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I. INTRODUÇÃO
O Agrupamento de Escolas D. Dinis, de Odivelas, elaborou o presente Plano de Contingência
para a COVID–19 tendo por base a orientação conjunta da Direção-Geral dos Estabelecimentos
Escolares, da Direção-Geral da Educação e da Direção-Geral da Saúde (Orientações Ano letivo
2020/2021, de 3 de julho de 2020 e o Referencial Escolas - Controlo de Transmissão de COVID-19
em Contexto Escolar, setembro 2020). Estes documentos fornecem informação à comunidade
escolar sobre esta nova doença, as medidas de prevenção e controlo desta infeção, e indicam os
procedimentos e medidas a adotar perante a identificação de casos suspeitos e/ou confirmados.

II. ENQUADRAMENTO
O encerramento dos estabelecimentos de ensino tem impacto nos determinantes sociais,
mentais e ambientais da saúde, que se podem refletir em consequências a longo prazo no bemestar físico, psicológico e social dos alunos. Estas consequências tenderão também a aumentar
as desigualdades sociais e de saúde já existentes. É fundamental garantir o direito à educação
das crianças e jovens.
As escolas assumem um papel determinante na prevenção e controlo de uma pandemia, uma
vez que são elo de ligação da comunidade. A possibilidade de contágio e rápida propagação da
doença entre os alunos, os profissionais que nela trabalham e as famílias podem acarretar
constrangimentos a toda a sociedade e evidenciam como é importante adotar medidas
adequadas à prevenção.
O conhecimento das manifestações da doença e das suas formas de transmissão, constitui a
melhor forma de se poder enfrentar, de modo adequado, as possíveis consequências de uma
pandemia de Covid-19, em estreita articulação com o pessoal docente e não docente, as
famílias, os serviços de saúde e outras estruturas pertinentes da comunidade educativa.
Neste Plano de Contingência são contempladas e clarificadas as seguintes estratégias:
•

O planeamento meticuloso, estando destacados e divulgados o ponto focal do
plano de contingência e os fluxos de comunicação com os diferentes agentes da
comunidade educativa;

•

A reorganização do espaço escolar: os três estabelecimentos de ensino e o JI
estão reorganizados de forma a cumprir a legislação em vigor e as Orientações;

•

A promoção de comportamentos preventivos: divulgação e informação a todo o
pessoal docente, não docente, alunos e encarregados de educação sobre a doença,
bem como sobre as medidas preventivas e a importância da mobilização da
comunidade escolar;

•

A gestão adequada de casos: identificação precoce dos casos, rastreio de
contactos e aplicação das medidas de saúde pública;

•

A comunicação fluída: estabelecimento de canais de comunicação e de
interlocutores de referência entre os diferentes agentes da comunidade educativa.

A aplicação deste Plano exige a atuação célere e coordenada de toda a comunidade educativa
do Agrupamento.

Todos deverão ser informados sobre a COVID-19 e sobre comportamentos
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preventivos, através dos meios considerados mais adequados: circulares informativas por correio
eletrónico, unidades orgânicas na Internet, afixação de cartazes nos espaços comuns,
disponibilização de materiais básicos de higienização, etc… Todos são responsáveis no
cumprimento das orientações emanadas dos órgãos de gestão pedagógico, administrativos ou
dos organismos externos com responsabilidades em matéria de controle da pandemia, não
eximindo os serviços centrais e regionais do Ministério da Educação e a Câmara Municipal, em
conformidade com as suas competências, nomeadamente no que diz respeito ao apoio e
disponibilização de meios e recursos às escolas.
O Plano de Contingência agora elaborado é um documento aberto, podendo ser revisto e
atualizado face a novas informações ou acontecimentos.
O QUE É A COVID-19?
A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) e
manifesta-se por sintomas respiratórios como tosse, febre ou dificuldade respiratória, podendo
existir outros sintomas como dores musculares generalizadas, perda de paladar ou olfato,
diarreia, dor no peito, dor de cabeça, entre outros. Algumas pessoas não manifestam sintomas
(são assintomáticas). Normalmente estas infeções estão associadas ao sistema respiratório,
podendo ser semelhantes a uma gripe comum ou evoluir para uma doença mais grave, como
pneumonia.
A evidência científica atual aponta a acumulação de aerossóis potencialmente infetados em
espaços fechados e estima-se que o período de incubação da doença (tempo decorrido desde a
exposição ao vírus até ao aparecimento de sintomas) seja entre 1 a 14 dias. A transmissão de
SARS-CoV-2 pode ocorrer cerca de dois dias antes da manifestação de sintomas.
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 depositadas 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.
MEDIDAS DE PREVENÇÃO
Tendo em atenção 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 e o facto de
não haver ainda uma vacina ou tratamento específico para a COVID-19, é fundamental pôr em
prática as seguintes medidas:
•

Distanciamento entre pessoas;

•

Higiene pessoal, nomeadamente a lavagem das mãos e etiqueta respiratória;
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•

Utilização de equipamentos de proteção individual (por exemplo máscaras);

•

Higiene ambiental, como a limpeza, desinfeção e ventilação adequada dos
espaços;

•

Automonitorização de sintomas, não se deslocando para a escola pessoas com
sintomas sugestivos de COVID-19.

III – OBJETIVOS
O Plano de Contingência do Agrupamento de Escolas D. Dinis, Odivelas, tem como objetivo
principal a deteção precoce de casos de COVID-19 e a ativação de todos os mecanismos de
alerta previstos.
Tem ainda como objetivos específicos:
●

Minimizar e conter a propagação do vírus;

●

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

●

Promover medidas de prevenção da doença e a educação da população
escolar.

IV - GESTÃO DE CASO
4.1. ATUAÇÃO PERANTE UM CASO SUSPEITO DE COVID-19
De acordo com a DGS, define-se como caso suspeito* de COVID-19 todas as pessoas que
desenvolvam:
➢

quadro respiratório agudo de tosse (persistente ou agravamento de tosse habitual)
ou
febre (temperatura ≥ 38ºC)
ou
dispneia / dificuldade respiratória.
*Norma 004/2020 da DGS, atualizada no dia 31 de agosto
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Perante a identificação de um caso suspeito, devem ser seguidos os seguintes passos:

Figura 1. Fluxograma de atuação perante um caso suspeito de COVID-19 em menor de idade
(se o caso suspeito for um adulto este contacta diretamente o SNS 24 eliminando-se
o passo 3)
Quando alguém apresente na escola critérios compatíveis com a definição de caso suspeito
ou com sinais e sintomas de COVID-19, são imediatamente ativados todos os procedimentos
constantes no presente Plano de Contingência e contactado o ponto focal designado
previamente pela Direção.
Se o caso suspeito de COVID-19 for um menor, este será acompanhado por um adulto para a
sala de isolamento, seguindo o percurso e as normas definidos para o efeito. Sempre que se
trate de um adulto, dirige-se sozinho para a sala de isolamento.

4.1.1. ÁREAS DE ISOLAMENTO
Em cada escola do Agrupamento existe uma sala de “isolamento” devidamente identificada e
equipada, que tem como finalidade evitar ou restringir o contacto direto com quem apresente
sintomas de COVID-19. Tem como principal objetivo evitar a propagação da doença transmissível
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no agrupamento e na comunidade. A sala de isolamento não deve ser utilizada por mais do que um
caso suspeito em simultâneo, a não ser que sejam coabitantes. Caso sejam identificados vários
casos suspeitos em simultâneo, deve recorrer-se a outras salas que não estejam a ser utilizadas,
cumprindo os mesmos procedimentos dos aplicados à sala de isolamento.
Salas de isolamento em cada estabelecimento escolar do agrupamento:

Escola

Sala de “isolamento”

Ponto Focal e Substitutos

EB 2,3 D. Dinis

Bloco A- 1º andar- Sala entre a
sala de música e a sala de TIC

Prof. Orlando Moreno
Prof. Fátima Rebelo
Prof. António Pereira e Prof. Paula
Martins
ATL – Mariana e Ulisses
Prof. Mª José Batista, Prof. Isabel
Teixeira e Prof. Isabel Dias
CAF – Nuno Paulino, Liliana Nunes

EB/JI Maria Lamas

EB Rainha Santa

WC de adultos
Bloco B – R/C (antiga sala de
CAF)

Cada uma das salas de isolamento cumpre as recomendações das autoridades competentes (DGS):
sala isolada, próxima a uma casa de banho, arejada, sem tapetes, com telefone, água, alguns
alimentos não perecíveis e com pouco fluxo de alunos nas imediações.
Caso se trate de um menor, é contactado de imediato o encarregado de educação, de modo a
informá-lo sobre o estado de saúde do seu educando e solicitada a sua presença na escola.
Na sala de isolamento, o encarregado de educação, ou o próprio, se for um adulto, contacta a
linha SNS 24 (808 24 24 24) e segue as indicações que lhe forem dadas. O diretor ou o ponto focal
da escola pode realizar esse contacto telefónico se tiver autorização prévia do encarregado de
educação.
Nota: Se o encarregado de educação não contactar o SNS 24, a Autoridade de Saúde Local
deve ser informada da situação pelo diretor ou ponto focal do estabelecimento de
educação ou ensino.
Após avaliação, o SNS 24 informa o seguinte:
- Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19: segue o procedimento normal da
escola, de acordo com o quadro clínico apresentado. Terminam os procedimentos
constantes no Plano de Contingência para COVID-19.
- Se se tratar de caso suspeito de COVID-19: será encaminhado de uma das seguintes
formas:
● Autocuidado (isolamento em casa);
● Avaliação Clínica nas Áreas Dedicadas COVID-19 nos Cuidados de Saúde
Primários;
● Avaliação Clínica em Serviço de Urgência.
A existência de um caso suspeito de COVID-19, é comunicada de imediato à Autoridade de
Saúde Local/Unidade de Saúde Pública Local, que:
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•

prescreve o teste para SARS-CoV-2 e encaminha para a sua realização;

•

esclarece o caso suspeito (adulto) ou o encarregado de educação, sobre os cuidados a
adotar enquanto aguarda confirmação laboratorial e sobre os procedimentos a seguir.

A Autoridade de Saúde Local, em contacto com a escola, procede a uma rápida avaliação
da situação/risco, e de acordo com a avaliação de risco efetuada e informa os contactos de alto
e de baixo risco e a escola, 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 sala 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).

4.2 - ATUAÇÃO PERANTE UM CASO CONFIRMADO DE COVID-19 FORA DO ESTABELECIMENTO
DE ENSINO
4.2.1 – MEDIDAS A ADOTAR
Se o caso confirmado tiver sido identificado fora do estabelecimento de educação ou ensino,
devem ser seguidos os seguintes passos:

Figura 2.
Fluxograma de atuação perante um caso confirmado de COVID-19 fora da escola.
É ainda importante sublinhar que:

Se algum sinal/sintoma aparecer quando está em casa, o aluno, o professor, o
assistente técnico ou o assistente operacional deve ficar em casa, telefonar para a Linha
SNS 24 (808 24 24 24) e informar a escola se a orientação que lhe for dada for no
sentido de permanecer em casa ou de se dirigir a uma unidade de saúde.
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Perante um caso com teste laboratorial positivo para COVID-19, o mesmo deve permanecer em
isolamento até cumprir com os critérios de cura documentada. (Norma n.º 004/2020 da DGS)
As pessoas com COVID-19, são consideradas curadas quando:
•

Apresentam ausência completa da febre (sem recurso a medicação) e melhoria
significativa dos sintomas durante 3 dias consecutivos,

•

e
apresentam teste laboratorial negativo, realizado, no mínimo, 14 dias após o início dos
sintomas (nos doentes sem internamento hospitalar por COVID-19) ou dois testes
laboratoriais negativos, com pelo menos 24 horas de diferença, realizados, no mínimo,
14 dias após o início dos sintomas (nos doentes com internamento hospitalar por COVID19).

Após determinação de cura e indicação da Autoridade de Saúde Local, a pessoa pode regressar
à escola.
V - 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, incluindo os contactos na escola (alunos, pessoal docente, pessoal não docente), os
coabitantes e contactos de outros contextos que possam ser relevantes.
Serviço

Contacto
Geral

Escola Sede do Agrupamento

Equipa
Educação

219 345 300
do

Projeto

para

a

da

Saúde

pes_aedd@ddinis.pt
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(PES)
Serviço Nacional de Saúde (SNS)

Linha 24

808 242 424

Unidade

Equipa da Saúde Escolar

219 380 223

de

Cuidados

na

Comunidade de Odivelas (UCC)
Unidade de Saúde Pública

219 897 825

5.2. CLASSIFICAÇÃO DOS CONTACTOS E IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS
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.
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.
Contactos

EXPOSIÇÃO
DE
ALTO RISCO

SITUAÇÕES

PROCEDIMENTOS *

• Contacto frente a frente com um caso de COVID19 a uma distância de menos de 2 metros e
durante 15 minutos ou mais;
• Contacto físico direto com um caso de COVID-19;
• Contacto direto desprotegido com secreções
contaminadas de um caso de COVID-19;
• Contacto em ambiente fechado com um caso de
COVID-19 (ex. coabitação, sala de aula, sala de
reuniões, sala de espera) durante 15 minutos ou
mais;

• Isolamento profilático no
domicílio ou noutro local
definido pela Autoridade de
Saúde, até ao final do período
de vigilância ativa;
• Teste
laboratorial
para
deteção de SARS-CoV-2;
• Vigilância ativa durante 14
dias, desde a data da última
exposição.

•Contato frente a frente com um caso de COVID-19
passiva,
com
a uma distância de menos de 2 metros e durante Vigilância
monitorização
de
menos de 15 minutos;
pelos
• Contacto em ambiente fechado com caso de sintomatologia
COVID-19 durante menos de 15 minutos ou contacto encarregados de educação, se
menores, ou pelo próprio,
protegido durante 15 minutos ou mais;
• Viagem com caso de COVID-19 em qualquer meio durante 14 dias desde a data
de transporte, com exceção dos referidos na da última exposição.
EXPOSIÇÃO
exposição de alto risco;
DE
• Contacto esporádico (em movimento/circulação)
com caso de COVID-19;
BAIXO RISCO
• Exposição associada a cuidados de saúde, sem
prestação direta de cuidados a casos de COVID-19
sem utilização de EPI;
• Exposição associada a cuidados de saúde, com
prestação direta, protegida, de cuidados a casos de
COVID-19.
* A Autoridade de Saúde Local determina as medidas supramencionadas e informa todos os
intervenientes dos procedimentos a adotar.
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VI – GESTÃO DE SURTOS
É 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 semelhante, pelo que ambas se podem designar como
“surtos”.
Perante casos de COVID-19, no estabelecimento de educação ou ensino podem verificar-se
diferentes cenários:
A. “Surto” numa turma: casos numa turma ou turmas que funcionem em coorte (grupo
organizado de pessoas que partilham características, atividades e eventos comuns). Nas coortes,
as cadeias de transmissão poderão ficar circunscritas a este grupo de contacto mais próximo;
B. “Surto” em várias turmas sem ligação epidemiológica: casos que ocorrem em diferentes
turmas no mesmo período temporal, mas sem ligação epidemiológica entre eles;
C. “Surto” em várias turmas com ligação epidemiológica: casos que ocorrem em diferentes
turmas, resultantes de transmissão secundária ou terciária dentro da comunidade escolar;
D. “Surto” sem controlo de transmissão: elevado número de casos em diferentes grupos da
comunidade escolar (alunos, pessoal docente e não docente) com transmissão não controlada.
Perante a existência de um “surto” na escola, será necessário uma rápida atuação e aplicação de
medidas individuais e coletivas da iniciativa da Autoridade de Saúde Local, que fará a avaliação da
situação mediante parâmetros próprios:
• 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.
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
9
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determinada pela Autoridade de Saúde Local, envolvendo na tomada de decisão as Autoridades de
Saúde Regional e Nacional.
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 controle a implementar. Na tabela seguinte
apresentam-se medidas a implementar mediante a magnitude da transmissão de SARS-CoV-2 na
comunidade escolar. Estas medidas deverão ser adequadas à realidade local e considerar, entre
outros fatores, a situação epidemiológica em que o estabelecimento de educação ou ensino se
insere, as condições do mesmo, assim como a existência de recursos necessários para controlo da
transmissão.

Cenário

A

B

C

D

Medidas a implementar

• Isolamento dos casos;
• Rastreio de contactos;
• Isolamento profilático dos contactos de alto risco;
• Realização de testes laboratoriais aos contactos de alto
risco.
• Encerramento das turmas com casos confirmados, durante
14 dias desde a data de início de isolamento profilático de
todos os contactos;
• Encerramento de uma ou mais zonas da escola, durante 14
dias desde a data de início de isolamento profilático de
todos os contactos.

A quem compete

Autoridade de
Saúde Local

Autoridade de
Saúde Local

• Alargamento das medidas de isolamento a contactos de
baixo risco.
• Avaliar o encerramento temporário do estabelecimento
de educação ou ensino. A sua reabertura deverá ocorrer
quando a Autoridade de Saúde assim o determinar, com
base no controlo da situação epidemiológica e quando esta
não representar risco para a comunidade escolar.

Autoridade de
Saúde Local,
em articulação
com as
Autoridades de
Saúde Regional
e Nacional
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VII - COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO COM OS PARCEIROS
É primordial envolver os parceiros da comunidade educativa para apoiar o estabelecimento de
educação ou ensino a responder de forma célere, adequada e controlar a transmissão de SARSCoV-2.
A comunicação tem um papel fundamental. Deste modo, a partilha regular de pontos de situação,
de medidas e recomendações a adotar em cada momento, são peças chave na estratégia de
comunicação e promoção de literacia em saúde, que permitem não só tranquilizar e dar confiança
face à incerteza, como também a adoção de comportamentos de proteção da saúde na
comunidade escolar e nos parceiros.
Pela sua importância estratégica, a articulação com os parceiros da comunidade educativa, deve
ser promovida e potenciada. É fundamental garantir o cumprimento de todos os procedimentos,
como estratégia de envolvimento em todo o processo e, sempre que possível, na tomada de
decisão, através da participação de todos, desde o momento inicial na resposta a um surto.

7.1 – IDENTIFICAÇÃO E ARTICULAÇÃO COM OS PARCEIROS
1. Equipa de Saúde Pública - 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. - Comissão Municipal de Proteção Civil - 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. - 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 implementar.
4. - Encarregados de educação e restante comunidade escolar - 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 elementos envolvidos.

11
Agrupamento de Escolas D. Dinis - Odivelas

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19

Nota: A comunicação aos encarregados de educação pode ser realizada utilizando uma
minuta redigida para esse efeito, pelos meios mais expeditos.
5. -A Direção do estabelecimento de educação ou ensino 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 estabelecimento de educação ou ensino não implica
necessariamente a interrupção do processo pedagógico ou de aprendizagem.
VIII – HIGIENIZAÇÃO E DESINFEÇÃO DOS ESPAÇOS
A partir das orientações emanadas pela Informação Técnica nº14/2020 da DGS e orientação nº
24/2020 conjunta da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, da Direção-Geral da
Educação e da Direção-Geral da Saúde, impõe-se que sejam assegurados os procedimentos,
através da implementação, em cada escola do Agrupamento, de um plano de medidas que
mitigue a possibilidade de contágio, garantindo a segurança da comunidade educativa através de
condições específicas de funcionamento, incluindo as condições de higienização dos espaços, a
serem asseguradas pelos assistentes operacionais do agrupamento de escolas, como fator crucial
para travar a possibilidade de contágio, garantindo a segurança da comunidade educativa.
IX - PLANOS DE OCUPAÇÃO E CIRCULAÇÃO NOS ESPAÇOS
Foram definidas para todas as escolas do Agrupamento estratégias específicas a implementar, no
âmbito da ocupação e circulação nos espaços.

9.1 - 1.º Ciclo/JI Maria Lamas
Anexo a este Plano – ANEXO n.º I
9.2 - 1.º Ciclo Rainha Santa
Anexo a este Plano – ANEXO n.º II
9.3 - Escola Básica D. Dinis
Anexo a este Plano – ANEXO n.º III

X – DIVULGAÇÃO
▪

Afixação de cartazes da Direção Geral de Saúde (DGS) sobre a correta higienização das
mãos, etiqueta respiratória, colocação de máscaras, circulação nos espaços escolares,
etc.;

▪

Disponibilização no site do Agrupamento, por correio eletrónico e/ou outros meios, de
informações relevantes quer internas quer de organismos externos;

▪

Divulgação do Plano de Contingência e do Plano de Higienização a toda a comunidade
educativa pelos meios mais expeditos.
12
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XI – MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA A REDUÇÃO DO RISCO DE TRANSMISSÃO DA DOENÇA
Para redução da transmissão da infeção no Agrupamento, e para além das medidas de
prevenção de contágio enunciadas no presente plano, foram implementadas medidas
adicionais para o regresso de todos os alunos às atividades presenciais, nomeadamente:
1.

Reorganização dos horários escolares, com desfasamento por ciclos e/ou níveis de ensino,
de forma a minimizar os contactos entre grupos de alunos e evitar grandes concentrações
nos intervalos e nas pausas para refeições, bem como nas entradas e saídas da escola.

2.

Reorganização das salas de aula, garantindo a atribuição, sempre que possível, de salas
fixas para cada grupo/turma e a utilização de mobiliário e equipamentos de uso individual
exclusivo.

3.

Definição de itinerários de circulação.

4.

O refeitório irá funcionar em regime misto (presencial e takeaway) e com desfasamento
de horários.

5.

Suspensão, temporária, de eventos.

6.

Limitação nas entradas de Pais e Encarregados de Educação, que deverão acompanhar os
seus educandos, no exterior cumprindo o distanciamento físico recomendado.

7.

O atendimento a Pais/Encarregados de Educação pelos Educadores, Professores Titulares
de Turma, Coordenadores de estabelecimento, Diretores de Turma e Direção é,
preferencialmente, realizado, por telefone, e-mail e/ou por videoconferência, podendo
também ser presencial mediante marcação prévia.

ANEXO I
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JI e Escola Maria Lamas
1. Organização dos espaços
Todos os alunos entram no recinto escolar às 09h.00 horas. Por forma a evitar aglomerados, as
entradas são efetuadas por três portões distintos. As crianças do JI entrarão por um pequeno
portão junto às suas instalações. Os alunos do 1.º e 2.º anos de escolaridade irão entrar pelo
portão sul, enquanto que, os 3.º e 4.º anos de escolaridade entrarão pelo portão norte.
A circulação nos espaços exteriores obedecerá ao esquema representado na planta da escola.
Cada turma irá estar na “bolha” que lhe será destinada.
As aulas de cada turma decorrem sempre na mesma sala e com lugar fixo por aluno.

1.1 - Recreio
Nos intervalos da manhã e do almoço existe um desfasamento. Os 1º e 2º anos terão o intervalo
das 10h00m até às 10h30m, e os 3º e 4º anos, das 11h00m às 11h30m. O intervalo do JI é das
10h30m até às 11h00m.

1.2 – Refeitório
As refeições terão um regime misto, ou seja, sete turmas irão almoçar nas salas de aula a que
estão alocadas e nove irão almoçar no refeitório, em três turnos diferentes, de forma a que não
haja concentração de alunos durante a hora de almoço.

2. Área de isolamento
A Sala de isolamento funciona no WC de adultos. Foi apetrechada de acordo com as orientações
da DGS.
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ANEXO II - Escola Rainha Santa

1. Organização dos espaços

1.1 Sala de Aula
• As aulas de cada turma decorrem sempre na mesma sala e com lugar fixo por aluno.
• As aulas de Educação física funcionarão no pátio ou ginásio da escola.
• De modo a evitar contacto entre os alunos, das diversas turmas, serão definidos
corredores de acesso do exterior da escola até à sala de aula assinalados com cores próprias,
de modo a permitir uma melhor orientação espacial das crianças e adultos, que deverão ser
respeitados por todos.
• A distribuição das salas pelas turmas teve em conta os horários. As salas que estejam
frente a frente terão horários desfasados, de forma a não haver encontro de alunos de turmas
diferentes.
•

O aluno, assim que chega à escola, deverá dirigir-se para a sala de aula e para o lugar

que lhe foi destinado.
• Não sendo possível guardar a distância recomendada será maximizado o distanciamento
físico entre as crianças quando estão sentadas nas suas mesas de trabalho sem comprometer o
normal funcionamento das atividades pedagógicas.
• A disposição das mesas não deverá possibilitar que os alunos estejam frente a frente, mas
sim todos na mesma direção.
• A entrada e saída dos alunos que frequentam o CAF será pelo portão das traseiras da
escola, uma vez que o CAF irá funcionar no espaço do refeitório, evitando, deste modo,
cruzamento de alunos.
• Deve ser privilegiada a via digital ou o contacto telefónico para todos os procedimentos
administrativos. O atendimento presencial só poderá acontecer mediante marcação prévia.
• Sempre que possível, o contacto entre o professor e o encarregado de educação deve ser
feito recorrendo aos meios digitais ou ao telefone. O atendimento presencial só deve
verificar-se excecionalmente, exigindo a marcação prévia e em respeito pelo horário de
atendimento aos encarregados de educação, divulgado por cada professor titular de turma.
• Recurso a refeição na modalidade mista.

1.2 Recreio
• Para cada turma será disponibilizada, no pátio da escola, uma zona específica (recreio da
manhã, hora de almoço e recreio da tarde), conforme imagem 3.
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• O espaço de recreio do 3.º B e CAF é o mesmo (imagem 3), mas a ocupação é feita em
horários diferentes.
• Haverá 30 minutos de recreio, no período da manhã e da tarde.
2. Área de isolamento
- A escolha desta sala teve em conta o facto de se encontrar perto da saída da escola,
existir uma casa de banho perto, poder ser arejada e ser de fácil limpeza/desinfeção e
minimiza o contacto com a restante comunidade escolar.
- O acesso ao espaço/sala de isolamento por qualquer suspeito de COVID 19 será feito pelo
exterior do edifício escolar.
- Foi apetrechada de acordo com as orientações da DGS.
- No caso de haver mais do que um caso suspeito de COVID 19, será utilizado o espaço da
casa de banho, que estava destinada a pessoas com mobilidade reduzida.
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ANEXO III
Escola E.B. D. Dinis
Foram definidos 3 itinerários para se processar a circulação de alunos, professores e
funcionários dentro do recinto da escola.
O acesso principal será o portão Sul, na rua do Lobito. Passarão a existir 2 leitores para os
Cartões, fundamentais para a definição das trajetórias com dois percursos distintos e para o
descongestionamento dos alunos nos horários de entrada e saída.
Após entrarem na escola, os professores, funcionários ou visitantes, seguem pela trajetória
assinalada a verde. O acesso à escada lateral em frente ao Bloco C é de uso exclusivo os
professores e funcionários. O acesso lateral a meio da escada que acede do Bloco C para o
Bloco D ficará intransitável.
Os alunos do 2º Ciclo encaminham-se para a esquerda, pela trajetória assinalada a azul,
sobem a escada exterior e contornam o Bloco B até à porta de acesso. Para aceder ao Bloco D
ou aos Balneários, os alunos do 2º Ciclo sobem as escadas centrais sob o telheiro e viram à
direita.
Os alunos do 3º Ciclo seguem pela direita, pela trajetória assinalada a vermelho, continuam
pela estrada até às traseiras do Bloco C que contornam até à porta de acesso. Para aceder ao
Bloco D, os alunos do 3º ciclo sobem a rampa, situada nas traseiras do Bloco C e viram à
esquerda. Para se dirigirem aos balneários, viram à direita.
As entradas nos blocos estão sinalizadas com setas no chão, azuis para o percurso de
entrada e vermelhas para a saída. A circulação dentro dos blocos, deverá ser sempre pela
direita, em fila, sobretudo nas escadas de acesso ao primeiro andar.
Junto das portas das salas de aula está assinalada, com 2 “pés azuis”, a direção que deverá
ter a fila para entrar na sala de aula.
Foram sinalizados no recreio da escola as áreas disponíveis para os alunos de cada turma se
concentrarem durante os intervalos.
Com o intuito de promover a utilização da máscara de forma integradora, foi pintada em
vários sítios na escola a frase: “A MÁSCARA FICA-TE BEM”.
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