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1. INTRODUÇÃO 

1.1. ENQUADRAMENTO 

Atendendo ao estado de Emergência de Saúde Pública de Âmbito Internacional, declarado 

pela Organização Mundial de Saúde, 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 provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), entre as quais a 

suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais. Desde então, a evolução 

epidemiológica de COVID-19 tem sido avaliada pelas autoridades de saúde competentes, 

tendo-se decidido o levantamento gradual das medidas de confinamento de forma a 

recuperar e revitalizar a nossa vida em sociedade e a nossa economia. Nesse sentido, no ano 

letivo 2020/2021, torna-se crucial a retoma das atividades letivas, não letivas e formativas 

presenciais para todas as crianças e alunos, em condições de segurança para toda a 

comunidade educativa, com início previsto na semana de 14 a 17 de setembro. 

 

O Agrupamento de Escolas de Colmeias é responsável por organizar os Serviços de Saúde e 

Segurança do Trabalho (SST) de acordo com o estabelecido no “Regime jurídico da 

promoção da segurança e saúde no trabalho” (RJPSST - Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, 

na sua atual redação). É obrigação do Agrupamento de Escolas de Colmeias assegurar aos 

seus trabalhadores condições de segurança e de saúde, de forma continuada e permanente, 

tendo em conta os princípios gerais de prevenção (art. 15.º do RJPSST).  

As prescrições mínimas de proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os 

riscos da exposição a agentes biológicos no contexto de trabalho estão estabelecidas no 

Decreto-Lei n.º 84/97, de 16 de abril. 

À Autoridade de Saúde compete intervir em situações de grave risco para a Saúde Pública, 

procedendo à vigilância da saúde dos cidadãos e do nível sanitário dos serviços e 

estabelecimentos e determinando, quando necessário, medidas corretivas, incluindo a 

interrupção ou suspensão de atividades ou serviços e o encerramento dos estabelecimentos 

(Decreto-Lei n.º 135/2013, de 4 de outubro). 

 
Tendo como referência um conjunto de orientações excecionais de organização e 

funcionamento dos estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e 

secundário, incluindo escolas profissionais, no ano letivo 2020/2021, e as diretivas da 

Direção Geral de Saúde (DGS), o Agrupamento de Escolas de Colmeias, procedeu à 

reformulação do Plano de Contingência para a COVID-19, elaborado em março de 2020, o 

qual será revisto e atualizado sempre que tal se justifique.  

O presente Plano de Contingência descreve um conjunto de regras gerais e de 

procedimentos específicos a serem seguidos em diferentes cenários expectáveis, a adotar 

perante docentes, alunos, assistentes operacionais e outros funcionários bem como aqueles 
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que se desloquem às instalações do Agrupamento por motivos diversos, tais como pais e 

encarregados de educação, fornecedores e outros elementos externos, com vista a 

minimizar os riscos de transmissão do novo coronavírus.  

Deve, pois, ser mantido um elo de ligação local com as Entidades da Saúde (Saúde Escolar e 

Unidades de Saúde Pública), as Autarquias, a Segurança Social e a Proteção Civil, 

salvaguardando a necessidade de apoios ou recursos que estas Entidades possam 

disponibilizar. 

Todos os alunos, docentes, não docentes, pais e encarregados de educação e outros 

elementos externos devem ser informados relativamente às normas de conduta dos espaços 

e medidas de prevenção e controlo da transmissão da COVID-19. 

A informação deve estar afixada em locais visíveis e/ou ser disponibilizada por via eletrónica. 

Devem ainda ser informados sobre todas as alterações relativas à organização e 

funcionamento das atividades. 

As situações não previstas neste Plano devem ser avaliadas caso a caso pela Coordenação 

Global do Plano de Contingência COVID-19 do Agrupamento de Escolas de Colmeias.  

 

1.2. CONTEXTO 

a) O que é a COVID-19? 

A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo coronavírus, intitulado SARS-CoV-

2, o qual foi identificado pela primeira vez em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, 

província de Hubei, na China. Este novo agente nunca tinha sido previamente identificado 

em seres humanos, tendo causado um surto naquela cidade.  

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 a pneumonia. 

 

b) Como se manifesta (sinais e sintomas)?  

A doença manifesta-se predominantemente por sintomas respiratórios, nomeadamente, 

febre, tosse e dificuldade respiratória (falta de ar). Outros sintomas podem surgir, 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. 

Em casos mais graves, a doença pode levar a pneumonia grave com insuficiência respiratória 

aguda, falência renal e de outros órgãos e eventual morte. 

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. 
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c) 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. 

A fonte da infeção é ainda desconhecida e pode estar ativa. O reservatório e a história 

natural da doença, continuam em investigação. 

 

d) Qual é o período de incubação do vírus? 

Atualmente, estima-se que o período de incubação do SARS-CoV-2 (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.  

 
e) Como se pode prevenir a COVID-19? 

Para reduzir 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;  

• Utilização de equipamentos de proteção individual como as 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 fundamental no combate à COVID-19. 
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2. FINALIDADE E OBJETIVOS  

 

O Plano de Contingência tem por finalidade preparar a resposta e minimizar o efeito da 

pandemia de COVID-19 na comunidade educativa do Agrupamento de Escolas de Colmeias. 

O objetivo principal deste plano é, pois, manter a atividade do Agrupamento, em face dos 

possíveis efeitos da pandemia, nomeadamente o absentismo de docentes e alunos, 

assistentes operacionais e outros funcionários e respetivas repercussões nas atividades 

escolares e no ambiente familiar e social de toda a comunidade educativa. 

Outros objetivos incluem:  

- Determinar as necessidades e recursos para uma resposta efetiva proporcionada ao nível 

de risco;  

- Capacitar a comunidade educativa para a adoção de comportamentos preventivos 

adequados bem como o cumprimento de regras em ambiente escolar;  

- Implementar medidas de prevenção primária adequadas ao nível de risco;  

- Detetar precocemente eventuais casos suspeitos e os seus contactos facilitando a 

articulação e ligação aos serviços de saúde adequados;  

- Assegurar uma resposta coordenada com outras instituições e organizações;  

- Assegurar a continuidade do processo de ensino e aprendizagem das crianças e alunos que 

frequentam os Jardins-de-Infância, as Escolas de 1º ciclo e a Escola sede do Agrupamento;  

- Assegurar a continuidade de funcionamento de serviços do Agrupamento. 

 

 

3. MEDIDAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 

 

O ano letivo 2020/2021 inicia-se num contexto distinto do habitual. Atendendo à incerteza 

da evolução epidemiológica de COVID-19 e tendo como prioridade garantir o direito à 

educação das crianças e jovens, para que se garanta o ensino presencial com condições de 

segurança e higiene nos vários estabelecimentos de ensino do Agrupamento, o Plano de 

Contingência estabelece um conjunto de medidas a implementar neste novo contexto com o 

intuito de mitigar o risco de transmissão de SARS-CoV-2, nomeadamente as seguintes: 

 

3.1. MEDIDAS DE PREVENÇÃO DIÁRIA 

 

a) Automonitorização de sintomas 

- Recomenda-se a medição da temperatura corporal diariamente antes de sair de casa a 

todos os elementos da comunidade educativa bem como uma avaliação do estado de saúde 

geral.  
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- As crianças/alunos, bem como o pessoal docente e não docente com sinais ou sintomas 

sugestivos de COVID-19 (febre (T > 37,9°C), tosse seca persistente, dificuldade respiratória) 

não devem apresentar-se na Escola. Neste caso, deverão contactar o SNS 24 (808 242424) 

ou outras linhas telefónicas criadas especificamente para o efeito, e proceder de acordo com 

as indicações fornecidas pelos profissionais de saúde, mantendo informada a Direção do 

Agrupamento. 

 

b) Equipamentos de proteção individual 

- É obrigatório o uso de máscara no acesso, permanência e circulação no espaço escolar por 

parte do pessoal docente e não docente, pelos alunos a partir do 2.º ciclo do ensino básico 

(do 5º ao 9º ano de escolaridade), encarregados de educação e outros elementos externos 

de acordo com o artigo 13ºB do Decreto-Lei nº 20/2020 de 1 de maio.  

- A Escola fornecerá três máscaras reutilizáveis (até 25 lavagens cada) a cada aluno, docente 

e não docente, por cada período letivo. 

- Recomenda-se a substituição da máscara sempre que se encontre húmida pelo que cada 

aluno, docente e não docente deverá trazer uma máscara extra para acautelar esta situação.  

- As máscaras de utilização única poderão ser descartadas ao final do dia, à saída da Escola 

em contentor próprio para o efeito (à exceção das máscaras reutilizáveis que devem ser 

colocadas num invólucro fechado de uso individual e devem ser lavadas todos os dias ou 

substituídas). 

- Os serviços de atendimento ao público encontram-se equipados com proteções de acrílico. 

Os funcionários que prestam este serviço poderão ainda utilizar viseiras de proteção. 

- É de extrema importância que os equipamentos de proteção individual não sejam 

partilhados em circunstância alguma. 

 

Para consultar a forma correta de colocar e retirar uma máscara, clique AQUI.  
 

c) Higienização das mãos 

- Todos os elementos da comunidade educativa devem desinfetar as mãos com solução 

antissética de base alcoólica (SABA) à entrada da Escola. 

- Os pontos com dispensadores de SABA estarão disponíveis à entrada de cada Escola, em 

cada sala de aula e outros espaços escolares do Agrupamento.  

- Recomenda-se a lavagem frequente das mãos com água e sabão/sabonete líquido, 

esfregando-as bem durante pelo menos 20 segundos, e a sua secagem. 

- Reforçar a lavagem/desinfeção das mãos: 

 À chegada e saída da Escola; 

 À entrada ou saída do espaço de trabalho ou sala de aula; 

 Após contacto com outras pessoas; 

https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/07/M%C3%A1scaras2.pdf
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 Antes e após remover a máscara; 

 Antes e após utilização de equipamentos de uso partilhado (por exemplo, 

fotocopiadoras, telefones, máquinas de café ou outros equipamentos e utensílios); 

 Após o contacto com objetos de outras pessoas como telemóveis, dinheiro, canetas; 

 Antes e após o contacto com alimentos; 

 Antes e após o uso das instalações sanitárias; 

 Após o contacto com superfícies tais como maçanetas das portas, corrimãos, botões 

de elevador, ferramentas e outros locais. 

 
Para consultar a forma correta de desinfetar as mãos, de acordo com as instruções da DGS, 
clique AQUI.  
 

d) Etiqueta respiratória 

- Todos os elementos da comunidade educativa devem praticar uma adequada etiqueta 

respiratória, seguindo as instruções da DGS: 

 Tossir ou espirrar para um lenço (de utilização única) ou para o braço com o cotovelo 

fletido, e não para as mãos. 

 Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar; Deitar os lenços usados 

num caixote do lixo e lavar/desinfetar as mãos de seguida. 

 Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca. 

 
Para consultar os procedimentos da etiqueta respiratória, de acordo com as instruções da 
DGS, clique AQUI.  
 

e) Distanciamento físico 

- Toda a comunidade deve procurar garantir as condições necessárias para cumprir com as 

recomendações de distanciamento físico. Para tal:  

 Manter distanciamento social no mínimo de 2 metros à entrada e saída da escola e 

em todo o espaço escolar, sempre que possível.  

 Evitar cumprimentos com contacto físico: alunos, docentes e não docentes deverão 

cumprimentar-se à distância. 

 Evitar permanecer em locais muito frequentados e fechados, sem absoluta 

necessidade. 

 

 

 

 

https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/08/Lavagem-m%C3%A3os.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/08/Etiqueta-Respirat%C3%B3ria.pdf
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3.2. MEDIDAS DE REORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO AGRUPAMENTO 

 

As regras e procedimentos específicos por nível e ciclo de ensino do Agrupamento, 

nomeadamente, dos Jardins-de-Infância, das Escolas do 1.º Ciclo e da Escola sede (2.º e 3.º 

ciclos) constam, respetivamente, dos ANEXOS I, II e III deste plano.  

 

- Regras gerais de acesso e permanência de crianças/alunos, docentes e não docentes nos 

estabelecimentos de educação e ensino do Agrupamento e de funcionamento de 

salas/espaços, serviços e atividades: 

 

a) Acesso aos edifícios e regras de circulação 

- Todos os elementos da comunidade educativa devem aceder aos espaços escolares 

(interiores e exteriores), circulando sempre pela direita, de acordo com a sinalética 

horizontal e mantendo o distanciamento físico.  

- O elevador da Escola sede será usado apenas por pessoas incapacitadas de subir ou descer 

as escadas e para o transporte de cargas e será desinfetado frequentemente, devendo ser 

cumprida a lotação máxima e as instruções afixadas junto do mesmo.  

- Nos corredores deve-se igualmente circular sempre pela direita, evitando os cruzamentos 

entre diferentes pessoas. 

- Os alunos terão intervalos desfasados por ciclo de forma a evitar aglomerados excessivos. 

- A permanência na Escola limitar-se-á à frequência das aulas, dos apoios e participação em 

projetos e à refeição. 

 

b) Salas de aula e espaços de trabalho 

- Cada turma terá sempre a mesma sala atribuída e cada aluno terá sempre a mesma cadeira 

e a mesma mesa.  

- Nas aulas, os alunos deverão sentar-se nos lugares que lhe serão atribuídos, não devendo, 

em caso algum, sair ou alterar o seu lugar.  

- À entrada, os alunos devem desinfetar as mãos. 

- À entrada e à saída deve ser mantido o distanciamento entre os alunos, de modo a não 

haver aglomerados junto às portas. 

- Não é permitido alterar a disposição de mesas e cadeiras em nenhum espaço, nem a 

permanência nos espaços de estudo. 

- Sempre que possível, e que tal não comprometa a segurança dos alunos e docentes, 

manter as janelas e/ou portas abertas durante as aulas, de modo a permitir uma melhor 

circulação do ar.  
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- Nos intervalos entre as aulas, as salas serão arejadas. 

- As salas serão limpas e desinfetadas no final das atividades letivas de cada uma das turmas. 

- É importante que os locais de trabalho nos interiores dos edifícios sejam ventilados, 

preferencialmente através do reforço da ventilação natural. Os locais de trabalho devem ser 

arejados, pelo menos duas vezes por dia (por exemplo, à hora de almoço e ao fim do dia). 

 

c) Salas e espaços específicos 

- A frequência e utilização das salas e espaços específicos, nomeadamente: sala de 

Informática, Ginásio e Pavilhão Desportivo, Unidade Especializada de Ensino Estruturado do 

Centro de Recursos de Apoio à Aprendizagem, Serviço de Psicologia e Orientação, 

Bufete/Bar, Refeitório(s), Reprografia, Papelaria, entre outros, respeitarão regras e 

procedimentos próprios que constam do ANEXO III. As medidas e procedimentos específicos 

no espaço das três Bibliotecas Escolares do Agrupamento constam do ANEXO IV.  

 

d) Serviços de Administração Escolar 

- A frequência e utilização destes serviços ficarão condicionadas a regras e procedimentos 

específicos que constam do ANEXO III. 

 

e) Funcionamento de atividades  

- Recomenda-se a chegada atempada à Escola das crianças/alunos, docentes e não docentes 

de forma a cumprir com os novos procedimentos de prevenção. 

- Recomenda-se trazer o material estritamente necessário para a permanência do aluno na 

escola (material escolar, merendas). Os alunos devem usar apenas o seu material, não 

fazendo trocas. É expressamente proibido partilhar garrafas de água. É igualmente proibido 

trazer colunas de som. 

- A utilização de cacifos estará interdita; os alunos deverão deixar a sua mochila e/ou outro 

material no seu lugar, dentro da sala de aula. 

- A realização de eventos está temporariamente suspensa dentro do espaço escolar.  

- O contacto dos professores titulares de turma/diretores de turma com os encarregados de 

educação far-se-á, preferencialmente, por comunicação telefónica, digital ou postal. O 

atendimento far-se-á, por defeito, através de meios virtuais a concertar entre o professor 

titular de turma/diretor de turma e os encarregados de educação. Em situações excecionais 

e devidamente aferidas, o atendimento poderá ser presencial, mediante agendamento 

prévio. 

- Para a realização de trabalhos de grupo ou de reuniões de trabalho devem privilegiar-se os 

meios digitais. Caso não seja possível, os mesmos deverão ser realizados no cumprimento 

das regras aqui estabelecidas, isto é, mantendo o distanciamento físico e utilizando máscara. 
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- A organização e funcionamento das atividades letivas e formativas prevêem três regimes a 

adotar (presencial, misto e não presencial) atendendo à evolução da pandemia, conforme o 

disposto no Plano de Ação Pedagógica do Agrupamento 2020/2021 – Regimes Presencial, 

Misto e Não Presencial. 

 

 

3.3. MEDIDAS DE HIGIENIZAÇÃO DO AMBIENTE ESCOLAR 

 

a) Limpeza e desinfeção dos espaços 

- É assegurada a frequência de limpeza dos espaços, bem como dos elementos mais 

sensíveis como maçanetas, puxadores, torneiras, interruptores, sendo utilizados produtos de 

higienização adequados. 

- Aos colaboradores que prestam atendimento ao público, será entregue um kit com 

desinfetante álcool gel e rolo de papel para que possam desinfetar recorrentemente as 

mãos, superfícies de trabalho e equipamentos. 

- Nos locais de atendimento e, em todos os locais considerados primordiais, devem ser 

garantidas condições de higienização/desinfeção adequadas. 

- Será garantida a limpeza da Escola, cumprindo 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 DGEstE “Limpeza e desinfeção de superfícies em ambiente escolar, no 
contexto da pandemia COVID-19” (cf. ANEXO V). 

 

b) Instalações sanitárias 

- Cabe aos utilizadores garantir o distanciamento social durante a utilização das instalações 

sanitárias e sempre que existirem filas de acesso às mesmas. 

- As mãos devem ser corretamente lavadas com água e sabão/sabonete líquido e secas de 

seguida, no início e fim de cada utilização.  

- A limpeza e desinfeção far-se-á com maior regularidade em todas as instalações dos vários 

edifícios, utilizando produtos de desinfeção apropriados. 

- Nos intervalos, as instalações sanitárias deverão ser utilizadas de acordo com a informação 

afixada no local, sob supervisão de um assistente operacional.  

 

c) Elementos externos 

- Evitar a entrada de elementos/veículos externos ao processo educativo no recinto escolar, 

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

evitando contacto com as crianças e alunos. 
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3.4. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  

- A comunidade educativa será informada relativamente às normas de conduta a cumprir, no 

atual contexto, e que visam a prevenção e o controlo da transmissão da COVID-19 bem 

como das medidas de proteção e segurança que visam garantir o regresso presencial às 

aulas, através dos meios disponíveis no Agrupamento.  

- A informação estará disponível na página do Agrupamento, afixada em locais visíveis do 

recinto escolar e, sempre que se justifique, será enviada por via digital. De igual modo, 

estarão afixados cartazes informativos/explicativos das medidas preventivas da COVID-19 

em diversos locais nos diferentes edifícios do Agrupamento. 

- A comunidade educativa deve manter-se informada e estar atenta aos meios de difusão de 

informação usados pelo Agrupamento, o qual deverá informar sobre todas as alterações à 

organização e funcionamento dos respetivos estabelecimentos de educação e ensino pelos 

meios indicados anteriormente. 

 

 

4. GESTÃO DE CASO  

 

No que respeita à gestão de casos, contactos e surtos de COVID-19 em contexto escolar, é 

essencial organizar uma resposta célere e coordenada entre os diferentes agentes da 

comunidade educativa que permita controlar as cadeias de transmissão e evitar a ocorrência 

de um surto. 

 

4.1. ATUAÇÃO DO AGRUPAMENTO PERANTE UM CASO SUSPEITO DE COVID-19  

Perante a identificação de um caso suspeito, devem ser tomados os seguintes passos: 
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1.º) Perante a deteção de um caso suspeito de COVID-19 de uma pessoa presente num dos 

estabelecimento de educação ou ensino do Agrupamento, são imediatamente ativados 

todos os procedimentos constantes no Plano de Contingência e é contactado o ponto focal 

designado previamente pela Direção do Agrupamento (cf. ANEXO VI). 

 

2.º) O caso suspeito de COVID-19 quando se trate de um menor, é acompanhado por um 

adulto, para a área de isolamento, através de circuitos próprios, definidos previamente no 

Plano de Contingência, e que estarão visualmente assinalados. Sempre que se trate de um 

adulto, dirige-se sozinho para a área de isolamento. Na área de isolamento consta o fluxo de 

atuação perante um caso suspeito de COVID-19 em contexto escolar (cf. ANEXO VII).  

 

3.º) 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 dirigir-se ao estabelecimento de educação ou ensino do Agrupamento, 

preferencialmente em veículo próprio.  

 

4.º) 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.  

 

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 
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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 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”.  
 

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. 

 

5.º) 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 devem constar num documento visível na 

área de isolamento, e estar gravados no telemóvel do ponto focal e do diretor do 

Agrupamento.  

 

6.º) 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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7.º) 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.  

 
8.º) A Autoridade de Saúde informa o caso, os contactos de alto e baixo risco e o 

Agrupamento 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);  

• 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 DO AGRUPAMENTO PERANTE UM CASO CONFIRMADO DE COVID-19 FORA 

DO ESTABELECIMENTO  

Se o caso confirmado tiver sido identificado fora do Agrupamento, devem ser seguidos os 

seguintes passos: 
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1.º) Perante a comunicação ao Agrupamento, 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 previamente pela Direção do estabelecimento de educação ou ensino (cf. ANEXO 

VI).  

2.º) A Direção do Agrupamento ou o ponto focal contacta de imediato a Autoridade de 

Saúde Local/Unidade de Saúde Pública Local, a informar da situação. 

3.º) 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.º) 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).  

 

4.3. 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).  

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  
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• 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).  

Após determinação de cura e indicação da Autoridade de Saúde Local, a pessoa pode 

regressar ao Agrupamento. 

 

5. RASTREIO DE CONTACTOS  

O rastreio de contactos é uma medida de saúde pública cujo objetivo é a rápida 

identificação de pessoas que estiveram em contacto com um caso confirmado de COVID-19, 

garantindo a identificação de possíveis casos secundários, com vista à interrupção da 

transmissão da doença.  

Este rastreio compreende três passos (Norma n.º 015/2020 da DGS): 

 

 

 

 

 

 

5.1. IDENTIFICAÇÃO DOS CONTACTOS  

O rastreio de contactos deve ser iniciado prontamente após a confirmação de um caso de 

COVID-19, preferencialmente nas 12 horas seguintes à identificação do caso, incluindo os 

contactos na escola (alunos, pessoal docente, pessoal não docente), os coabitantes e 

contactos de outros contextos que possam ser relevantes (Norma n.º 015/2020 da DGS). 

 

5.2. CLASSIFICAÇÃO DOS CONTACTOS  

O risco de contrair infeção por SARS-CoV-2 é dependente do nível de exposição, sendo os 

contactos classificados, de acordo com esse nível, em exposição de alto risco e de baixo 

risco. Esta estratificação de risco é realizada pela Autoridade de Saúde Local/Unidade de 

Saúde Pública no decurso da investigação epidemiológica, de acordo com a Norma n.º 

015/2020 da DGS. 
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5.3. IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS  

A Autoridade de Saúde Local, após identificação e classificação do nível de risco dos 

contactos do caso de COVID-19, e de acordo com a avaliação de risco efetuada, implementa 

um conjunto de medidas individuais e coletivas (Norma n.º 015/2020 da DGS).  

 

MEDIDAS INDIVIDUAIS A APLICAR AOS CONTACTOS 

 

Contactos de alto risco 

 

Os contactos classificados como tendo exposição de alto risco ficam sujeitos aos 

procedimentos de:  

• Isolamento profilático no domicílio ou noutro local definido pela Autoridade de Saúde, 

até ao final do período de vigilância ativa (Despachos n.º 2836-A/2020 e/ou n.º 3103-

A/2020);  

• Teste laboratorial para deteção de SARS-CoV-2;  

• Vigilância ativa durante 14 dias, desde a data da última exposição.  

 

 

A realização de teste molecular com resultado negativo não invalida a necessidade do cumprimento do período 

de isolamento profilático e vigilância ativa de 14 dias desde a data da última exposição.  

Se o resultado do teste molecular for positivo, considera-se como caso confirmado e iniciam-se os 

procedimentos relativos à “Abordagem do caso confirmado de COVID-19" do presente documento (capítulo 

3.3) e da Norma nº. 004/2020 da DGS e os procedimentos de “Rastreio de contactos” do presente documento 
(capítulo 4) e da Norma n.º 015/2020 da DGS.  

 

A Autoridade de Saúde Local determina as medidas supramencionadas e informa todos os 

intervenientes dos procedimentos a adotar. 

 

Contactos de baixo risco 

 

Os contactos classificados como tendo exposição de baixo risco ficam sujeitos aos 

procedimentos de:  

• Vigilância passiva, com monitorização de sintomatologia pelos encarregados de 

educação, se menores, ou pelo próprio, durante 14 dias desde a data da última 

exposição.  
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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 do estabelecimento de educação ou ensino;  

• Encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino*.  

 

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

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

Autoridade de Saúde 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. 

 

6. GESTÃO DE SURTOS  

6.1. 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, no Agrupamento de Escolas de Colmeias podem verificar-se 

diferentes Cenários:  

 A. “Surto” numa turma: casos numa turma ou turmas que funcionem em coorte1. 

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.  

  
                                                 
1
 Coorte: grupo organizado de pessoas que partilham caraterísticas, atividades e eventos comuns. 
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Perante a existência de um “surto” no Agrupamento, será necessário uma rápida atuação e 

aplicação de medidas individuais e coletivas pela Autoridade de Saúde Local. As medidas a 

adotar irão depender de um conjunto de fatores considerados na avaliação de risco, 

realizada pela Autoridade de Saúde Local, tais como:  

• Distanciamento entre pessoas;  

• Disposição e organização das salas;  

• Organização das pessoas por coortes;  

• Organização estrutural do estabelecimento, nomeadamente corredores e circuitos de 

circulação;  

• Ventilação dos espaços;  

• Período entre o início de sintomas e a identificação do caso suspeito;  

• Outros fatores.  
 

Como tal, é importante ressalvar que a avaliação de risco deve ser feita caso a caso, pela 

Autoridade de Saúde Local, e da mesma podem resultar diferentes medidas a implementar 

em cada estabelecimento de educação ou ensino.  

 

6.2. IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS 

Após a realização da investigação epidemiológica, a Autoridade de Saúde Local decidirá, de 

acordo com a avaliação de risco, quais as medidas de controlo a implementar, podendo 

determinar:  

• 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 todo o estabelecimento de educação ou ensino*.  

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

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

Autoridade de Saúde Local, envolvendo na tomada de decisão as Autoridades de Saúde Regional e Nacional.  

 

No quadro 1 apresentam-se medidas a implementar mediante a magnitude da transmissão 

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

respetivas medidas que são recomendadas devem decorrer de uma minuciosa avaliação 

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

outros fatores, a situação epidemiológica em que o Agrupamento se insere, as condições do 

mesmo, assim como a existência de recursos necessários para controlo da transmissão. 
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7. COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO COM OS PARCEIROS  

É fundamental envolver os parceiros da comunidade educativa para apoiar o Agrupamento 

a responder de forma célere e adequada e controlar a transmissão de SARS-CoV-2.  

A articulação com os parceiros da comunidade educativa, será promovida e potenciada. É 

fundamental garantir o cumprimento de todos os procedimentos, como estratégia de 

envolvimento em todo o processo e, sempre que possível, na tomada de decisão, através da 

participação de todos, desde o momento inicial na resposta a um surto. 
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1.º) A Autoridade de Saúde Local procede à ativação da Equipa de Saúde Pública para apoiar 

nas fases de investigação epidemiológica, gestão de casos, comunicação e implementação 

das medidas de prevenção e controlo da transmissão de SARS-CoV-2. Estas equipas devem 

ser criadas pelo Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) e lideradas pela Autoridade de 

Saúde em articulação com a Equipa de Saúde Escolar.  

2.º) Perante um surto de COVID-19 ou um caso com grande transcendência social, a 

Autoridade de Saúde Local informa a Comissão Municipal de Proteção Civil, garantido assim 

a fácil articulação e colaboração institucional entre todos os organismos e serviços com 

responsabilidades, promovendo o acionamento dos planos de emergência pela Comissão 

Municipal de Proteção Civil, sempre que tal se justifique.  

3.º) De acordo com a avaliação de risco efetuada, a Autoridade de Saúde Local/Unidade de 

Saúde Pública comunica à Direção do estabelecimento de educação ou ensino o risco e as 

medidas de proteção individuais e coletivas a adotar.  

4.º) Após indicação da Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública, a Direção do 

estabelecimento de educação ou ensino informa todos os encarregados de educação e 

restante comunidade escolar da existência de um surto, das medidas que foram tomadas e 

das que deverão ser adotadas. Esta comunicação deve ser detalhada, preservando a 

confidencialidade e anonimato dos envolvidos.  

5.º) A Direção do Agrupamento 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. 

O encerramento de parte ou da totalidade do Agrupamento não implica necessariamente a 

interrupção do processo pedagógico ou de aprendizagem. 

 

 

8. RESPONSABILIDADE, COORDENAÇÃO E EQUIPA OPERATIVA  

A elaboração do Plano de Contingência é da responsabilidade da Direção do Agrupamento 

de Escolas de Colmeias e inicia-se com a análise das possíveis consequências no seu 

funcionamento, em particular nas áreas críticas de atividade, perante diferentes cenários de 

absentismo e disfunção social. 

As medidas necessárias, a sua calendarização, bem como as responsabilidades de cada 

pessoa dentro da instituição, devem ser ajustadas aos diferentes cenários de evolução 

epidemiológica, a fim de assegurar que cada um saiba o que fazer em situação de crise e o 

que esperar das ações desenvolvidas por si e pelos outros. 
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A coordenação global do Plano será assumida pela Direção do Agrupamento de Escolas de 

Colmeias devidamente apoiado por uma Equipa Operativa em articulação com os Centros 

de Saúde locais (Boa Vista, Bidoeira, Colmeias e Milagres), bem como com os pais ou 

encarregados de educação das respetivas crianças e alunos e outras entidades pertinentes. 

 

Equipa Operativa Competências  

Fernando Elias - Diretor do Agrupamento ou, 
na sua impossibilidade, outro elemento da 
Direção do Agrupamento. 

- Coordenar a Equipa Operativa. 

- Supervisionar todas as ações implícitas no 
plano de ação da equipa operativa em 
articulação com entidades externas. 

Comissão de Saúde 

Comissão de Pais ou Encarregados de 
Educação 

Comissão de Pessoal não Docente  

- Organizar/controlar e executar, em 
articulação com as entidades externas, todas 
as atividades previstas no Plano de 
Contingência. 

 

 

A Equipa Operativa tem a seguinte composição: 

Equipa operativa Nome dos elementos da equipa 

Comissão de Saúde 

Professora Ana Couto - Coordenadora da Educação Para a Saúde 

Professora Sílvia Canteiro - Professora de Ciências (3.º Ciclo) 

Educadora São Vala - Coordenadora do Departamento Pré-Escolar 

Professora Leonor Pereira - Coordenadora do Departamento do 1.º 
Ciclo 

Comissão de Pais ou 
Encarregados de 
Educação 

2 elementos a designar em tempo útil 

Comissão de Pessoal Não 
Docente  

AO – Deolinda Neves 

AO – Fátima Marto 

AT – Guida Carreira 
 

 

 

Em situação de ausência de algum elemento, terá de haver um substituto a 
designar oportunamente pela Direção do Agrupamento. 
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9. CADEIA DE “COMANDO E CONTROLO” 

 

 

 

 

10. ATIVIDADES ESSENCIAIS E PRIORITÁRIAS 

Na fase pandémica da atividade do coronavírus, é previsível que surjam casos de 

profissionais ou alunos e alunas doentes, com possível comprometimento da vida da escola 

devido ao absentismo daí decorrente. 

Perante um cenário de elevado absentismo dos docentes ou outros profissionais, as 

condições mínimas para assegurar o funcionamento são as seguintes: 

 

10.1. JARDINS-DE-INFÂNCIA DO AGRUPAMENTO 

SERVIÇO DE REFEIÇÕES 1 elemento 

MANUTENÇÃO E LIMPEZA / DESINFEÇÃO DAS 
INSTALAÇÕES E APOIO ÀS ATIVIDADES LETIVAS 

1 elemento 

CUMPRIMENTO DO PLANO DE EMERGÊNCIA E 
EVACUAÇÃO DA ESCOLA 

Todos os elementos 
presentes no J.I. 

COORDENADOR DO PLANO DE 
CONTINGÊNCIA 

Fernando Elias 
(Diretor) 

EQUIPA OPERATIVA 

Comissão de Saúde 

Comissão de Pais/EE 

Comissão de Pessoal Não Docente 
(Assistentes Técnicos e Assistentes 

Operacionais) 

ENTIDADES EXTERNAS 

Centros de Saúde Locais 
Bombeiros Voluntários de Leiria 

Câmara Municipal de Leiria 

Em articulação 
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10.2. ESCOLAS DE 1º CICLO DO AGRUPAMENTO 

SERVIÇO DE REFEIÇÕES 1 elemento 

MANUTENÇÃO E LIMPEZA / DESINFEÇÃO DAS 
INSTALAÇÕES E APOIO ÀS ATIVIDADES LETIVAS 

1 elemento 

CUMPRIMENTO DO PLANO DE EMERGÊNCIA E 
EVACUAÇÃO DA ESCOLA 

Todos os elementos 
presentes na Escola 

 

 

10.3. ESCOLA SEDE DO AGRUPAMENTO 

PORTARIA 1 elemento 

PBX 1 elemento 

BUFETE 2 elementos 

REFEITÓRIO 2 elementos 

SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 2 elementos 

MANUTENÇÃO E LIMPEZA / DESINFEÇÃO DAS 
INSTALAÇÕES E APOIO ÀS ATIVIDADES LETIVAS 

5 elementos 

CUMPRIMENTO DO PLANO DE EMERGÊNCIA E 
EVACUAÇÃO DA ESCOLA 

Todos os elementos 
presentes na Escola 
sede 

 

Para a manutenção das atividades consideradas essenciais será assegurada a entrada dos 

fornecedores de bens ou serviços (por exemplo, fornecedores de artigos alimentares 

destinados ao refeitório e ao bufete), fornecedores de material de higiene ou funcionário 

dos CTT, após informação considerada relevante e o uso de máscara a ser disponibilizada na 

portaria. 

O encerramento dos Jardins-de-Infância, Escolas de 1.º Ciclo e da Escola sede do 

Agrupamento será efetuado se determinado pelo Delegado de Saúde, após avaliação 

epidemiológica da situação. Em caso de encerramento, as atividades que necessitam de ser 

mantidas, se possível, são as seguintes: 

 

ATIVIDADES Nº de elementos 

Direção 1 

Segurança (Portaria) 1 

Serviços de Administração Escolar 1 

PBX 1 
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MEDIDAS DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ESCOLAR EM SITUAÇÃO DE CRISE 

Em caso de ausência pouco significativa de professores, será feita a gestão caso a caso em 

função dos recursos disponíveis. 

No caso do eventual encerramento dos estabelecimentos de educação e ensino que 

integram o Agrupamento, serão facultadas, aos encarregados de educação, informações 

referentes ao período de encerramento e a medidas de vigilância a adotar através da página 

eletrónica do Agrupamento: https://agcolmeias.com. 

 

11. NOTAS FINAIS 

A equipa responsável pela elaboração e gestão do Plano de Contingência do Agrupamento 

considera a existência de eventuais constrangimentos na operacionalização deste plano 

decorrentes da falta de recursos humanos que assegurem as condições de proteção e 

segurança de todos os elementos da comunidade educativa na prevenção e controlo de 

transmissão de SARS-CoV-2; da impossibilidade de garantir o distanciamento físico 

recomendado entre os elementos da comunidade educativa; da escassez de materiais e 

equipamentos necessários nos diferentes regimes possíveis a adotar. 

O Plano de Contingência do Agrupamento de Escolas de Colmeias para o ano letivo 

2020/2021 fica sujeito a alterações decorrentes da avaliação dos impactos das medidas face 

à evolução da pandemia da COVID-19, comunicadas pelas autoridades sanitárias e tutela da 

educação ou sempre que tal se revele adequado.  

 

Equipa Responsável pela elaboração: 

Ana Couto - Coordenadora 
Conceição Vala  
Cristina Marques 
Leonor Pereira 
Marina Cardoso 
Fernando Elias 
 

 

Colmeias, 11 de setembro de 2020 

 

O Diretor 

 

 

 

 

Fernando Elias Assinado de forma digital por Fernando Elias 

Dados: 2020.09.11 12:48:21 +01'00'

https://agcolmeias.com/
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ANEXO I 

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19 DOS JARDINS-DE-INFÂNCIA DO AGRUPAMENTO 

|REGRAS E PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DE ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO| 

 

I - OBJETIVO 

Com este documento, pretende-se divulgar as principais regras, normas de funcionamento e 

procedimentos a adotar na abertura do ano letivo 2020/21 nos Jardins de Infância do 

Agrupamento de Escolas de Colmeias, a fim de evitar a propagação da COVID-19. 

Nesta fase, ao retomar as atividades do Jardim de Infância e as Atividades de Animação e 

Apoio à família (AAAF) é muito importante cumprir e respeitar todas as regras e normas 

estabelecidas pela Direção Geral de Saúde descritas no Referencial Escolas /2020. 

Devido às suas características, as crianças têm naturalmente maior dificuldade em adotar as 

medidas de distanciamento e higiene, cabendo, portanto, aos pais/encarregados de 

educação (EE) assegurarem uma comunicação responsável com o estabelecimento de 

ensino. 

 

II - ENTRADA E SAÍDA 

1. ENTRADA até às 9:30h 

a) Estão definidos circuitos de entrada e saída de crianças, a fim de evitar o cruzamento de 

pessoas; 

b) Os pais/EE não poderão entrar no edifício e terão de trazer máscara aquando da entrega 

da criança; 

c) Sempre que a criança apresente sinais de indisposição, não poderá frequentar o JI; 

d) Não é permitido as crianças trazerem brinquedos ou outros objetos; 

e) A criança será recebida por uma assistente operacional (AO), devidamente protegida 

com máscara; 

f) Os pais não podem entrar. No pré-escolar, as crianças devem ser entregues à porta. Em 

situações excecionais e quando a sua presença for imprescindível, os encarregados de 

educação poderão entrar de máscara; 

g) O calçado tem de ser trocado por outro apenas utilizado no espaço do Jardim de 

Infância. Este calçado extra permanece no estabelecimento de educação, devendo ser 

higienizado, todos os dias, após a saída da criança; 

h) Logo à chegada estará disponível: 

- Dispensador à base de álcool para desinfeção das mãos da criança; 

- Crocs identificadas com o nome da criança e a sala respetiva, para substituir o calçado 

da rua (pede-se aos pais que adquiram esse calçado e levem-no para o Jardim no 1º dia); 

i) A criança será encaminhada para a sala ou outro espaço previamente definido. 
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2. ENTRADA após as 9:30h 

a) Os pais/EE aguardam junto da entrada do edifício até que uma funcionária/AO venha 

receber a criança; 

b) Serão realizados todos os procedimentos referidos no ponto 1.  

 

3. SAÍDA às 15:30h 

a) Os pais/EE aguardam no exterior do edifício, mantendo o distanciamento de segurança; 

b) As crianças serão acompanhadas pelo(a) educador(a) de infância ou assistente 

operacional que estará devidamente protegido com máscara e viseira; 

c) À saída do JI, as crianças devem ser entregues individualmente ao seu encarregado de 

educação, ou à pessoa por ele designada, à porta do estabelecimento; 

d) Antes de sair, as crianças: 

- Trocam de calçado; 

- Desinfetam as mãos. 

 

4. Após as 15:30h 

a) A funcionária das AAAF que entrega a criança deverá ser sempre a mesma e terá de usar 

máscara e viseira; 

b) À saída do JI, as crianças devem ser entregues individualmente ao seu Encarregado de 

Educação, ou à pessoa por ele designada, à porta do estabelecimento; 

c) Antes de sair, as crianças: 

-Trocam de calçado; 

- Desinfetam as mãos. 

 

III - CIRCUITOS DE CIRCULAÇÃO 

a) Serão utilizados circuitos diferenciados para a circulação de crianças nos espaços 

escolares, a fim de evitar o excessivo cruzamento de crianças. 

 

IV - SALA DE ATIVIDADES/SALA AAAF 

a) O acesso à sala deve ser limitado apenas aos profissionais afetos à mesma; 

b) Os materiais serão reduzidos, a fim de evitar o contágio; 

c) Serão retirados objetos/mobiliário, assim como todos os acessórios não essenciais para 

as atividades lúdico-pedagógicas; 

d) Os brinquedos que não puderem ser lavados/higienizados, devem ser removidos da 

sala; 
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e) Serão organizados materiais didáticos para exploração diária. Esses materiais serão 

desinfetados após a sua utilização e guardados para serem utilizados de acordo com o 

tempo definido como seguro;  

f) Cada criança terá o seu material identificado para uso diário; 

g) As mesas serão distanciadas adequando-as ao espaço disponível; 

h) Algumas áreas poderão ser eliminadas para maximizar o distanciamento; 

i) Assegurar, sempre que possível, que as crianças não partilham objetos ou que os 

mesmos são devidamente desinfetados entre utilizações;  

j) As mesas e cadeiras serão desinfetadas várias vezes por dia; 

k) Sempre que possível, manter 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; 

l) Manter o espaço limpo e organizado; 

m) Utilização de toalhetes na higienização das crianças; 

n) Promoção da etiqueta respiratória; 

o) Existência de dispensador de solução à base de álcool para crianças e funcionárias 

desinfetarem as mãos várias vezes ao dia. 

 

V - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

a) Instalações sanitárias com água, sabão líquido com dispositivo doseador e toalhetes de 

papel de uso único, para promoção das boas práticas de higiene, nomeadamente a 

higienização das mãos; 

b) A utilização da instalação sanitária será feita de forma ordenada, de modo a evitar o 

cruzamento excessivo de crianças; 

c) Existência de dispensador de solução à base de álcool para crianças e funcionários 

desinfetarem as mãos; 

d) Higienização/desinfeção do espaço várias vezes ao dia e sempre que se justifique. 

 

VI - UTILIZAÇÃO DO PARQUE INFANTIL/EXTERIORES 

a) É feita uma escala para a ocupação dos diversos espaços exteriores, evitando o 

cruzamento entre grupos; 

b) Manter o espaço limpo e organizado; 

c) Os materiais serão desinfetados após a sua utilização. 

 

VII - SALA DE ISOLAMENTO 

a) Será definida uma sala ou local de isolamento; 

b) Esse espaço deverá ser arejado, com equipamentos de proteção - luvas, máscara, 

dispensador à base de álcool; 
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c) Nessa sala existirá ainda água e um pacote de bolachas; 

d) Os contactos telefónicos dos encarregados de educação, SNS 24, Agrupamento e da 

Autoridade de Saúde Local/ Unidade de Saúde Pública estão na sala de isolamento em 

local de destaque; 

e) Perante a identificação de um caso suspeito, este deve ser encaminhado para a área de 

isolamento;  

f) Os encarregados de educação de casos suspeitos devem ser de imediato contactados. 

Caso se trate de um menor de idade, o encarregado de educação deve dirigir-se ao 

estabelecimento de educação ou ensino, preferencialmente em veículo próprio para 

levar a criança e aconselhado a contactar o SNS 24 (808 242424). O responsável pelo 

estabelecimento pode realizar este contacto se tiver autorização prévia do encarregado 

de educação; 

g) Todos os pais/EE devem ser informados em caso de existência de um caso suspeito na 

instituição; 

h) A Autoridade de Saúde Local deve ser imediatamente informada do caso suspeito; 

i) A limpeza e desinfeção das superfícies utilizadas pelo caso suspeito e ventilação dos 

espaços e da área de isolamento nos termos da orientação 014/2020 da DGS; 

j) Os resíduos produzidos pelo caso suspeito devem ser acondicionados 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). 

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. 

 

 Localização da sala de isolamento e identificação do responsável em cada JI: 

Jardins-de-Infância Sala de isolamento Responsável de estabelecimento 

J.I. Agodim Gabinete de educadores Filomena Spodes 

J.I. Bidoeira de Cima --- Helena Sintra 

J.I. Boavista Gabinete de educadores Conceição Vala 

J.I. Bouça Sala de estudo (edifício do ATL) Conceição Neves 

J.I. Colmeias Gabinete de educadores Paulo Dias 

J.I. Mata dos Milagres --- Elisabete Macena 

J.I. Milagres Gabinete de educadores Susana Vieira 
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VIII - REFEITÓRIO/COPA 

a) Todas as crianças e adultos fazem a correta higienização das mãos, antes e depois das 

refeições; 

b) Manter o afastamento das crianças de 1m entre elas; 

c) As crianças devem sentar-se sempre nos mesmos lugares que poderão estar marcados; 

d) Manutenção do espaço limpo e organizado; 

e) Fazer a desinfeção das bancadas antes da manipulação dos alimentos; 

f) Sempre que possível, manter as janelas e/ou portas do refeitório abertas, de modo a 

permitir uma melhor circulação do ar dentro do espaço, não comprometendo a 

segurança das crianças; 

g) Desinfetar mesas e cadeiras antes e depois da refeição; 

h) As funcionárias terão de comparecer ao serviço devidamente equipadas, com luvas, 

touca, máscara e avental. O calçado não poderá ser o mesmo utilizado na rua; 

i) Serão definidos circuitos e horários diferenciados para a circulação das crianças para a 

entrada no refeitório. 
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ANEXO II 

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19 DAS ESCOLAS DE 1.º CICLO DO AGRUPAMENTO 

|REGRAS E PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DE ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO| 

 

I - HORÁRIO 

a) Desfasamento do período de entrada, intervalo e almoço, sempre que seja possível; 

b) Cumprimento rigoroso dos horários letivos para que a permanência no edifício escolar 

seja o mínimo tempo possível. 

 

II - ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA 

a) Acomodação das turmas/anos por piso ou setor; 

b) Os pais/encarregados de educação não podem entrar no recinto escolar sem autorização 

dos docentes ou dos auxiliares; 

c) Os pais/encarregados de educação devem aguardar, na parte de fora do recinto escolar, 

que uma auxiliar autorize a entrada/saída do aluno; 

d) Todos os adultos autorizados a entrar só o podem fazer usando máscara; 

e) Entrada direta para a sala de aula; 

f) Entradas e saídas definidas, se possível, diferentes para cada turma; 

g) Definição de circuitos próprios de entrada, saída e circulação dos alunos, se possível; 

h) Afetação de zonas de recreio a cada turma, em rotatividade semanal, se possível e 

oportuno; 

i) Acompanhamento e vigilância no intervalo pelo professor titular e assistente operacional; 

j) Definição da sala de isolamento e circuito; 

k) Lugares fixos no refeitório. 

 

III - SALA DE AULA 

a) Uma sala para cada turma; 

b) Uma mesa para cada aluno; as mesas devem estar dispostas à maior distância possível; 

c) Afetação de pessoal docente e não docente fixo a cada sala (se possível); 

d) Material didático individual sem trocas ou empréstimo; 

e) Promoção da não circulação de materiais entre a casa e a escola e vice-versa. 

 

IV - NORMAS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFEÇÃO 

a) Postos de desinfeção de mãos com álcool gel (à entrada, à saída, em cada sala de aula, no 

refeitório e noutros espaços comuns); 

b) Lavagem frequente das mãos; 
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c) Desinfeção de materiais pedagógicos após cada utilização; 

d) Desinfeção de espaços comuns após cada utilização; 

e) Desinfeção das casas de banho, de preferência 2 vezes de manhã e 2 vezes à tarde; 

f) Cumprimento das normas de etiqueta respiratória - uso de máscara social obrigatória 

para todo o pessoal docente e não docente e a quem der entrada na escola para efetuar 

qualquer serviço. 

 

V - COMUNICAÇÃO 

a) Reuniões e atendimentos, preferencialmente, não presenciais e previamente marcados; 

b) Utilização do email institucional para comunicação com os encarregados de educação; 

c) Manter a lista de contactos atualizada; 

d) Privilegiar o contacto próximo entre o docente titular de turma e o encarregado de 

educação, por contacto telefónico, de preferência nos horários de atendimento; 

e) Se houver necessidade de reuniões gerais de turma, só poderá estar presente um 

representante por aluno; neste caso, a escola deve providenciar, para o efeito, a 

utilização de um espaço amplo e bem arejado; acontecer na sala de aula, o encarregado 

de educação deve ocupar o lugar do seu educando. 

 

VI - COMEMORAÇÕES 

a) Não deverão ser comemorados os aniversários dos alunos nos moldes em que eram 

feitos, de modo a evitar contactos sociais desnecessários; 

b) Não haverá festa de Natal nem de encerramento do ano letivo; 

c) Os dias temáticos e comemorativos poderão ser festejados em cada turma, podendo ser 

planificados em conjunto, pela escola. 

 

VII - SALA DE ISOLAMENTO 

a) Sempre que o espaço da escola o permita, será definida uma sala de isolamento; 

b) Esse espaço deverá ser arejado, com equipamentos de proteção - luvas, máscara, 

dispensador à base de álcool; 

c) Nessa sala existirá ainda água e alimentos não perecíveis; 

d) Neste espaço deve constar a lista atualizada de contactos a ativar perante um caso 

suspeito de COVID-19: 

• Autoridade de Saúde Local / Equipa de Saúde Pública; 

• SNS 24; 

• Contactos de emergência das crianças ou alunos; 

e) Perante a identificação de um caso suspeito, este deve ser encaminhado para a área de 

isolamento; 
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f) O caso suspeito de COVID-19 quando se trate de um menor, é acompanhado por um 

adulto, para a área de isolamento, através de circuitos próprios, definidos previamente 

no Plano de Contingência, que deverão estar visualmente assinalados; 

g) 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 dirigir-se à escola, preferencialmente em veículo próprio; 

h) 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; 

i)  O responsável do estabelecimento pode realizar o contacto telefónico se tiver 

autorização prévia do encarregado de educação; 

j) Todos os pais/EE devem ser informados em caso de existência de um caso suspeito na 

instituição; 

k) A Autoridade de Saúde Local deve ser imediatamente informada do caso suspeito; 

l) Deve reforçar-se a limpeza e desinfeção da área de isolamento e das superfícies mais 

utilizadas pelo caso suspeito; 

m) Os resíduos produzidos pelo caso suspeito devem ser acondicionados 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). 

 

 Localização da sala de isolamento e identificação do responsável em cada Escola: 

Escolas 1.º Ciclo Sala de isolamento Responsável de estabelecimento 

1.º CEB Agodim Pequeno gabinete (1º andar) Armandina Simões 

1.º CEB Bidoeira de 

Cima 

Sala de Professores Cláudia Ferreira 

1.º CEB Boavista Sala de Professores Filomena Loureiro 

1.º CEB Bouça Sala de Estudo do ATL Helder Santos 

1.º CEB Colmeias Sala de Apoio 3  Leta Marto 

1.º CEB Mata dos 

Milagres 

Não tem. Margarida Almeida 

1.º CEB Milagres Sala dos Professores Elisete Sousa 
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ANEXO III 

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19 DA ESCOLA SEDE DO AGRUPAMENTO 

(2.º E 3.º CICLOS) 

 |REGRAS E PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DE ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO| 

 

III-A | ACESSO E CIRCULAÇÃO NA ESCOLA SEDE2 

- A permanência na escola limitar-se-á à frequência das aulas, dos apoios e participação em 

projetos e à refeição.   

- As aulas começarão às 08h30 para todas as turmas e terminarão, no limite, às 17h00 e 

17h15, para o 2º e 3º ciclos, respetivamente. 

- 2º CICLO: A entrada e saída dos alunos, no início e fim das atividades escolares, será feita 

pela porta exterior que dá acesso ao refeitório, com supervisão de um assistente 

operacional. Nos intervalos, a entrada e saída deverá ser feita pela porta exterior do 

primeiro piso (de acesso ao campo) e deverão privilegiar o uso do recinto exterior lateral 

desse piso, sempre que possível. Quando as condições climatéricas não permitirem, poderão 

utilizar o espaço interior do primeiro piso bem como a sala de convívio próximo do 

refeitório, recorrendo, neste caso, às escadas pelo lado do ginásio. Poderão ainda aceder aos 

serviços da escola, de forma condicionada.  

- 3º CICLO: A entrada e saída dos alunos, no início e fim das atividades escolares, será feita 

pela porta principal (junto ao PBX), com supervisão de um assistente operacional.  

As turmas com aulas no bloco B r/c, circulam pelo corredor junto à papelaria e reprografia 

até este bloco. Nos intervalos, deverão privilegiar o uso do recinto exterior lateral junto ao 

bloco B, sempre que possível. Quando as condições climatéricas não permitirem, poderão 

utilizar o átrio da escola e aceder aos serviços, de forma condicionada.  

As turmas com aulas no bloco C, circulam pelo corredor junto à papelaria e reprografia, mas 

seguem em frente, pelo exterior, até ao bloco C. Nos intervalos, deverão privilegiar o uso do 

recinto exterior junto ao bloco C, sempre que possível. Quando as condições climatéricas 

não permitirem, poderão utilizar o espaço interior que separa os blocos B r/c e C, o átrio da 

escola e aceder aos serviços, de forma condicionada. 

- Os alunos terão intervalos desfasados por ciclo de forma a evitar aglomerados excessivos. 

- Cada turma terá sempre a mesma sala atribuída e cada aluno terá sempre a mesma cadeira 

e a mesma mesa.  

 

                                                 
2
 Acesso e circulação aos setores de aulas da Escola sede. 
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Esquema concetual do acesso e circulação aos setores de aulas da Escola sede: 

- Seguir o percurso estabelecido para o acesso ao bloco em que vai ter aulas de acordo com 

o esquema seguinte, mantendo sempre o distanciamento físico de, pelo menos, 2 metros.  

 

 Entrada e saída, no início e fim das atividades escolares: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entrada e saída para os espaços exteriores, nos intervalos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

1-2º Ciclo 

2-3º Ciclo - Bloco B 

3-3º Ciclo - Bloco C 
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- Sempre que o docente faltar ou tiver de se ausentar, os alunos deverão permanecer no seu 

lugar, dentro da sala, mantendo o silêncio, realizando tarefas escolares da disciplina em 

causa ou de outras, durante todo o tempo letivo, desde que supervisionados por um 

docente ou assistente operacional. Poderão ainda ir à Biblioteca cumprindo o regulamento 

ai estipulado. 

- Nas aulas de Educação Moral e Religiosa Católica, Ciências Naturais e/ou Físico-Química (3º 

ciclo), Português e Inglês (7º e 8º anos), nas disciplinas com FAVO ou Apoio Tutorial 

Específico, os alunos poderão mudar de sala, desdobrar ou fazer grupos de alunos 

originários da mesma turma ou mesmo de diferentes turmas, conforme o caso. 

- O acesso aos serviços da escola (secretaria, reprografia, papelaria) carece de agendamento 

prévio, salvo situações excecionais.   

- O acesso à sala da Associação de Estudantes será objeto de concertação com o diretor do 

Agrupamento, no que concerne às medidas excecionais de utilização de espaços comuns.   

 

III-B | ESPAÇOS E SERVIÇOS 

a) SALA DE INFORMÁTICA 

- Cada aluno terá acesso a um computador e em caso algum poderá partilhar o 

equipamento. 

- Cada aluno deverá desinfetar o equipamento ao seu dispor, antes e no final da aula, 

utilizando o kit de desinfeção. 

 

b) GINÁSIO E PAVILHÃO DESPORTIVO 

- Orientações excecionais a adotar nos espaços desportivos utilizados nas aulas de Educação 

Física e Desporto Escolar, atendendo às orientações emanadas pela Direção Geral de Saúde 

e Ministério da Educação.  

 

Dado um conjunto de constrangimentos impostos pela realidade que vivemos, as dinâmicas 

das aulas serão muito diferentes, pelo que o respeito pelas normas é uma condição 

importantíssima para o seu bom funcionamento. 

Importante também será perceber que as tarefas que possam vir a ser propostas poderão 

em algumas situações levar a momentos de inatividade de uma parte da turma, para que 

outros grupos possam exercitar, e nestes momentos o comportamento e o respeito pelas 

regras terá de ser respeitado, designadamente: 

- Manutenção do distanciamento físico no acesso, na permanência e na saída das instalações 

desportivas, respeitando os sinais e marcações no chão;  

- Circular em segurança (respeitando as sinaléticas); 
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- Respeito pelos corredores de circulação única definidos; 

- Os alunos que assim o desejem, poderão fazer a aula com máscara, à exceção das 

atividades que envolvam maior exigência física (nestas o seu uso não é permitido, por 

exemplo corrida); 

- A máscara deverá ser guardada num saco devidamente identificado; 

- Ocupar os lugares devidamente indicados; 

- Utilização de calçado exclusivo para as aulas; 

- Desinfetar as mãos à entrada e à saída do pavilhão/ginásio;  

- À entrada/saída da aula e sempre que haja lugar a troca de estações de trabalho devem 

desinfetar as mãos e, consoante o caso, os materiais; 

- Em todo e qualquer momento, desde que sejam salvaguardadas as distâncias e os 

princípios da aula, o aluno poderá proceder à desinfeção das mãos; 

- Os espaços interiores e os materiais a serem utilizados estarão desinfetados, pelo que 

serão zonas "limpas" daí a necessidade de proceder a varias desinfeções quando os alunos 

deixem de usar uns materiais e usem outros; 

- As idas às casas de banho serão em momentos espaçados no tempo, e um aluno de cada 

vez; 

- Nenhum aluno poderá beber água que não seja pela sua garrafa; 

- Os alunos devem evitar ao máximo o toque das mãos com a cara, especial cuidado quando 

pretendam limpar o suor resultante da atividade (aconselhável o uso de "punhos" muito 

comum por exemplo no ténis); 

- Para o início/final da aula, haverá marcações no chão que deverão ser ocupadas pelos 

alunos, de forma a manter a distância; 

- O(A) professor(a) deverá manter a máscara durante toda a aula, à exceção dos momentos 

de demonstração; 

 

Na medida do possível (e sempre que as condições climatéricas o permitam) as aulas de 

Educação Física serão, preferencialmente, realizadas nos espaços exteriores. 

As regras de funcionamento para as primeiras semanas, serão alvo de revisão nas semanas 

seguintes de forma a melhorar procedimentos. 

Nas primeiras semanas, os alunos não utilizarão os balneários/vestiários, pelo que devem vir 

equipados de casa e somente trocarão de sapatilhas nos locais devidamente indicados. 
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O que deixamos de fazer: 

- O cartão de aluno não será, como era costume, entregue ao assistente operacional de 

apoio às aulas; 

- Os telemóveis e outros valores não serão mais depositados nos "sacos de valores"; 

- Não existirá mais o momento de toda a turma ir à casa de banho e/ou beber água; 

- Não ocuparão os balneários porque deverão vir devidamente equipados de casa. 

 

MATERIAL PARA A AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA: 

- Sapatilhas só para Educação Física; 

- Garrafa de água (não poderá ser partilhado em circunstância alguma); 

- Toalha para limpar o rosto; 

- Saco para guardar a máscara. 

 

- Na entrada do pavilhão haverá um assistente operacional que verificará se os alunos: 

 Respeitam o distanciamento à entrada;  

 Trazem a máscara colocada; 

 Trazem as sapatilhas para calçar no saco desportivo; 

 Desinfetam as mãos com álcool gel colocado no local para esse mesmo efeito. 

O espaço onde os alunos trocam de sapatilhas de turma para turma será desinfetado. 

 

 

c) UNIDADE ESPECIALIZADA DE ENSINO ESTRUTURADO 

 

I - OBJETIVO 

Com este documento, pretende-se desenvolver as principais regras, normas de 

funcionamento e procedimentos a adotar na Unidade Especializada de Ensino Estruturado 

(UEEE) do Agrupamento de Escolas de Colmeias.  

Devido às suas características, os alunos que frequentam a unidade têm naturalmente maior 

dificuldade em adotar as medidas de distanciamento e higiene, cabendo, portanto, aos 

pais/encarregados de educação (EE) assegurarem uma comunicação responsável com o 

estabelecimento de ensino. 

 

II - ENTRADA E SAÍDA 

ENTRADA  

a) Sempre que se justifique serão definidos circuitos de entrada e saída de crianças a 

fim de evitar o cruzamento de pessoas; 
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b) Os pais/encarregados de educação ou adultos que acompanham as crianças à escola 

não poderão entrar na sala da unidade especializada e terão de trazer máscara 

aquando da entrega da criança; 

c) Os pais/EE aguardam junto da entrada do edifício até que um assistente operacional 

venha receber a criança; 

d) Poderá haver controlo da temperatura à entrada da sala; 

e) Sempre que os alunos apresentarem sinais de indisposição, não poderão frequentar 

a sala; 

f) As mochilas que vêm de casa devem trazer o estritamente necessário;  

g) Não é permitido trazer brinquedos ou outros objetos; 

h) Os alunos serão recebidos por uma assistente operacional (AO) devidamente 

protegida com máscara; 

i) Desinfeção do calçado à entrada unidade, através de um tapete de desinfeção. Caso 

não haja essa possibilidade poder-se-á sempre molhar uma toalha com a solução 4l 

de água por 1l de lixívia e colocar diariamente sobre um tapete; 

j) Logo à entrada estará disponível um dispensador à base de álcool para desinfeção 

das mãos da criança; 

k) A criança será encaminhada para a sala ou outro espaço previamente definido. 

 

SAÍDA  

a) Os pais/EE/adulto responsável aguardam no exterior do edifício, mantendo o 

distanciamento de segurança; 

b) Os alunos serão acompanhados por um docente ou assistente operacional que estará 

devidamente protegido com máscara; 

c) Os alunos serão entregues individualmente ao seu encarregado de educação, ou 

pessoa por ele designada, à porta do estabelecimento; 

d) Antes de sair as crianças desinfetam as mãos. 

 

III - CIRCUITOS DE CIRCULAÇÃO 

a) Serão utilizados circuitos diferenciados para a circulação de crianças sempre que se 

justifique, a fim de evitar o excessivo cruzamento de crianças. 

 

IV - SALA DE ATIVIDADES 

a) O acesso à sala deve ser limitado apenas aos profissionais afetos à mesma; 

b) Os materiais serão reduzidos a fim de evitar o contágio; 

c) Serão retirados objetos/mobiliário, assim como todos os acessórios não essenciais 

para as atividades lúdico-pedagógicas; 
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d) Os brinquedos e outros materiais pedagógicos que não puderem ser 

lavados/higienizados, serão removidos da sala; 

e) Serão organizados materiais didáticos para exploração diária. Esses materiais serão 

desinfetados após a sua utilização e guardados para serem utilizados de acordo com 

o tempo definido como seguro;  

f) Cada aluno terá o seu material identificado para uso diário; 

g) As mesas de trabalho respeitarão o distanciamento recomendado, de acordo com o 

espaço disponível; 

h) Será assegurado, sempre que possível, que os alunos não partilhem objetos ou que 

os mesmos são devidamente desinfetados entre utilizações;  

i) As mesas e cadeiras serão desinfetadas várias vezes por dia; 

j) Sempre que possível, manter as janelas e/ou portas das salas abertas, de modo a 

permitir uma melhor circulação do ar dentro do espaço, não comprometendo a 

segurança; 

k) Serão promovidas as regras da etiqueta respiratória, sempre que possível; 

l) Será assegurada a desinfeção das mãos várias vezes ao dia com solução à base de 

álcool. 

 

V - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

a) As instalações sanitárias disporão de água, sabão líquido e toalhetes de papel de uso 

único, para promoção das boas práticas de higiene, nomeadamente a higienização 

das mãos; 

b) A utilização da casa de banho será feita de forma ordenada de modo a evitar o 

cruzamento excessivo de crianças; 

c) O espaço será higienizado/desinfetado várias vezes ao dia e sempre que se justifique. 

 

VI - UTILIZAÇÃO DO PARQUE INFANTIL/EXTERIORES 

a) Sempre que se justifique será feita uma escala para a ocupação dos diversos espaços 

exteriores, evitando que espaço seja frequentado por muitas crianças em 

simultâneo; 

b) Os materiais serão desinfetados após a sua utilização. 

 

VII - SALA DE ISOLAMENTO 

a) A sala de isolamento será a definida para a Escola sede de Agrupamento; 

b) Perante a identificação de um caso suspeito, este deve ser encaminhado para a área 

de isolamento; 

c) Os encarregados de educação do caso suspeito serão de imediato contactados para 

levar o aluno e aconselhados a contactar o SNS 24 (808 242424); 
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d) Todos os pais/EE devem ser informados em caso de existência de um caso suspeito; 

e) A Autoridade de Saúde Local será imediatamente informada do caso suspeito; 

f) Reforçar-se-á a limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso 

suspeito e da área de isolamento, nos termos da orientação 014/2020 da DGS; 

g) Os resíduos produzidos pelo caso suspeito devem ser acondicionados 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). 

 

VIII - REFEITÓRIO/COPA 

a) Todos os alunos e adultos fazem a correta higienização das mãos, antes e depois das 

refeições; 

b) Será mantido o afastamento dos alunos, preferencialmente e sempre que possível, 

1,5m entre eles; 

c) Os alunos devem sentar-se sempre nos mesmos lugares que poderão estar 

marcados; 

d) Sempre que possível, serão mantidas as janelas e/ou portas do refeitório abertas, de 

modo a permitir uma melhor circulação do ar dentro do espaço, não 

comprometendo a segurança; 

e) Será feita a desinfeção das mesas e cadeiras antes e depois da refeição; 
 

 

IX - COMUNICAÇÃO 

a) As reuniões e os atendimentos serão, preferencialmente, não presenciais e 

previamente agendados; 

b) Uso do email institucional e do contacto telefónico para comunicação com os 

encarregados de educação, de preferência nos horários de atendimento; 

c) Incentivo ao recurso a plataformas de ensino à distância (Teams, Moodle, Escola 

Virtual, etc. ...); 

d) Se houver necessidade de reuniões com todos os Encarregados de Educação, apenas 

poderá estar presente, um representante por aluno, munido de uma caneta e bloco 

de notas. Neste caso, a escola deve providenciar, para o efeito, a utilização de um 

espaço maior e bem arejado. A acontecer na sala de aula, o encarregado de 

educação deve ocupar o lugar do seu educando. 

 

d) SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO 

1. Não será permitida a permanência simultânea de mais do que duas pessoas dentro 

do gabinete dos Serviços de Psicologia e Orientação - SPO (Sala Apoios 3), para além 

do Psicólogo Escolar, respeitando sempre os intervalos mínimos de distância. 
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2. Qualquer pessoa que se desloque ao gabinete dos SPO deverá proceder à 

higienização das mãos à entrada e utilizar máscara. 

3. Sempre que possível, e de forma preferencial, a comunicação com encarregados de 

educação, técnicos exteriores ao Agrupamento ou outras pessoas com quem seja 

necessário contactar proceder-se-á por telefone ou por correio eletrónico. 

4. Os contactos com os alunos serão, sempre que possível e desejável, presenciais, 

decorrendo no gabinete dos SPO para intervenções individuais (acompanhamentos 

ou avaliações) ou na respetiva sala de aula sempre que seja necessária uma 

intervenção coletiva (programas de Orientação Vocacional e de Métodos de Estudo, 

por exemplo).  

5. Todos os atendimentos no gabinete dos SPO carecem de um agendamento prévio, 

permitindo assim efetuar atempadamente a higienização/desinfeção do espaço entre 

atendimentos. 

 

e) BUFETE/BAR 

- A frequência e utilização deste serviço ficarão condicionadas a regras/procedimentos 

específicos para alunos, pessoal docente e não docente. 

- Os alunos deverão trazer de casa a sua merenda e uma garrafa de água que poderá ser 

reabastecida no refeitório à hora do almoço. 

- O encarregado de educação deverá comunicar ao diretor de turma qualquer situação 

anómala que impeça o educando de tomar o pequeno-almoço em casa, de modo a que a 

escola adote os procedimentos necessários para que o aluno o possa tomar no período de 

abertura do bar/bufete.  

- No intervalo das aulas, os alunos poderão utilizar este serviço, de forma condicionada, 

definida em plano próprio, por ciclo.  

- A máscara só é retirada para a ingestão de alimentos e deve ser preservada em local 

seguro. 

- A permanência para atendimento, no bufete, deve restringir-se ao menor tempo possível. 

 

f) REFEITÓRIO 

- A marcação da refeição terá de ser feita no GIAE até às 15h00 do dia anterior. Não será 

possível marcar a refeição após aquela hora ou no próprio dia. 

- Os alunos do pré-escolar, 1º e 2ºciclos poderão consumir a refeição no refeitório entre as 

11h45 e as 12h30; depois das 12h30, nenhum destes alunos poderá ter acesso ao refeitório, 

com exceção dos alunos das turmas do 2º ciclo, nos dias em que as suas aulas terminam 

às12h30. Os alunos do 3º ciclo poderão consumir a refeição no refeitório entre as 12h45 e as 

14h00. Excecionalmente, poderão ter acesso ao consumo da refeição no refeitório outros 

alunos devidamente autorizados pelo diretor da escola.  
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- Na deslocação para o refeitório, cada aluno deverá usar a máscara, retirando-a apenas no 

momento do consumo da refeição. A máscara deverá ser guardada num saco trazido de casa 

para esse efeito. 

- Cada utilizador deverá proceder à higienização das mãos, antes de se dirigir ao refeitório e 

após o consumo de qualquer refeição.  

- A localização das turmas estará identificada e nas mesas estarão assinalados os lugares que 

podem ser ocupados. 

- Os períodos de almoço serão desfasados (por ciclo) e o acesso à cantina será efetuado de 

acordo com um horário pré-determinado para cada ciclo/turma, em turnos de 20 minutos 

para 2º e 3º ciclos e de 30 minutos para crianças/alunos do pré-escolar e escolas do 1º ciclo, 

garantindo-se períodos de higienização. 

- O circuito para aceder à refeição e para entregar o tabuleiro deve respeitar a sinalética 

existente no chão. 

- A utilização do microondas que se encontra no refeitório está interdita. 

- Será aumentada a frequência da limpeza/desinfeção dos espaços e superfícies de contacto 

e assegurada a regular ventilação e renovação do ar. 

- Durante o período de permanência na cantina será maximizado o distanciamento físico, 

diminuindo a lotação máxima da mesma que será de 76 utilizadores. 

- Não poderão ser partilhados utensílios e alimentos entre os utilizadores. 

- As crianças/alunos da Unidade Especializada poderão usufruir do regime take away, desde 

que tragam de casa um recipiente reutilizável e devidamente identificado para transportar a 

refeição para o espaço onde esta irá ser consumida. 

 

g) REPROGRAFIA E PAPELARIA 

- A frequência e utilização destes serviços ficarão condicionadas a regras/procedimentos 

específicos. 

- Só está permitida a permanência a dois utilizadores em simultâneo, sendo que os restantes 

formarão uma fila respeitando o distanciamento físico. 

 

h) SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 

- A frequência e utilização deste serviço ficarão condicionadas a regras/procedimentos 

específicos. 

- Só está permitida a permanência a dois utilizadores em simultâneo, sendo que os restantes 

formarão uma fila respeitando o distanciamento físico. 

- O atendimento neste serviço a pessoas externas só será possível mediante marcação 

prévia. 
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i) SALA DE PROFESSORES, ASSISTENTES OPERACIONAIS, DIREÇÃO 

- A frequência e utilização destes espaços ficarão condicionadas a regras/procedimentos 

específicos. 

- Será definida a lotação máxima de cada sala, se aplicável. 

- Manter o distanciamento físico, sempre que possível. 

- Limpar/desinfetar com frequência as superfícies e equipamentos de contacto.  

 

j) SALA DE ISOLAMENTO 

Na Escola sede existe uma de sala de isolamento devidamente identificada e equipada, com 

uma instalação sanitária também devidamente equipada, que tem como finalidade evitar e 

restringir o contacto direto com quem apresente os sintomas de caso suspeito de COVID-19 

em contexto escolar. A sala de isolamento está equipada com:  

 Cadeira e/ou marquesa 

 Contentor de resíduos  

 Água e alguns alimentos não perecíveis 

 Solução antissética de base alcoólica (SABA) 

 Toalhetes de papel 

 Máscaras cirúrgicas 

 Luvas descartáveis 

 Termómetro 

 Folha de registo de temperatura 

 Lista de contactos úteis 

 

 Localização da sala de isolamento da Escola sede: 

A sala de isolamento está localizada junto à Reprografia, devidamente identificada. Trata-se 

do antigo gabinete médico que passa a ser usada para casos suspeitos de infeção de algum 

elemento da comunidade escolar. 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 
     
Sala de isolamento 
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ANEXO IV 

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19 DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES DO AGRUPAMENTO 

|REGRAS E PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DE ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO| 
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PLANO DE CONTINGÊNCIA DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES (BE) DO AE COLMEIAS 

VERSÃO 1 – SETEMBRO DE 2020 

 

 

INTRODUÇÃO 

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

minimizar o impacto do novo Coronavírus (COVID-19) no espaço das três BE do AE Colmeias: 

BE Colmeias, BE da EB1/J1 Bidoeira de Cima e BE da EB1/JI Boa Vista.  

O plano descreve os procedimentos preventivos e a adotar nas três bibliotecas, quer pela 

equipa e colaboradoras, quer pelos utilizadores/utentes, e tem em conta os 

condicionalismos físicos dos espaços.  

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

epidemiológico da COVID-19, a prática resultante da sua implementação e as medidas 

preventivas e de autoproteção permanentemente enunciadas pelas autoridades de saúde 

e/ou pelo AE. 

 

 

ENQUADRAMENTO  

Este Plano tem, à data da sua elaboração, como referência as orientações emanadas pela 

Direção Geral de Saúde, Ministério da Educação e Rede de Bibliotecas Escolares.  

Importa referir que o presente documento foi precedido da integração da BE no Plano de 

E@D do AE Colmeias com base em indicações e orientações do Ministério da Educação (ME) 

e da Rede de Bibliotecas Escolares (RBE), tendo em vista responder às atuais exigências dos 

seus utilizadores/utentes (alunos, docentes, pais/EE e pessoal não docente), redirecionando 

a sua ação para a criação de serviços capazes de apoiar as novas formas de trabalho e de 

contribuir para não sobrecarregar o recurso aos espaço físicos das BE/CRE.  

 

 

SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS E RECURSOS HUMANOS 

 

1) Os serviços disponibilizados/a manter em funcionamento e os serviços/atividades 

interditos passam a ser: 
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2) Há atividades/serviços que podem recorrer a formas alternativas de trabalho ou de 

realização de tarefas, designadamente pelo recurso a teletrabalho, reuniões por vídeo e 

teleconferências, nomeadamente: 
 

Atividades que podem recorrer a formas alternativas de trabalho 

Coordenação da BE/CRE: gestão e dinamização 

Apoio a alunos, a docentes e a pais/encarregados de educação 

Disponibilização de recursos educativos 

Curadoria de recursos 

 

 

Serviços disponibilizados  Serviços/atividades interditos 

Empréstimo para sala de aula, segundo regras 

definidas neste documento 

Trabalho de pares/grupo, com exceção das 

“mentorias” 

Empréstimo domiciliário, segundo regras definidas 

neste documento 
Leitura informal em conjunto 

Estudo individual Estudo coletivo 

Realização/elaboração de trabalhos individuais em 

suporte digital, apenas mediante requisição prévia 
Acesso livre ao fundo documental 

Leitura informal individual Jogos coletivos 

Audição individual de música 
Estudo individual com recurso a computadores 

portáteis próprios 

Visionamento individual de filmes, se o número de 

utentes na BE não for elevado 

Partilha, entre os utentes, de equipamentos e de 

documentos durante a permanência na BE/CRE 

Animação de leitura apenas para pequenos grupos, 

com distanciamento físico assegurado 

Encaminhamento de turmas para a biblioteca em 

situação de aula ou na ausência de algum professor 

Requisição da biblioteca para um grupo limitado de 

alunos, apenas na presença do professor responsável 

pela atividade/turma ou professor coadjuvante (se 

aplicável) 

Palestras, oficinas e outras atividades que impliquem 

aglomeração de pessoas 

O cumprimento de tarefas disciplinares na BE só é 

possível em moldes individuais, com tarefas bem 

especificadas pelo professor responsável (para evitar 

circulação não controlada dos alunos na BE) e se a 

frequência do espaço não for elevada 

Requisição da biblioteca para turmas inteiras 

------------------------------------------ 
Circulação de revistas e jornais, bem como de baús 

de livros entre as escolas do AE Colmeias 

------------------------------------------ 
Empréstimo de material escolar dentro e fora da 

biblioteca 
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MEDIDAS ESSENCIAIS E PRIORITÁRIAS  

 

1. Horário de funcionamento: 

 No caso da BE da EBI Colmeias, o funcionamento terá de prever momentos 

de higienização ao longo do dia e, se necessário, o encerramento temporário 

para esse efeito ex.: meio da manhã/hora de almoço e final da tarde; 

 As BE das EB1/JI só abrirão mediante a disponibilidade de um(a) educador(a), 

professor(a) e/ou assistente operacional que possa garantir a sua utilização 

nos moldes aqui definidos. Não há circulação de crianças e alunos não 

acompanhados na BE.  

 

2. Atendimento presencial na BE de Colmeias 

 É assegurado por uma das assistentes operacionais, em regime de 

rotatividade ou, na sua ausência, por uma professora da equipa da BE.  

 

3. Condições de acesso, lotação e utilização da BE Colmeias, bem como do fundo 

documental e equipamentos, por docentes/alunos/assistentes 

operacionais/assistentes técnicas/EE 

 Distanciamento social de, pelo menos, 1 metro; 

 Fila única, espaçada, e respeito pelos percursos de circulação, de sentido 

único; 

 Respeitar os circuitos distintos de entrada e saída, esperando, se necessário, a 

sua vez; 

 As entradas e saídas súbitas da biblioteca estão terminantemente proibidas, 

podendo os alunos em causa ser proibidos de voltarem a entrar na biblioteca 

em futuras circunstâncias; 

 Antes de entrarem na biblioteca, os alunos deixam a mochila na respetiva sala 

de aula ou cacifos, se os houver, e apenas levam consigo o que precisam para 

desenvolverem as suas atividades na biblioteca, não sendo permitido o uso 

do telemóvel, a não ser para efeitos de estudo ou ouvir música;  

 Desinfeção das mãos à entrada e à saída da BE; 

 No balcão de atendimento ao público, haverá lugar à sinalização do chão com 

uma linha de espera que não deve ser ultrapassada enquanto se espera pela 

vez; 

 A BE Colmeias terá uma lotação máxima, repartida pelos diferentes espaços: 

- computadores: 6 utentes, sendo um deles destinado exclusivamente a 

professores;  

- mesas de trabalho: 13 

- espaços de lazer para 2º e 3º ciclos: 10 
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- espaços de lazer para 1º ciclo: 5 

Assim, a ocupação total da biblioteca será determinada pela ocupação parcial 

destes espaços e não poderá exceder os 34 lugares sentados, incluindo as 

AO/professoras da equipa, de modo a garantir a qualidade no serviço 

prestado em tempos de pandemia e a garantir o distanciamento social. Uma 

vez preenchido o limite de utentes nos diferentes espaços, não são admitidas 

mais pessoas na biblioteca, independentemente de se tratarem de alunos, 

docentes, AO/AT ou EE; 

 Nas BE das EB1/JI a lotação máxima é de 10 pessoas, desde que seja 

garantido o distanciamento mínimo de 1m entre elas.  

 Uso obrigatório de máscara e adoção de procedimentos da etiqueta 

respiratória e distanciamento social; 

 Ao entrar, dirigir-se obrigatoriamente ao balcão de atendimento, respeitando 

a sinalética colocada no chão, de acordo com as normas de distanciamento; 

 Para permanecer na biblioteca, tanto para professores, AO/AT como para 

alunos, é preciso obter a autorização da AO/profª do balcão de atendimento, 

que procederá ao encaminhamento e ao registo da presença no espaço da 

BE; 

 É obrigatório manter-se no lugar que lhe foi indicado e respeitar a utilização 

individual da BE; 

 Apenas será permitido aos utentes a permanência na BE nos espaços/lugares 

devidamente assinalados, de modo a manter o distanciamento social e a 

possibilitar a adequada desinfeção; 

 Não é possível alterar a localização de quaisquer utensílios e mobiliário (ex: 

cadeiras) na BE; 

 Na biblioteca será dada prioridade a atividades pedagógicas, pelo que 

quaisquer outras questões de natureza pessoal/profissional devem ser 

tratadas no exterior; 

 O acesso ao fundo documental (para requisição domiciliária, sala de aula e 

consulta na BE) é exclusiva da AO ou profª que está no balcão de atendimento 

após pedido presencialmente, digitalmente ou telefonicamente; 

 AAO ou profª faz o registo dessa requisição e entrega o 

documento/equipamento ao utente, adotando procedimentos de segurança;  

 O utente requisitante não deve partilhar o documento/equipamento 

solicitado; 

 O trabalho de pares só é possível no caso das “mentorias”, sendo apoiado e 
controlado pela equipa da BE; 
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 O período de requisição domiciliária será de 15 dias, permitindo a sua 

renovação presencial, por email ou por telefone, se não houver lista de 

espera; 

 A requisição de iPads para sala de aula tem de ser feita, pelo menos, com uma 

semana de antecedência, de modo a garantir o carregamento, atualização e 

desinfeção dos equipamentos e estes só serão entregues/devolvidos pelos 

professores responsáveis pela sua utilização. Estes devem devolvê-los 

imediatamente após utilização, de modo a que os equipamentos possam ser 

colocados em quarentena e devidamente desinfetados; 

 A utilização do iPad disponível para os alunos na BE Colmeias, para efeitos 

lúdicos, só pode ser feita de modo individual e se este se encontrar 

desinfetado. Caso contrário, tal utilização não será permitida; 

 Evitar sempre que possível, quaisquer procedimentos que impliquem 

interação física, como sejam o preenchimento de formulários, a recolha de 

assinaturas, devendo, quando tal não for possível, garantir-se a desinfeção de 

todos os objetos e superfícies de contacto; 

 As exposições serão só para observação, sendo proibido tocar nos objetos 

expostos; 

 Em caso de maior pressão sobre o espaço da biblioteca devido à forte 

procura, podem ser definidas prioridades de acesso em função das tarefas a 

realizar.  

 

4. Condições de acesso e utilização das BE das EB1/JI, bem como do fundo 

documental e equipamentos, por docentes/alunos/assistentes operacionais/EE 

 Os aspetos acima identificados para a BE Colmeias serão adaptados às 

bibliotecas das EB1/JI sempre que sejam aplicáveis; 

 A requisição domiciliária nas BE do 1º ciclo, fica, para já, interdita, até se 

sentir estarem reunidas as condições para o efeito.  

 

5. Condições de devolução do fundo documental/equipamentos 

 O material requisitado para a sala de aula deve ser devolvido exclusivamente 

pelo aluno ou docente que o requereu, sempre que possível logo após a aula 

ou no prazo de 24 horas; 
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 Em qualquer circunstância de devolução, o utente depositará, num carrinho 

próprio ou caixote preparado para o efeito, o material que requisitou. Ao final 

do dia, o material que aí se encontra é colocado num saco preto e colocada 

uma etiqueta com a data de utilização/devolução. Este material é depois 

colocado em quarentena por um prazo de entre 3 a 5 dias um espaço 

próprio, com boa ventilação, só acessível à equipa da BE; 

 Ao fim desse período, o fundo documental volta a ser arrumado pela equipa 

da BE.  

 

6. Higienização e limpeza 

 Materiais/equipamentos/superfícies  

Materiais/equipamentos/superfícies 
Procedimentos de limpeza e 

desinfeção 
Frequência 

O balcão e os equipamentos do balcão de 

atendimento. 

Procedimentos de limpeza e 

desinfeção em vigor  

1 vez ao meio da 

manhã/almoço e ao fim da 

tarde 

Utensílios, objetos, superfícies mais utilizados Procedimentos de limpeza e 

desinfeção em vigor  

1 vez ao meio da 

manhã/almoço e ao fim da 

tarde 

Mesas, cadeiras, monitores, ratos, torres e 

teclados 

Procedimentos de limpeza e 

desinfeção em vigor  

Após cada utilização pelos 

utentes 

Todas as superfícies e equipamentos da 

BE/CRE 

Procedimentos de limpeza e 

desinfeção 

Uma vez por dia 

Acervo da BE/CRE e outro material 

entregue/devolvido (correspondência; após 

requisição domiciliária, requisição para a sala 

de aula, uso na BE/CRE) 

Quarentena (72h) num canto 

específico da biblioteca 

Diariamente 

 

 Eliminação, após utilização, de equipamentos de limpeza de uso único; 

 Colocação de dois dispensadores de solução antissética de base alcoólica (SABA), 

desinfetante para higienização das mãos, no balcão de atendimento, acompanhados 

das imagens da Norma da DGS de Higienização das mãos; 

 Disponibilização de um contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de 

plástico com espessura de 50 ou 70 micra) para lenços de papel, toalhetes de papel, 

máscaras, luvas, etc.). 
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7. Renovação/circulação de ar 

 Abertura das janelas, no mínimo, ao fim da manhã e ao fim da tarde; 

 A porta da BE manter-se-á permanentemente aberta se o ruído exterior não 

for muito elevado; 

 Caso tal não seja possível, há que proceder à higienização regular das 

maçanetas e da própria porta. 

 

8. Etiqueta respiratória 

 Evitar tossir ou espirrar para as mãos; 

 Tossir ou espirrar para o antebraço ou manga, com o antebraço fletido ou 

usar lenço de papel; 

 Depositar o lenço de papel no contentor de resíduos;  

 Higienizar as mãos após o contacto com secreções respiratórias. 

 

9. Conduta social 

 Evitar formas de saudação e de contacto físico, implementando o 

distanciamento social de, pelo menos, um metro. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS E DE AUTOPROTEÇÃO INDIVIDUAIS PARA A EQUIPA DA BE 

a) Ao entrar na BE, a AO/profª deve desinfetar, de imediato, as mãos e colocar 

todos os seus pertences pessoais (casacos, carteiras, pasta, garrafa de água …) no 
espaço designado para o efeito; 

b) Uso obrigatório de máscara cirúrgica durante todo o período de permanência na 

BE; 

c) Evitar o contacto das mãos com a face, nariz e boca;  

d) Evitar ausentar-se do espaço da BE durante o seu período de trabalho; se o fizer, 

deve desinfetar novamente as mãos à entrada; 

e) Compete à AO de serviço proceder às medidas de higienização e de renovação de 

ar descritas no tópico anterior, bem como assegurar que a BE fica fechada; 

f) Limitar o número de trabalhadores presentes através da rotação das equipas que 

assegurem funções não compatíveis com o teletrabalho; 

g) Não partilhar objetos de trabalho ou pessoais sem garantir que é possível 

desinfetar todas as superfícies de contacto; 

h) Garantir que cada elemento da equipa ocupa o seu posto de trabalho, sem 

partilha de computadores para lá do estritamente necessário.  
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MATERIAL E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A DISPONIBILIZAR À EQUIPA DA BE 

 Barreira de acrílico no balcão de atendimento (se as houver); 

 Máscaras cirúrgicas ou domésticas; 

 Toalhetes de papel para higienização e limpeza; 

 Solução antissética de base alcoólica (SABA), desinfetante para higienização das 

mãos, conjuntamente com informação sobre os procedimentos de higienização 

das mãos; 

 Contentor de resíduos, com abertura não manual e saco de plástico com 

espessura de 50 ou 70 micra. 

 

MATERIAL E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A DISPONIBILIZAR AOS UTENTES 

 Solução antissética de base alcoólica (SABA), desinfetante para higienização das 

mãos, conjuntamente com informação sobre os procedimentos de higienização 

das mãos; 

 Contentor de resíduos, com abertura não manual e saco de plástico com 

espessura de 50 ou 70 micra. 

 

DIVULGAÇÃO/INFORMAÇÃO 

A BE compromete-se a divulgar: 

 O presente Plano de Contingência a todos os utentes e comunidade 

educativa, através dos canais de divulgação adotados na Escola e, em 

particular, na própria BE; 

 Informação sobre o COVID - 19 e os comportamentos preventivos a adotar, 

em formato impresso, no espaço da BE/CRE. 

 

APROVAÇÃO DO DOCUMENTO E CASOS OMISSOS 

Este Plano de Contingência foi aprovado pela Equipa da BE na reunião de 10 de setembro de 

2020. 

Todos os casos não contemplados por este Plano são analisados pela equipa da BE à medida 

que forem surgindo. Sendo um documento dinâmico, este Plano será atualizado sempre que 

se entenda necessário.  

 

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO E CUMPRIMENTO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA 

Profª Cláudia Mota (Professora Bibliotecária) 
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ANEXO V | PLANO DE HIGIENIZAÇÃO 

Salas de atividades/sala das AAAF/WC crianças e WC adultos/sala de isolamento/parque infantil 
Nota: O calçado utilizado será para uso exclusivo do Jardim-de-Infância. Uso obrigatório de máscara. Dispensador à base de álcool em todas as salas, casas de banho e 

espaços referidos. 
O que se deve limpar 

Zonas/estruturas/equipamento 
Como se faz/O que deve limpar Quando se faz/Periodicidade Quem faz/Funcionário Monitorização 

Sala – mesas, cadeiras e lavatório, 
todas as superfícies à altura das 
crianças 

- Limpar com pano e líquido desinfetante ou 
lixívia 

- No final da manhã; 
- No final do dia 

AO da sala 
Educador(a) da sala 
Grelha de registo 

Sala – Chão e maçanetas 
- Limpar com a mopa   
- Desinfetar com água e lixívia  

No final da manhã e no final das 
atividades diárias 

AO da sala 
Educador(a) da sala 
Grelha de registo 

Sala - materiais de uso diário (jogos 
didáticos, bonecos, 
brinquedos/copos com material de 
desgaste) 

- Higienizar com pano molhado com 
desinfetante 

- Após cada utilização/sempre que 
possível 
- No final do dia. 

AO da sala 
Educador(a) da sala 
Grelha de registo 

Sala – Computador, teclado e 
impressora 

- Higienizar com pano molhado com 
desinfetante 

Após cada utilização; 
No final do dia. 

AO da sala  
Educador(a) da sala 
Grelha de registo 

Casa de banho das crianças 
- Higienizar/desinfetar com uso de lixívia 
sanitas, bancadas, torneiras e chão; 

- A meio da manhã; 
- No final da manhã; 
- Início da tarde; 
- Final da tarde. 

AO e funcionárias das 
AAAF rotativamente 

Coordenador(a)/ responsável de 
estabelecimento 
Grelha de registo 

Casa de banho de adultos  
- Higienizar/desinfetar com água e lixívia sanita 
e lavatório; 

- No final da manhã; 
- No final do dia. 

AO e funcionárias das 
AAAF  

Coordenador(a)/responsável de 
estabelecimento 

Espaços e materiais no exterior (pás, 
baldes, bolas, arcos, trotinetas e 
triciclos) 

- Desinfetar com um pano molhado com água e 
lixívia. 

- No final de cada período de 
utilização – final da manhã/final da 
tarde. 

AO  
Educador(a) 
Grelha de registo 

Espaços comuns – hall de entrada, 
corredores, maçanetas 

- Desinfetar com água e lixívia  - No final do dia 
AO e funcionárias das 
AAAF 

Coordenador(a)/responsável de 
estabelecimento Grelha de 
registo 

Sala de Isolamento 
- Desinfetar com água e lixívia 
- Dispensador à base de álcool, luvas e máscara. 

- No final do dia ou após utilização AO 
Coordenador(a)/responsável de 
estabelecimento 
Grelha de registo 
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O que se deve limpar 
Zonas/estruturas/equipamento 

Como se faz/O que deve limpar Quando se faz/Periodicidade Quem faz/Funcionário Monitorização 

Sala AAAF: 
Mesas e cadeiras 
Material de uso diários (Jogos 
didáticos, brinquedos…), todas as 
superfícies à altura das crianças 
Chão 

- Desinfetar com um pano molhado com água 
e lixívia. 
- Limpar com a Mopa  
- Desinfetar com água e lixívia 

- Após o almoço e no final do dia. 
- Após cada utilização/sempre que 
possível 
- No final do dia. 

Funcionárias das AAAF 

Funcionária responsável pelo 
grupo de trabalho 
 
Grelha de registo 
 

 
- Refeitório  
- Mesas e cadeiras 
- Chão 

- Desinfetar com um pano molhado com água 
e lixívia. 
- Desinfetar com água e lixívia 

- Antes do almoço 
- Depois do almoço 
- Ao final do dia de atividade 
- Depois do almoço 
- No final das Atividades 

Funcionárias das AAAF 

Coordenador(a)/responsável de 
estabelecimento 
 
Grelha de registo 

 
Copa/cozinha: 
- Bancadas 
- Loiça 
- Chão 
- Resíduos 

- Higienização das bancadas  
 
- Lavar a loiça na máquina 
 
- Colocar os resíduos num caixote com tampa 
e saco de plástico. 

- Logo à chegada ao local/antes do 
almoço 
- No fim de lavar a loiça 
- Depois de estar tudo limpo e 
arrumado 
- Retirar no final do almoço os 
resíduos, fechar o saco e colocar no 
contentor. 

Funcionárias das AAAF 
Coordenador(a)/responsável de 
estabelecimento 
Grelha de registo 

 
 
Casa de banho de adultos 

- Higienizar/desinfetar com uso de lixívia 
sanitas, lavatórios, torneiras e chão; 

- Depois do almoço 
- No final do dia de atividade 

Funcionárias das AAAF e 
AO 

Coordenador(a)/responsável de 
estabelecimento 
Grelha de registo 

 
 
Casas de banho de crianças 

- Higienizar/desinfetar com uso de lixívia 
sanitas, lavatórios, torneiras e chão; 
 

- Depois do almoço 
- No final do dia de atividade 

Funcionárias das AAAF e 
AO 
 

Coordenador(a)/responsável de 
estabelecimento 
Grelha de registo 

Exterior 
(Triciclos, Carros de mão, 
Trotinetes, arcos, bolas ou outro 
material) 

- Desinfetar com um pano molhado com água 
e lixívia. 

- No final da utilização 
Funcionárias das AAAF  
 

Funcionária responsável pelo 
grupo de trabalho 
Grelha de registo 
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ANEXO VI 

LISTA DE CONTACTOS ÚTEIS 
 
 

LINHA SNS 24 – 808 242424 

UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA  

- ACES Pinhal Litoral  244 849 001 

- Centro de Saúde Leiria Dr. Gorjão Henriques  244 816 420 

 

AUTORIDADE DE SAÚDE LOCAL 

- Delegada de Saúde Coordenadora – Dra. Odete Mendes 

- Outros médicos da Autoridade da Saúde Local (para o Concelho de Leiria) – Dra. Amália 

Assis; Dra. Ana Silva e Dr. Rui Passadouro. 

 

DIRETOR DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE COLMEIAS  

- Fernando Elias  244 720 200       

 

PONTO FOCAL DO PLANO DE CONTINGÊNCIA  

- Ana Oliveira (Subdiretora)  244 720 200 

Substitutos: 

- José Miragaia (Adjunto do Diretor)  244 720 200 

- Ana Couto (Coordenadora do PES)  244 720 200 
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ANEXO VII 

FLUXO DE ATUAÇÃO PERANTE UM CASO SUSPEITO OU CONFIRMADO DE COVID-19  
EM CONTEXTO ESCOLAR 
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