante a identificação de um caso suspeito, devem ser tomados os seguintes passos: 
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Figura 1: Fluxograma de atuação perante um caso suspeito de COVID-19 em contexto escolar 

 

1. Perante a deteção de um caso suspeito de COVID-19 de uma pessoa presente no estabelecimento de 

educação, são imediatamente ativados todos os procedimentos constantes neste Plano de Contingência e 

é contactado o Ponto Focal (Anexo 1).  

2. O caso suspeito quando se trate de uma Criança ou Aluno, é acompanhado por um Assistente Operacional, 

para a área de isolamento, através de circuitos próprios, definidos previamente, e que estão visualmente 

assinalados (Anexo 9). Sempre que se trate de um Docente ou Não Docente, dirige-se sozinho para a sala de 

isolamento. Na sala de isolamento deve constar o fluxo de atuação perante um caso suspeito em contexto 

escolar (Anexo 2 e 3). 

Caso se trate de um menor de idade, o Assistente Operacional de serviço, sob orientação do Ponto Focal, 

contacta de imediato o Encarregado de Educação, de modo a informá-lo sobre o estado de saúde do menor. 

O Assistente deve proceder ao registo do contacto efetuado em grelha própria para o efeito.  

O Encarregado de Educação deve dirigir-se ao estabelecimento de educação, preferencialmente em veículo 

próprio.  

3. Na sala 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. A Diretora ou o Ponto Focal 

pode realizar o contacto telefónico se tiver autorização prévia do Encarregado de Educação. 
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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 e 

não se aplica o restante “Fluxograma de atuação perante um caso suspeito de COVID-19 em 

contexto escolar” (Figura 1).  

• 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” (Figura 1).  

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 pela Diretora ou pelo Ponto Focal designado.  

4. 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 se encontram num documento visível na área de isolamento, e estão gravados no telemóvel do 

Ponto Focal e da Diretora (ver Anexo 1). 

5. 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. 

6. A Autoridade de Saúde Local, no primeiro contacto com o estabelecimento de educação, 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:  
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• 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. 

7. A Autoridade de Saúde informa o caso, os contactos de alto e baixo risco e o estabelecimento de educação 

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;  

• 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).  

Para implementação de medidas e gestão de casos, a Autoridade de Saúde Local, pode mobilizar e liderar uma 

Equipa de Saúde Pública. 

 

4.2 Atuação perante um caso suspeito fora do estabelecimento 

Se o caso confirmado tiver sido identificado fora do estabelecimento de educação, devem ser seguidos os 

seguintes passos: 

 

Figura 2: Fluxograma de atuação perante um caso suspeito de COVID-19 em contexto escolar 
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1. Perante a comunicação ao estabelecimento de educação ou ensino, de um caso confirmado de COVID-

19 de uma pessoa que tenha frequentado o estabelecimento, devem ser imediatamente ativados todos 

os procedimentos constantes no Plano de Contingência e ser contactado o Ponto Focal designado 

(Anexo 1).  

2. A Diretora 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, 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). 

 

Após indicação da Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública, a Diretora informa todos os 

Encarregados de Educação e restante comunidade escolar da existência de um surto (ocorrido dentro ou fora 

do estabelecimento de educação), das medidas que foram tomadas e das que deverão ser adotadas. Esta 

comunicação deve ser detalhada, preservando a confidencialidade e anonimato dos envolvidos.  

A comunicação com os Encarregados de Educação e restante comunidade escolar pode ser realizada utilizando 

o Anexo 4.  

A Diretora assegura a disponibilização de recursos e equipamentos para garantir o cumprimento das medidas 

indicadas pela Autoridade de Saúde. Neste processo o papel das Autarquias é fundamental. 
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5. AÇÃO EM CASO DE AUSÊNCIA DE UM NÚMERO SIGNIFICATIVO DE DOCENTES, NÃO DOCENTES OU ALUNOS 

Absentismo dos Docentes 

• O Órgão de Gestão deve organizar uma bolsa de Docentes de substituição e definir os valores de absentismo 

dos Docentes, que inviabilizam a manutenção das atividades escolares. Neste caso, a decisão de cancelar as 

atividades escolares pode, em função do número de Docentes em falta, determinar a paragem parcial das 

aulas de certas turmas ou anos de escolaridade, devendo dar prioridade aos anos de escolaridade mais 

baixos.  

• Os Coordenadores de Departamento devem garantir a existência de tarefas e exercícios em suporte digital 

passíveis de utilizar no caso de ausência de docentes.  

 

Absentismo dos Funcionários Administrativos 

• Na ausência da Coordenadora Técnica, Luísa Faustino, ficará responsável pelos serviços prioritários a 

Assistente Técnica, Filomena Dias. 

• A Coordenadora Técnica deve assegurar a formação de funcionários para o desempenho das funções 

prioritárias, de modo a garantir o normal funcionamento, em caso de ausência do funcionário 

habitualmente responsável pela tarefa. 

• O Órgão de Gestão deve definir com a Coordenadora Técnica, o número mínimo de funcionários que 

permite manter os serviços em funcionamento ou o número de dias que os respetivos serviços podem estar 

encerrados, sem comprometer a organização administrativa da escola. 

 

Absentismo dos Assistentes Operacionais 

• Na ausência da Coordenadora destes funcionários, Helena Oliveira, será responsável pela coordenação dos 

serviços considerados prioritários, a Assistente Operacional Isolete Cervantes. 

• A Coordenadora destes serviços deve assegurar a formação de funcionários para o desempenho das funções 

prioritárias, de modo a garantir o normal funcionamento, em caso de ausência do funcionário 

habitualmente responsável pela tarefa. 

• A Coordenadora deve, igualmente, organizar as equipas responsáveis pelo serviço de cada setor/escola e 

prever as equipas de substituição que garantem as funções consideradas prioritárias. 
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Absentismo das Crianças e Alunos 

O Despacho n.º 8553-A/2020, prevê a possibilidade de aplicação de medidas de apoio educativas aos Alunos 

que, de acordo com as orientações da autoridade de saúde, devam ser considerados doentes de risco e que se 

encontrem impossibilitados de assistir às atividades letivas e formativas presenciais em contexto de grupo ou 

turma.  

Na ausência prolongada das Crianças e Alunos por Despacho n.º 8553-A/2020 ou por orientação da DGS, a escola 

deverá adotar, se possível, os seguintes procedimentos: 

• Aulas síncronas e assíncronas, com recurso ao Classroom, mediante a definição de um plano de trabalho 

elaborado pelas respetivas equipas educativas 

• Recurso à tutoria, coadjuvações e apoios 

• Recurso ao #EstudoEmCasa 

 

Atividades consideradas essenciais e prioritárias 

• Docentes – atividades letivas. 

• Serviços Administrativos – correio, vencimentos e descontos. 

• Assistentes Operacionais – os serviços de bufete, portaria, telefone e vigilância dos espaços comuns, a 

limpeza das instalações sanitárias e salas de aula. 

• Fornecedores de bens e serviços – funcionamento da cantina e fornecimento de produtos alimentares, 

de higienização e material escolar essencial às atividades letivas. 

• Procedimento num caso suspeito. 

 

6. 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. O plano será reavaliado sempre que se justificar 

e, em função da evolução do surto de Coronavírus.  
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7. ANEXOS 

 
ANEXO I – LISTA DE CONTACTOS ÚTEIS 

SNS 24: 808 24 24 24 

Alternativa: 

SIARS (Sistema de Informação da ARS): 966796760 

UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA LOCAL: ACES Porto Ocidental 

AUTORIDADE DE SAÚDE LOCAL  

• Médica de Saúde Pública Teresa Saraiva 

926696440 

mtsaraiva@arsnorte.min-saude.pt  

• Enfermeira Elisabete Malheiros 

225363734 

emmcoelho@arsnorte.min-saude.pt 

DIRETORA AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

• Diretora Lisete Almeida 

964717428  

direcao@aeleonardocoimbra.net  

PONTO FOCAL DO PLANO DE CONTINGÊNCIA 

• EBS Leonardo Coimbra Filho 

o Diretora Lisete Almeida 

o Coordenadora PES Beatriz Vilarinho 

beatrizvilarinho@aeleonardocoimbra.net 

• EB Condominhas 

o Coordenadora Adélia Cruz 

964717173 

adeliacruz@aeleonardocoimbra.net  

• EB Pasteleira 

o Coordenadora Laura Neiva 

964719304 

lauraneiva@aeleonardocoimbra.net   
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ANEXO II – FLUXO DE ATUAÇÃO PERANTE CASO SUSPEITO DE COVID-19 

Fluxo 1: Atuação perante caso suspeito de COVID-19 em menor de idade 
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Fluxo 2: Atuação perante caso suspeito de COVID-19 em adultos 
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ANEXO III – RESUMO DE ATUAÇÃO EM CASO DE ALUNO COM SINTOMAS DE COVID-19 – DOCENTES E ASSISTENTES OPERACIONAIS 

  

Aluno com sintomas (quadro 
respiratório agudo com tosse - de 

novo ou agravamento da tosse 
habitual, ou febre - temperatura ≥ 
38.0ºC, ou dificuldade respiratória)

Aluno suspeito de ter estado com 
pessoas infetadas

Aluno em sala de aula 

Docente solicita a presença do Ponto 
Focal através de um Assistente 

Operacional e/ou através de contacto 
telefónico

- Docente mantém-se junto dos outros 
alunos e aguarda instruções

Diretora/Coordenadora de 
Estabelecimento contacta a SNS24

808 24 24 24 

Aluno noutro espaço

Docente/Assistente Operacional que 
identifica a situação acompanha o 

aluno à área de isolamento (mantendo 
uma distância superior a 1 metro).

Docente/Assistente Operacional 
informa o Ponto Focal e aguarda 

orientações na área de isolamento

Diretora/Coordenadora de Estabelecimento 
contacta o SNS 24

808 24 24 24 

mailto:secretaria@aeleonardocoimbra.net


 

 Morada: Rua Pintor António Cruz - 4150-084 Porto | Telemóvel: 964717335 |Fax: 226182048 | Email: secretaria@aeleonardocoimbra.net | Web: aeleonardocoimbra.net  

 

     

23/36 

 

ANEXO IV – MINUTA DIRIGIDA AOS ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 

 

[Contacto do Diretor do Agrupamento de escolas ou escola não agrupada] 

 [Lugar e data de comunicação]  

 

Caro(a) Encarregado(a) de Educação,  

 

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

o seu educando frequenta. O SARS-CoV-2 é um vírus transmitido, essencialmente, pessoa para pessoa através 

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

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

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

odinofagia (dor de garganta) e dores musculares generalizadas, perda do paladar ou do olfato, diarreia, dor no 

peito e dor de cabeça, entre outros. A pessoa doente pode também não apresentar sinais ou sintomas.  

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

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

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

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

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

telefone (SNS 24 – 808 24 24 24) ou outras linhas especificas criadas para o efeito. 

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

de adotar outros cuidados adicionais além da referida monitorização de sintomas. Para mais informações, pode 

consultar o site da DGS da COVID-19 (www.covid19.min-saude.pt).  

 

Com os melhores cumprimentos,  

 

[Assinatura da Diretora do Agrupamento Escolar] 

  

mailto:secretaria@aeleonardocoimbra.net
http://www.covid19.min-saude.pt/


 

 Morada: Rua Pintor António Cruz - 4150-084 Porto | Telemóvel: 964717335 |Fax: 226182048 | Email: secretaria@aeleonardocoimbra.net | Web: aeleonardocoimbra.net  

 

     

24/36 

 

ANEXO V – ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO – EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

• Sempre que o estabelecimento disponha de espaços que não estão a ser usados poderá utilizá-los para 

expansão do estabelecimento, desde que adequados para o efeito. 

• 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. 

• Deve ser maximizado o distanciamento físico entre as crianças quando estão em mesas, sem comprometer 

o normal funcionamento das atividades pedagógicas. 

• Deve ser privilegiada a utilização das salas ou espaços mais amplos e arejados. 

• 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 estabelecimento deve criar espaços “sujos” e espaços “limpos” e estabelecer diferentes circuitos de 

entrada e de saída, bem como de acesso às salas, sempre que possível. 

• 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. 

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

mesmo entre utilizações. 

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

limpeza e desinfeção dos que lá permanecem. 

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

outros objetos não necessários. 

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

• Devem ser mantidos os apoios presenciais mobilizados, assegurando as orientações da DGS, para as crianças 

acompanhadas pelos técnicos e/ou docentes da Intervenção Precoce. Este trabalho deve ser acompanhado 

pela Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI), em estreita articulação com o educador 

e com as equipas locais a funcionar no âmbito do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância 

(SNIPI). 

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

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

após a utilização de cada grupo. 

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

o A deslocação para a sala de refeições, caso aplicável, deve ser desfasada para evitar o cruzamento de 

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

forma correta;  

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

entre crianças; 

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

o Não devem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos; 

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

em saco descartável, quando aplicável; 

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

profissionais. 

• As crianças devem ser entregues à porta do estabelecimento pelo seu encarregado de educação, ou por 

pessoa por ele designada, e recebidas por um profissional destacado para o efeito, evitando assim a 

circulação de pessoas externas no interior do recinto. 

• Sempre que aplicável, devem ser assegurados especiais cuidados na troca de fraldas, com higienização das 

mãos dos profissionais e das crianças, bem como da bancada, antes e depois da muda de fralda.  

• Sempre que aplicável, as peças de roupa suja devem ir para casa em saco plástico, fechado. 
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ANEXO VI – PRÁTICAS PEDAGÓGICAS – EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

• Considerar que a situação que vivemos e a especificidade de cada contexto implicam, necessariamente, 

uma flexibilidade e adequação na organização das rotinas, dos espaços, dos materiais e das atividades.  

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

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

Educação Pré-Escolar (OCEPE).   

• 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. 

• É também essencial considerar que as interações e as relações que as crianças estabelecem com os adultos 

e com as outras crianças são a base para a sua aprendizagem e desenvolvimento.  

• Dar a conhecer às crianças as novas regras de convivência social, levando-as a compreender a importância 

das novas formas de interação entre pares e com os adultos. É importante prestar atenção às suas dúvidas 

e angústias, tranquilizando-as e ajudando-as a compreender a importância do cumprimento destas novas 

regras, para a segurança e bem-estar de todos.  

• Conversar com as crianças acerca das alterações das suas rotinas e ouvir as suas opiniões e sugestões.  

• 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.  

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

contexto atual.  

• 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, em pequenos grupos ou individualmente, quando possível.  

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

preferencialmente, 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. 

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

entre utilizações.  
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• 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.  

• 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.  
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ANEXO VII- ORGANIZAÇÃO ESCOLAR – ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO 

No quadro da autonomia das escolas, e desde que as condições físicas o permitam, devem ser observados os 

seguintes procedimentos:  

• 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. 

• As aulas de cada turma devem decorrer, sempre que possível, na mesma sala e com lugar/secretária fixo 

por aluno. 

• Privilegiar a utilização de salas amplas e arejadas, sendo que as salas devem ser utilizadas de acordo com a 

sua dimensão e características da escola, em função do número de alunos por turma. 

• Nas salas devem ser mantidas as medidas de distanciamento, garantindo a maximização do espaço entre 

pessoas. Assim:  

o As mesas devem ser dispostas, sempre que possível, junto das paredes e janelas, de acordo com a 

estrutura física das salas. 

o 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. 

o Sempre que possível, deve garantir-se um distanciamento físico entre os alunos e alunos/docentes de 

acordo com as orientações da DGS.  

• 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. 

• Os intervalos entre as aulas devem ter a menor duração possível, devendo os alunos permanecer, tanto 

quanto possível, em zonas específicas, definidas pela escola. 

• Definir e identificar circuitos e procedimentos no interior da escola, que promovam o distanciamento físico, 

nomeadamente, no percurso desde a entrada da escola até à sala de aula e nos acessos aos locais de 

atendimento e convívio como, por exemplo: refeitório, bufete/bar, papelaria, salas de apoio, polivalente, 

entradas de pavilhões e casas de banho. Estes devem ser divulgados a toda a comunidade escolar, no início 

das atividades letivas; Ponderar as entradas por dentro para que a assistente operacional possa desinfetar 

as mãos dos alunos. 

• Evitar a concentração de alunos nos espaços comuns da escola.  

• Criar e divulgar regras de utilização das salas do pessoal docente e não docente. 

• Definir procedimentos para utilização dos refeitórios, designadamente com as seguintes normas de 

funcionamento:  
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o Períodos de almoço, sempre que possível, desfasados entre turmas, de forma a respeitar as regras de 

distanciamento e evitando a concentração de alunos;  

o Prever a possibilidade de recurso a refeição, na modalidade de take away;  

o Lavagem/desinfeção das mãos antes e após o consumo de qualquer refeição, por parte de qualquer 

utente;  

o Utilização obrigatória de máscara, exceto no período de refeição;  

o Talheres e guardanapos devem ser fornecidos dentro de embalagem;  

o Higienização e desinfeção de mesas e cadeiras, após cada utilização;  

o Retirar artigos decorativos e outros objetos das mesas;  

o Assegurar uma boa ventilação e renovação do ar.  

• Por serem espaços de utilização comum e com superfícies de contacto frequente, nos bares/bufetes deve-

se aumentar a frequência de limpeza e higienização após utilização (balcões, mesas, cadeiras), e devem ser 

seguidas as seguintes normas de funcionamento:  

o Higienização das mãos à entrada e à saída;  

o Distanciamento físico;  

o Definição da lotação máxima, de acordo com as características do espaço, evitando concentrações. 

• Devem ser mantidos os apoios presenciais mobilizados, assegurando as orientações da DGS, para os alunos 

acompanhadas pelos técnicos internos – GAAF e externos – CRI e/ou docentes. O trabalho com alunos da 

educação inclusiva deve ser acompanhado pela Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 

(EMAEI), em estreita articulação com o docente e com as equipas supracitadas. 
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ANEXO  VIII – ORIENTAÇÕES PARA A BIBLIOTECA ESCOLAR 

A responsável pela Biblioteca Escolar deve promover um conjunto de atividades pedagógicas passíveis de 

desenvolver em situação de crise, considerando prioritariamente o seguinte: 

• Criação de pacotes de livros e de outros documentos em diferentes suportes, selecionados por temas, 

disciplinas, anos de escolaridade, etc., para consulta online. 

• No caso excecional de ser necessária a utilização de algum livro em suporte físico, o mesmo deve ficar em 

quarentena durante 48 horas, quando regressar à Biblioteca. 

• Disponibilização na página da escola na internet, em lugar de destaque, de documentos de apoio à pesquisa 

de informação e à elaboração de trabalhos escolares, para acesso dos alunos a partir de casa. 

• Organização e divulgação, através da plataforma Classroom, de propostas de trabalho curricular no âmbito 

das diferentes disciplinas/anos, a realizar à distância e/ou presencialmente. 

• Elaboração e divulgação de propostas de leituras, filmes e sítios a explorar pelos alunos em casa, com a 

família e com os amigos. 

• Os responsáveis pelo plano comunicacional devem, em estreita articulação com a Biblioteca escolar. 

• Ativar os meios de contacto e interação à distância com a comunidade escolar, para além do correio 

eletrónico, tais como: página web, twitter, facebook, Instagram, Blogue... 

• Apoiar os docentes e alunos que utilizem o correio eletrónico, como forma de complementar as atividades 

letivas em situação de absentismo de uns ou de outros. 

• Os espaços físicos da biblioteca estão limitados a um número especifico de pessoas, de acordo com as 

orientações de segurança emanadas da DGS. 
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ANEXO  IX – CIRCUITOS INTERNOS 
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