
 

 

  

PLANO DE 
CONTINGÊNCIA: COVID 

19 

Agrupamento de 

Escolas de Eiriz, 

Baião 
 

 

Setembro  
2020/21 



 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Introdução 

 

O Agrupamento de Escolas de Eiriz, Baião elaborou o presente plano de forma a 

enfrentar, de modo adequado, as possíveis consequências da presença de casos de 

infecção por covid-19. 

Sabendo que as escolas assumem um papel determinante na prevenção de uma 

pandemia, pela possibilidade de contágio e rápida propagação da doença entre os 

seus alunos e profissionais e que o conhecimento das manifestações da doença e 

das suas formas de transmissão constitui a melhor forma de adotar medidas 

adequadas à sua prevenção, a elaboração deste plano de contingência assume 

particular importância. 

O objetivo do Plano de Contingência é manter a atividade da Escola face aos 

possíveis efeitos da presença de casos suspeitos ou de casos comprovados, 

nomeadamente o absentismo de professores, alunos, assistentes operacionais e 

assistentes técnicos. 

Apresenta-se assim o Plano de Contingência, considerando-o adequado neste 

momento. O mesmo poderá sofrer alterações face a novas orientações ou 

acontecimentos. 

 

Anexo 1 do Plano de Funcionamento 

2020/21 
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2. Enquadramento da questão 

 Explicitação do que é o Corona Vírus – Covid 19 

 

O novo coronavírus, intitulado COVID-19, foi identificado pela primeira vez em 

dezembro de 2019, na China, na Cidade de Wuhan. Este novo agente nunca tinha 

sido previamente identificado em seres humanos, tendo causado um surto na 

cidade de Wuhan. A fonte da infeção é ainda desconhecida. 

Os Coronavírus são uma família de vírus conhecidos por causar doença no 

ser  humano. A infeção pode ser semelhante a uma gripe comum ou apresentar-se 

como  doença mais grave, como pneumonia. 

Ainda está em investigação a via de transmissão. A transmissão pessoa a pessoa 

foi confirmada, embora não se conheçam ainda mais pormenores.  

 

. Principais sintomas 

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

Febre 

tosse 

falta de ar (dificuldade respiratória) 

cansaço 
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  Tempo de incubação e formas de manifestação 

 

O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) situa-se entre 2 a 12 

dias, segundo as últimas informações publicadas pelas Autoridades de Saúde. Como 

medida de precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14 

dias desde a data da última exposição a caso confirmado. 

As medidas preventivas no âmbito do COVID-19 têm em conta as vias de 

transmissão direta (via aérea e por contacto) e as vias de transmissão indireta 

(superfícies/objetos contaminados). 

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

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

− Pelo contacto direto com secreções infeciosas; 

− Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1 

mícron). 

O atual conhecimento sobre a transmissão do SARS-CoV-2 é suportado no 

conhecimento sobre os primeiros casos de COVID-19 e sobre outros coronavírus do 

mesmo subgénero. A transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se 

que esta ocorre durante uma exposição próxima a pessoa com COVID-19, através da 

disseminação de gotículas respiratórias produzidas quando uma pessoa infetada 

tosse, espirra ou fala, as quais podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos 

de pessoas que estão próximas. O contacto das mãos com uma superfície ou objeto 

com o novo coronavírus e, em seguida, o contacto com as mucosas oral, nasal ou 

ocular (boca, nariz ou olhos), pode conduzir à transmissão da infeção. Até à data 

não existe vacina ou tratamento específico para esta infeção. 
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3. Organização Geral 

 

Medidas gerais 

O Agrupamento de Escolas de Eiriz, Baião, através das medidas que definiu, 

procurou garantir as condições necessárias para se manter o distanciamento físico. 

De acordo com a legislação em vigor, É OBRIGATÓRIA A UTILIZAÇÃO DE 

MÁSCARA para acesso e permanência nos espaços do Agrupamento de Escolas de 

Eiriz, Baião, quer pelos Professores, Pessoal Não Docente, Alunos (a partir do 2º 

Ciclo) e outros que por motivo de necessidade terão permissão de entrada. Estará 

interdita a entrada a qualquer aluno, docente, não docente, pai, encarregado de 

educação e pessoal externo que se apresentem sem máscara. 

No que respeita aos Jardins de Infância de Lordelo e de Eiriz, todos os 

profissionais docentes e não docentes, devem ser portadores de máscara. 

Foi disponibilizada informação pertinente e esclarecedora a toda a Comunidade 

Escolar, através da afixação de cartazes sobre a correta higienização das mãos 

(Anexo I), etiqueta respiratória (Anexo II) e colocação da máscara (Anexo III), em 

todos os WC, Sala de Aula e Átrio de Entrada, quer na Escola Básica de Eiriz , Escola 

Básica  Nº 1 + JI de Eiriz (Centro Escolar), Escola Básica de Santa Cruz do Douro ( Polo 

Escolar) quer no Jardim de Infância de Lordelo,  bem como, na página do Facebook 

do Agrupamento, no sentido de prevenir o controlo de transmissão da COVID-19. As 

mãos devem ser lavadas e desinfetadas com bastante frequência. 

Assegurar os apoios presenciais mobilizados para as crianças acompanhadas 

pelos técnicos e/ou docentes de intervenção precoce. Este trabalho será 

acompanhado pela equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva (EMAEI), 

em estrita articulação com o educador e com as equipas locais a funcionar no 

âmbito do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI). 



 

 

 

5 

 

No que concerne ao Plano Anual de Atividades, as atividades ficarão somente 

limitadas à sua concretização ao nível da turma e da sala de aula. No entanto, esta 

decisão será alvo de avaliação em função da evolução da situação pandémica e das 

orientações da DGS. 

Como medida de evitar a troca e partilha de documentos físicos (papel) no 

processo educativo, a escola irá fomentar o mais possível, junto dos professores, em 

detrimento das fichas de atividades em suporte de papel para as aulas, o recurso à 

projeção da mesma e realização no caderno individual do aluno ou caderno de 

atividades do manual.  

Os alunos ficam impedidos de partilhar qualquer tipo de material escolar, 

devendo os professores, na sua ausência, marcar falta de material ao aluno. 

Atendendo à situação provocada pela Pandemia da doença COVID-19 e aos 

vários cenários possíveis da sua evolução ao longo do ano, de modo a não descurara 

vertente de saúde pública e garantir condições de segurança, as reuniões, quer de 

Conselho Pedagógico, Departamentos Curriculares, Grupos Disciplinares, Conselho 

de Turma, Equipas Multidisciplinares e demais Estruturas, podem também ser feitas 

à distância (reunião online), através de um sistema de videoconferência (ZOOM).  

 

O incumprimento reiterado por parte dos alunos das regras definidas pelo 

agrupamento, serão consideradas infrações GRAVES. Assim sendo, os alunos que 

não cumpram as regras serão isolados e contactados os encarregados de educação 

para que se dirijam ao estabelecimento de ensino para recolherem o aluno. Caso 

não seja possível, serão contactadas as autoridades competentes por se 

considerar que o aluno está a COLOCAR EM RISCO A SAÚDE PÚBLICA dos restantes 

utentes dos espaços (não aplicável no Pré-Escolar e no 1.º Ciclo).  

 

Os Alunos, Crianças do Ensino Pré-Escolar, Pessoal Docente e Não Docente com 

sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19 não devem apresentar-se na escola. 
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Devem contactar a Linha SNS24 (808 24 24 24) ou outras linhas telefónicas criadas 

especificamente para o efeito e proceder de acordo com as indicações fornecidas 

pelos profissionais de saúde. 

 

ADC - Área Dedicada ao Covid 
Comunidade Baixo Tâmega 

255 446 632 | 965 283 079 
adc.amarante@arsnorte.min.pt  
 
Centro de Saúde Amarante 
Rua Nova de São Gonçalo,  
4600-093 Amarante 

UCC -Baião 255 542 212 

SNS Saúde 24  808 24 24 24 

     Tabela 1. Lista de contactos de apoio ao COVID-19 

 

  Espaço Escolar 

 

- Durante todo o período de permanência na escola, os alunos serão organizados 

em grupos/turma; 

- O Pessoal Docente e Não Docente e os Alunos devem respeitar as regras de 

segurança e de distanciamento físico de 1,5 a 2 metros em todo o edifício; 

- Para a eventualidade de absentismo por doença ou necessidade de isolamento 

de alguns dos seus Funcionários Docentes e Não Docentes, o Agrupamento colocará 

em prática um mecanismo de forma a garantir o funcionamento da escola; 

- Junto à entrada do Átrio Principal, no acesso aos pisos e corredores das salas 

de aulas, nos diferentes serviços disponibilizados, será dada a oportunidade de 

higienização das mãos, com solução antisséptica de base alcoólica (SABA). Haverá 

mailto:adc.amarante@arsnorte.min.pt
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também nas salas de aulas, na mesa do professor, e deverá ser usado sempre que o 

necessitem. A DESINFEÇÃO DAS MÃOS É OBRIGATÓRIA; 

- Privilegiar a via digital ou telefónica no contacto com os Encarregados de 

Educação. Nos casos em que seja necessário reunir presencialmente, estas reuniões 

deverão ser, preferencialmente, individuais ou em pequeno grupo, mantendo as 

medidas de higiene e distanciamento social e sempre mediante autorização prévia 

do Diretor do Agrupamento; 

- Manter abertas, sempre que possível, as portas dos vários recintos e, 

eventualmente, as janelas, para evitar toques desnecessários em superfícies e 

manter os espaços arejados;  

- Os alunos de um grupo/turma não se podem/devem misturar com os alunos de 

outro grupo/turma; 

- Em todos os edifícios do Agrupamento, as pessoas externas ao processo 

educativo (por exemplo: fornecedores) só excecionalmente podem entrar nos 

estabelecimentos de ensino e, sempre, de forma segura, com máscara, evitando o 

contacto com as crianças/alunos; 

- Após os toques de entrada em cada turno (manhã: 8h15 e tarde: 13h30) os 

portões de acesso à escola estarão encerrados, não sendo permitida a entrada e 

saída de alunos; 

 

 

Jardim de Infância de Lordelo e Jardim de Infância de Eiriz 

 

- Em funcionamento 1 turma com 5 alunos inscritos – JI de Lordelo ; 

- Em funcionamento uma turma com 12 alunos inscritos – JI de Eiriz. 
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- No jardim de infância, todos os espaços que não sejam necessários ao bom 

funcionamento das atividades, devem ser encerrados. Esta medida não se aplica às 

salas de refeição; 

- No jardim de infância, devem ser privilegiados a utilização de salas ou espaços 

mais amplos e arejados; 

- No caso específico do Jardim de Infância de Eiriz, as crianças devem ser 

entregues à porta do estabelecimento de educação pré-escolar pelo seu 

Encarregado de Educação, ou por pessoa por ele designada, e recebidas por um 

profissional destacado para o efeito, podendo aceder ao edifício do Centro Escolar 

de Eiriz, pelo portão lateral, junto à paragem dos autocarros, evitando, desta forma 

o contacto com as crianças, pais , encarregados de educação, docentes e não 

docentes do 1ºCeb. 

- As crianças do Ensino Pré-Escolar, irão trocar o calçado que levam de casa por 

outro apenas utilizado no espaço do jardim de infância. Este calçado extra 

permanece no jardim, devendo ser higienizado, todos os dias, após a saída da 

criança. Os profissionais docentes e não docentes, deverão cumprir a mesma 

diretiva; 

- Sempre que aplicável, as peças de roupa suja das crianças do Ensino Pré-

Escolar devem ir para casa em saco plástico, fechado; 

- Será pedido aos Encarregados de Educação que não deixem as crianças do pré-

escolar levar de casa brinquedos ou outros objetos não necessários; 

- Será controlado o acesso ao WC por parte das crianças, devendo a utilização 

ser individual, de forma a evitar concentrações; 
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3.2 Frequência e Gestão de Horários 

 

No âmbito da política de gradual desconfinamento adotada pelo XXII Governo 

Constitucional, e na senda da retoma das atividades económicas, sociais e culturais, 

o próximo ano letivo, no Agrupamento de Escolas de Eiriz, Baião, terá início a 17 de 

setembro de 2020, com atividades letivas, não letivas e formativas presenciais para 

todas as crianças e alunos. 

Em virtude da situação pandémica e na necessidade de diligenciar as medidas de 

higiene e distanciamento, houve a necessidade de reorganizar os horários escolares, 

designadamente o funcionamento das turmas em turnos de meio dia, de forma a 

acomodar a carga horária da matriz curricular. 

 

 

Educação Pré-Escolar 

- As crianças não devem permanecer no estabelecimento de educação por 

período superior ao estritamente necessário; 

- Os equipamentos devem ser higienizados após cada utilização; 

  Horário 

AAA manhã 7h45 – 9h00 

Início das atividades 
(manhã) 

9h00 – 12h00 

Almoço 12h00 – 14h00 

Início das atividades 
(tarde) 

14h00 - 15h30 

AAA tarde 15h30 – 18h30 

 

Tabela 2. Horário das Atividades no Ensino Pré-Escolar 



 

 

 

10 

 

1º Ciclo: 

Toda as turmas do 1º CEB terão o horário distribuído por forma a terem aulas de 

manhã e tarde. 

Os horários foram elaborados no sentido em que os horários dos intervalos e de 

almoço sejam desfasados; 

 

  Turmas 
3º e 4º anos 

Turmas 
1º e 2º anos 

Início de aulas (manhã) 9h00 9h00 

Intervalo da manhã 10h10 – 10h40 10h40 – 11h00 

Almoço 11h50 12h20 

Início de aulas (tarde) 13h30 14h00 

Fim aulas (tarde) 16h00 16h00 

 

       Tabela 3. Horário das Atividades no 1º Ciclo 

 

2º Ciclo: 

Todas as turmas de 5º e 6º Anos de Escolaridade terão como horário de base a 

distribuição da manhã ou da tarde. Todos os intervalos, quer da parte da manhã, 

quer da parte de tarde, não constam do horário da turma, sendo a sua gestão feita 

dentro do horário da disciplina que o professor estiver a lecionar, permitindo assim 

uma permanente vigilância por parte de um adulto; 

 

3º Ciclo: 

Todas as turmas de 7º, 8º e 9º Anos de Escolaridade terão como horário de base 

a distribuição da tarde ou manhã, embora possam também conter 1 manhã ou 
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tarde. . Todos os intervalos, quer da parte da manhã, quer da parte de tarde, não 

constam do horário da turma, sendo a sua gestão feita dentro do horário da 

disciplina que o professor estiver a lecionar, permitindo assim uma permanente 

vigilância por parte de um adulto; 

 

4.  Sinalética e circuitos de movimento 

 

De acordo com as orientações e a legislação em vigor, o Agrupamento de Escolas 

de Eiriz, Baião elaborou um plano de circulação e movimento pelos espaços dos 

edifícios que integram o agrupamento, a saber: Escola Básica de Eiriz, Baião, Escola 

Básica Nº1 de Eiriz, Escola Básica de Santa Cruz do Douro e Jardim de Infância de 

Lordelo. 

Nos corredores, será colocada uma fita colorida que orienta o sentido de 

entrada para as salas de aula, complementada com sinalética ( pés ) indicador do 

sentido contrário, saída das salas de aula para os restantes espaços, a manter por 

todos os utentes. 

Os percursos de circulação estão identificados no chão e nas paredes das 

escadas e corredores, prevalecendo sempre a regra de “circular pela direita”, 

mantendo sempre o devido afastamento social necessário de 1,5 metros, no 

mínimo. 
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Escola Básica de Eiriz, Baião 

 

- A entrada na escola para acesso às salas de aulas ao primeiro toque em cada 

turno, de manhã às 8h10 e de tarde às 13h30, será feito pelos seguintes espaços 

(ANEXO IV e V): 

Entrada Lateral junto à janela de reprografia) – Turmas do 5ºA, 5ºB, 6ºA e 6ºB; 

Entrada Lateral junto à sala de convívio- Turmas do 7ºA, 7ºB, 7ºC, 8ºA, 8ºB, 8ºC, 

9ºA, 9ºB e 9ºC; 

 

- No portão principal, serão definidas duas orientações com pórticos diferentes, 

um para entrada dos alunos dos 5º e 6º anos (seta verde) e outra entrada para os 

alunos dos 7º, 8º e 9º anos (seta vermelha), estando esta sinalética pintada no chão. 

A saída no final do horário lectivo diário de cada turma será realizada pela mesma 

porta de acesso e circuito já definido para cada nível de ensino. 

- Movimentando-se sempre em horários desfasados dos restantes 

grupos/turmas e sempre apoiados por professores, técnicos e auxiliares, os alunos 

da Unidade Especializada de Autismo, estão autorizados a circular nos dois sentidos. 

 

 

Escola Básica de Eiriz e JI  

 

A gestão das salas de aula foi efetuada, pensando também, no modelo de 

circulação desenvolvido para este edifício, no sentido de permitir o movimento dos 

alunos nos corredores, para entrada e saída das salas de aula, de forma fluída e 

atendendo às medidas de higiene distanciamento social. 
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 O plano desenvolvido irá permitir, juntamente com o desfasamento dos toques 

de saída das salas de aula, nas diferentes turmas, que não exista um constante 

aglomerado de alunos presentes nos corredores ou junto às portas de entrada. 

 

Foi desenvolvido um circuito com marcação a cores diferentes pelos corredores 

e escadas da escola, que servirá de orientação aos alunos (ANEXO VIII e IX). 

 

Escola Básica de Santa Cruz do Douro 

A gestão das salas de aulas foi pensada de forma a permitir o distanciamento 

social necessário. É um edifício de pequenas dimensões frequentado por 2 turmas 

mistas. Foi definido apenas um circuito de entrada da porta principal até as salas de 

aula. Uma vez que no mesmo edifício se encontra em funcionamento 1 sala do pré 

escolas de uma Instituição de Solidariedade social do Concelho, foram definidas 

áreas exclusivas para cada um destes grupos, 1º ciclo e Pré escolar, assim como 

horários de recreio desfasados. 

 

 

Jardim de Infância de Lordelo 

Não foi definido nenhum trajeto uma vez que é um edifício de pequenas 

dimensões e apenas com um grupo turma. 
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5. Códigos de Conduta 

 

Neste regresso às aulas presenciais devem manter-se os esforços para conter a 

propagação do novo coronavírus.  

O Plano de Contingência salvaguarda as boas práticas de higienização das mãos 

e etiqueta respiratória e promove, ainda, o distanciamento físico. Neste sentido, 

reforçam-se as medidas de prevenção diária que deverão ser implementadas por 

toda a comunidade educativa, dentro e fora do recinto escolar:  

 

a) Utilizar máscaras no interior da escola (dentro e fora da sala de aula) – à 

exceção das crianças do JI e dos alunos do 1º CEB – e no percurso casa-escola-casa 

(especialmente quando utilizados transportes públicos);  

b) Evitar tocar na parte da frente da máscara;  

c) Ao entrar na escola e no jardim de infância, desinfetar as mãos com uma 

solução antisséptica de base alcoólica (SABA) (junto ao Átrio de Entrada);  

d) Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem, 

durante, pelo menos, 20 segundos; 

e) Na Educação Pré-Escolar, será reforçada a lavagem/desinfeção frequente das 

mãos por parte do pessoal docente e não docente e também das crianças, 

designadamente aquando da entrada no Jardim de Infância, antes e após as 

refeições, antes e após a ida à casa de banho, e sempre que regressem do exterior; 

f) Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, 

antes e após o uso da casa de banho e sempre que estejam sujas;  

g) Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote 

do lixo depois de utilizados e lavar as mãos, com água e sabão, de seguida;  
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h) Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e 

nunca para as mãos;  

i) Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca; 

j) Manter o distanciamento físico, dentro e fora do espaço escolar;  

k) Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, 

maçanetas/puxadores, interruptores, etc;  

l) Divulgar/promover, nos espaços educativos, campanhas de sensibilização para 

as boas práticas de higiene, uso, colocação e remoção de máscara, bem como de 

distanciamento físico e etiqueta respiratória.  

 

 

6.  Salas de Aula 

 

Escola Básica Eiriz, Baião 

 

- Foram elaborados horários exclusivos para cada turma sem períodos livres 

entre as aulas, bem como a seleção de salas específicas por turma, no sentido de 

evitar o contacto com outros grupos/turma; 

- Cada turma terá uma sala atribuída, distribuída pelos dois pisos (2ºCEB), 

mudando somente de sala para as aulas de informática ou para Educação Física; 

- Todas as salas terão, na mesa do professor, um doseador/borrifador de 

gel/solução alcoólica e um pano de limpeza. Sempre que muda de sala, no início da 

aula o professor deve limpar a sua mesa de trabalho e o teclado e rato do 

computador (envolvidos em película aderente como proteção), procedendo da 
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mesma forma no fim da aula. O gel/solução alcoólica deverá ser usado pelos 

professores e pelos alunos sempre que se necessário; 

- Em toda as salas de aula haverá a condição obrigatória de um aluno por mesa, 

estando os alunos e professores impedidos de alterar a planta da sala, em virtude 

do distanciamento físico obrigatório; 

- As salas de aula estão dispostas no sentido de garantir a maximização do 

espaço entre alunos e alunos/docentes, por forma a garantir o distanciamento físico 

de 1 metro no mínimo; 

- As mesas e cadeiras serão dispostas o mais possível junto das paredes e 

janelas, de acordo com a estrutura física das salas de aula; 

- Em todas as salas, as mesas estarão dispostas com a mesma orientação, 

evitando assim, uma disposição que implique alunos virados de frente uns para os 

outros; 

- A ordem de entrada na sala de aula deve orientar-se desta forma: primeiro, os 

alunos que se irão sentar nas cadeiras mais distantes da porta de entrada; depois, os 

alunos sentados mais perto da porta; 

- Além do material de estudo essencial à aula, irá promover-se junto dos alunos 

para que estes sejam portadores de um lanche individual, uma vez que o Bar/Bufete 

se encontra encerrado;  

- Os alunos devem sentar-se sempre no mesmo lugar ao longo do Ano Letivo; 

- A ordem de saída é organizada no sentido inverso da medida de entrada: 

primeiro, os alunos sentados mais perto da porta; depois, os alunos mais distantes 

da porta; 

- Deve-se privilegiar uma renovação frequente do ar, lecionando, 

preferencialmente e sempre que a situação permitir, com as janelas e portas 

abertas; 
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- É permitido que os alunos possam beber água durante as aulas, devendo fazer 

esta ação o mais breve possível e sem interromper o normal funcionamento da 

mesma; 

- O distanciamento físico será mantido durante os intervalos; 

- É dada autorização aos professores para permitirem a saída dos alunos durante 

as aulas quando solicitarem a ida ao WC. Durante os intervalos os alunos não estão 

autorizados a ir à casa de banho.; 

- Nas portas de todas as Salas de Aula está afixado o controlo do Plano de 

higienização. 

 

 

 

 

 

Escola Básica Nº1 de Eiriz e Escola Básica de Santa Cruz do Douro 

 

- Para cada turma foi definida uma sala de aula, que será destinada a todas as 

disciplinas e atividades, à exceção da Atividade Física e Desportiva, inserida nas 

Atividades Extracurriculares (AEC) EB nº1 de Eiriz e EB de Santa Cruz do Douro e na 

atividade Extra curricular de Artes Plásticas na EB de Santa de Cruz do Douro 

(desdobramento da turma mista). 

- As salas de aula estão dispostas no sentido de garantir a maximização do 

espaço entre alunos e alunos/docentes, por forma a garantir o distanciamento físico 

de 1metro no mínimo; 
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- As mesas e cadeiras serão dispostas o mais possível junto das paredes e 

janelas, de acordo com a estrutura física das salas de aula; 

- Em todas as salas, as mesas estarão dispostas com a mesma orientação, 

evitando assim, uma disposição que implique alunos virados de frente uns para os 

outros; 

- A ordem de entrada na sala de aula deve orientar-se desta forma: primeiro, os 

alunos que se irão sentar nas cadeiras mais distantes da porta de entrada; depois, os 

alunos sentados mais perto da porta; 

- Os alunos devem sentar-se sempre no mesmo lugar ao longo do Ano Letivo; 

- A ordem de saída é organizada no sentido inverso da medida de entrada: 

primeiro, os alunos sentados mais perto da porta; depois, os alunos mais distantes 

da porta; 

- Deve-se privilegiar uma renovação frequente do ar, lecionando, 

preferencialmente e sempre que a situação permitir, com as janelas e portas 

abertas; 

- O distanciamento físico será mantido durante os intervalos; 

- É dada autorização aos professores para permitirem a saída dos alunos durante 

as aulas quando solicitarem a ida ao WC; 

- Nas portas de todas as Salas de Aula está afixado o controlo do Plano de 

higienização 
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Jardim de Infância de Lordelo e Jardim de Infância de Eiriz 

 

- Consciencializar todos os intervenientes que a situação atual e especificidade 

de cada contexto implicam, necessariamente, uma flexibilidade e adequação na 

organização das rotinas, dos espaços, dos materiais e das atividades; 

 

- Ficarão as Educadoras responsáveis por criar uma nova rotina pedagógica, 

tendo em conta as orientações da DGS, em articulação com os fundamentos e 

princípios da pedagogia para a infância definidos nas OCEPE; 

 

- Devem igualmente as Educadoras, estar atentas ao bem-estar das crianças e 

responder às necessidades emocionais, físicas e cognitivas das mesmas, uma vez 

que o desenvolvimento e a aprendizagem são indissociáveis; 

 

- Nas primeiras atividades a desenvolver com as crianças, devem dar a conhecer 

as novas regras de convivência social, levando-as a compreender a importância das 

novas formas de interação entre pares e com os adultos, bem como, a alteração das 

suas rotinas. É importante prestar atenção às suas dúvidas e angústias, 

tranquilizando-as e ajudando-as a compreender a importância do cumprimento 

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

 

 - De forma melhor envolver as crianças, devem as responsáveis realizar o 

registo das novas regras de segurança e com as crianças elaborar cartazes, 

panfletos, etc., afixando-os em local visível do Jardim de Infância e/ou da sua sala; 
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- Deve ser maximizado o distanciamento físico entre as crianças quando estão 

em mesas, sem comprometer o normal funcionamento das atividades pedagógicas.  

- As atividades devem ser previstas e desenvolvidas, preferencialmente, em 

pequenos grupos ou individualmente, quando possível, e, sempre que possível, 

realizadas em espaços abertos (pátios, logradouros, jardins, etc.); 

- Promover atividades como a leitura de histórias em círculo alargado, ou que 

recorram a materiais mais facilmente higienizáveis, evitando aqueles que, pelas suas 

características, apresentam maior risco de contaminação; 

- Garantir a existência de material individual necessário para cada atividade;  

- Assegurar, sempre que possível, que os objetos partilhados entre crianças são 

devidamente desinfetados entre utilizações; 

- Deve ser efetuada a higienização frequente dos materiais pedagógicos e 

equipamentos utilizados pelas crianças, várias vezes ao dia; 

- Nas portas de todas as Salas de Aula está afixado o controlo do Plano de 

higienização. 

 

 7. Serviços disponibilizados 

 

Cantina 

 

A organização e utilização do Refeitório/Cantina Escolar vai acautelar o respeito 

pelas regras de distanciamento físico entre todos os utilizadores, evitando grandes 

concentrações de alunos.  
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HORÁRIO DE ENTRADA NA CANTINA 

HORA SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

12:00     
8º A 

8º B 

12:30 
7º C 

8º C 
9º B  7º A 7º B 

13:15  9º C  9ºA  

 

 

Irá ser, também, incentivada a correta higienização das mãos por parte dos 

utilizadores (antes e depois das refeições escolares), bem como uma limpeza 

frequente.  

 

No que respeita às medidas de higiene, será garantida uma adequada limpeza e 

desinfeção das superfícies, de acordo com a Orientação 014/2020 da DGS “Limpeza 

e desinfeção de superfícies em estabelecimentos de atendimento ao público ou 

similares”, bem como a Informação da Direção-Geral dos Estabelecimentos 

Escolares com a Orientação da Direção-Geral de Saúde e a colaboração das Forças 

Armadas “Limpeza e Desinfeção de superfícies em ambiente escolar no contexto da 

Pandemia COVID-19”. Os protocolos de limpeza e desinfeção serão intensificados, 

incluindo: 

Desinfetar com frequência e com recurso a detergentes adequados, todas as 

zonas de contacto frequente (ex: zona de atendimento, balcão, zona de 

levantamento e recolha de tabuleiros, talheres, pratos e refeição, etc.); 

Higienizar as mesas com produtos recomendados após cada utilização; 
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O uso de luvas por parte do colaborador para preparar e manusear alimentos 

não substitui a adequada e frequente higienização das mãos; 

Os alimentos prontos para comer não devem ser tocados com as próprias mãos 

e devem ser utilizados utensílios adequados, como guardanapos, espátulas, pinças, 

luvas de uso único ou equipamentos de distribuição. As luvas não substituem a 

lavagem das mãos ou a higiene das mãos. 

O espaço destinado à Cantina será reconfigurado, dispondo as mesas numa nova 

e diferente organização, tendo em atenção as indicações do distanciamento. Serão 

posicionados somente dois alunos em cada mesa, em posição de ziguezague na 

sequência com a mesa seguinte, estando os locais onde os alunos se deverão sentar 

assinalados com o seu número de turma. Estará assinalado na parede a lista com a 

distribuição das turmas por coluna  ( 3 colunas ). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5. Exemplo esquemático de sinalética para ocupação das mesas da Cantina  

 

Serão removidos todos os objetos e elementos decorativos das mesas. 

Será solicitado aos alunos que tragam para a escola um saco de plástico com 

fecho hermético para guardarem a máscara durante e refeição. Este saco deverá ser 

lavado, depois em casa. 

 

 

 

1 2 

5 

7 

 

 

 

3 4 

2 

6 

8 
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Será assegurada uma boa ventilação do espaço, preferencialmente com 

ventilação natural, através da abertura de portas e janelas. 

Estão assinalados os sentidos de entrada e saída destes espaços. 

 

 

Refeições – Jardins de Infância 

 

- Durante o período de refeições, devem ser respeitadas as seguintes medidas 

de distanciamento e higiene:  

 

Antes e depois das refeições, as crianças devem lavar as mãos acompanhadas, 

para que o façam de forma correta;  

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

distanciamento físico possível entre crianças;  

 

- Não devem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos; 

 

- Os equipamentos e utensílios da criança a devolver aos encarregados de 

educação devem ser colocados em saco descartável, quando aplicável; 

 

- As pausas da equipa para almoço deverão ocorrer de modo a garantir o 

afastamento físico entre profissionais.  

- Na sala de refeições, todos os funcionários devem utilizar máscara, enquanto 

acompanham as crianças.  
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Papelaria/Reprografia 

 

No que concerne a este serviço, o Agrupamento irá implementar um conjunto 

de medidas, no sentido de diminuir o fluxo de alunos neste espaço: 

 

- Definir um horário semanal de carregamento do cartão para cada turma, por 

forma a evitar o carregamento diário e presença constante dos alunos na 

Papelaria/Reprografia; 

- Incentivar os alunos e Encarregados de Educação para a marcação da senha 

semanal através da plataforma disponibilizada online; 

 

Casas de Banho 

 

- As casas de banho, em todos os pisos, vão estar sempre disponíveis durante o 

decorrer do horário de aulas, à exceção dos intervalos; 

- Todas as Casas de Banho ao serviço dos alunos, Pessoal Docente e Não 

Docente, ficam restritas a uma lotação máxima de cada vez, estando esta chamada 

de atenção afixada nas respetivas portas de entrada. 

- No sentido de manter o distanciamento necessário, nas casas de banho 

bloquearam-se alguns lavatórios e compartimentos, estando assinalados com um 

“X”. 

- Nas portas de todas as Casas de Banho está afixado o controlo do Plano de 

higienização. 
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Sala de Professores/Sala de Trabalho 

 

Este espaço, destinado exclusivamente aos Pessoal Docente, irá, igualmente, 

sofrer algumas modificações. 

Todo o material que não seja lavável será retirado da sala dos professores, pois 

em caso de infeção, terá de ser destruído. 

Este espaço terá disponível um borrifador de gel/solução alcoólica e um pano de 

limpeza para que os professores possam fazer a higienização do seu espaço de 

trabalho, o teclado e rato do computador (envolvidos em película aderente como 

proteção) no início e no fim. 

 

 

Aulas de Educação Física e Desporto Escolar 

 

Tendo em atenção as “Orientações para a realização em Regime Presencial das 

aulas práticas de Educação Física”, publicado pela Direção-Geral de Educação e pela 

Direção-Geral de Saúde e a análise da situação por parte da Autoridade de Saúde 

Local, Drª. Gabriela Saldanha, foram definidas regras e lotação máxima para uso dos 

Balneários após as aulas de Educação Física e Desporto Escolar, estando esta 

informação afixada na parede de acesso aos balneários. A gestão /supervisão destas 

regras é realizada pelo docente e pelo Assistente Operacional. 

 

Na primeira semana de aulas, os Professores de Educação Física esclarecerão os 

alunos de toda a situação e de todos os procedimentos.  
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8. Limpeza e desinfeção de superfícies em ambiente escolar no contexto da 

Pandemia COVID-19. 

 

 

Medidas Gerais 

 

Antes da reabertura dos estabelecimentos, deve ser feita uma limpeza geral e 

desinfeção das instalações. 

 

A limpeza e a desinfeção de superfícies serão efetuadas conforme a Orientação 

014/2020 da DGS e a Informação da DGEstE com a orientação da DGS e a 

colaboração das Forças Armadas, sendo uma prática recomendada para a prevenção 

de transmissão da COVID-19 em ambientes comunitários.  

 

Para além dos cuidados de limpeza e desinfeção, os espaços serão ventilados, de 

acordo com as suas características, por forma a permitir a renovação do ar interior. 

 

Este plano de higienização é do conhecimento dos profissionais envolvidos e 

está afixado na Sala do Pessoal Não Docente, sendo responsável pela sua supervisão 

o Chefe dos Pessoal Não Docente. 

 

Os profissionais de limpeza têm conhecimento acerca dos produtos a utilizar 

(detergentes e desinfetantes), as precauções a ter com o seu manuseamento, 

diluição e aplicação em condições de segurança, como se proteger durante a 

realização do seu trabalho e como garantir uma boa ventilação dos espaços durante 

a limpeza e desinfeção.  

Neste sentido, e de forma a capacitar o pessoal não docente responsável pela 

limpeza e desinfeção do edifício escolar e pela gestão de resíduos, o Agrupamento e 

o Município proporcionaram formação pelos militares das Forças Armadas, no 

âmbito das ações de desinfeção e sensibilização que estão a ocorrer, 
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nomeadamente em matéria de correto uso de EPI (Equipamento de Proteção 

individual) e materiais de limpeza. 

 

Plano de higienização ambiental nas escolas do Agrupamento 

 

Procedimento 

 

Quando se vai desinfetar uma área, as principais preocupações a ter em conta 

são: 

 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI): 

- Deve ser usado equipamento que proteja o profissional, quer dos produtos 

utilizados, quer de eventual contaminação existente na área onde irá operar, e que 

evite, ainda, que este traga agentes contaminadores do exterior para a área da 

desinfeção; 

 

- O EPI é constituído por:  

 Bata ou avental impermeável por cima da farda (nunca usar a roupa que traz 

de casa); 

 Máscara; 

 Protetor ocular; 

 Luvas resistentes aos desinfetantes ; 

 Utilizar uma farda limpa todos os dias e um calçado próprio só para as 

limpezas. 
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Entrada na “área suja”: 

- O profissional deve entrar nos locais a limpar já totalmente equipado com o EPI 

envergado e com o material de limpeza, levando também consigo sacos prontos 

para a recolha dos resíduos; 

- Ao entrar na “área suja”, deve abrir janelas e arejar a área, sempre que 

possível. 

 

  

 

Operação dentro da “área suja”: 

- Começar a limpar de alto para baixo e das zonas mais distantes da porta de 

entrada para a porta de entrada/saída; 

- Ter um cuidado especial na limpeza de objetos mais tocados (ex: interruptores; 

maçanetas das portas; torneiras; corrimãos; mesas; cadeiras; teclados de 

computadores; telefones e outros) e áreas mais frequentadas; 

 

- À medida que se vai limpando, depositar os materiais descartáveis em sacos 

apropriados (de cor diferente dos habituais, ou devidamente identificados), tendo o 

cuidado de não contaminar o exterior do saco. 

 

 

 

Saída da “área suja”: 

- No final da limpeza, esperar para ter o espaço totalmente arejado e 

só depois fechar as janelas; 

- Limpar os frascos e produtos de limpeza antes de sair; 

- Limpar as luvas e calçado por fora sem os retirar; 

- Colocar o saco sujo dentro de outro limpo e fechar o saco; 

- Sair da área e fechar a porta, sempre que possível; 
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- Terminadas as limpezas, colocar os EPI reutilizáveis, em embalagem própria 

hermeticamente fechada, para os transportar até à zona de desinfeção/lavagem do 

material e os EPI descartáveis nos sacos de resíduos. 

 

 

 

Resíduos: 

- Os sacos de resíduos devem ser colocados no contentor (“caixote do lixo”) dos 

resíduos indiferenciados. Estes resíduos não devem, em caso algum, ser colocados 

no contentor de recolha seletiva, nem depositados no ecoponto. 

- Nunca deixar os sacos de resíduos em espaços públicos, ou zonas onde possam 

ser mexidos. 

 

 

Frequência de limpeza 

A desinfeção dos espaços e superfícies deve ser efetuada, no mínimo, com 

frequência diária e sempre que se mostrar necessário, de acordo com a técnica 

abaixo descrita. 

As frequências de referência são: 

• WC – pelo menos duas vezes de manhã e duas vezes à tarde; 

• Zonas e objetos de uso comum – corrimãos, maçanetas das portas, 

interruptores, zonas de contacto frequente – pelo menos duas vezes de manhã e 

duas vezes à tarde; 

• Salas de aula – no final de cada utilização, sempre que haja mudança de 

turma; 

• Salas de professores – de manhã e à tarde; 

 Cantina/Refeitório – logo após a utilização de um grupo e antes de outro 

entrar na área. 
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Produtos e técnicas de desinfeção de espaços 

 

A limpeza e desinfeção de espaços escolares interiores utiliza os seguintes 

produtos e técnicas: 

 

a) Agentes de desinfeção: 

Os desinfetantes mais utilizados são a lixívia comum (hipoclorito de sódio), com 

pelo menos 5% de cloro livre na fórmula original e o álcool a70%. 

 

A solução original da lixívia deve ser diluída, e só depois aplicada como 

desinfetante. Para a diluição é necessário o seguinte material: Lixívia (hipoclorito de 

sódio) com concentração original de 5% de cloro livre no mínimo; Doseador 

Calibrado; Água. 

 

Para diluir o Hipoclorito de Sódio devem seguir-se as indicações do Anexo XI. 

 

 

b) Método de aplicação: 

A limpeza deve ser húmida com: 

i. Balde e esfregona para o chão; 

ii. Panos de limpeza descartáveis ou panos reutilizáveis (laváveis) de microfibras, 

se houver condições para serem lavados e desinfetados pelo calor, em máquina de 

lavar; 

iii. Sempre que possível, deixar as superfícies humedecidas, até que sequem, ao 

ar, para que o desinfetante possa atuar eficazmente. 

 

 

c) Ordem de limpeza dos espaços fechados (Salas de aula, salas de professores, 

entre outros): 
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- A limpeza deve começar de alto para baixo, das zonas mais limpas para as mais 

sujas, e das mais distantes da porta de entrada para a porta de entrada/saída. O 

chão deverá ser a último a ser limpo. 

- Ter especial cuidado na limpeza de objetos mais tocados (ex: interruptores; 

maçanetas das portas; torneiras; corrimãos; mesas; bancadas; cadeiras; teclados de 

computadores; telefones e outros) e áreas mais frequentadas. 

 

 

 

d) Procedimento gerais 

• Lavar primeiro as superfícies com água e detergente e, em seguida, espalhar 

uniformemente a solução de hipoclorito de sódio nas superfícies; 

• Deixar atuar o desinfetante nas superfícies durante, pelo menos, 10 minutos, 

sempre que possível; 

• Enxaguar as superfícies só com água; 

• Deixar secar ao ar, sempre que possível. 

 

 

 

e) Procedimentos específicos 

• Superfícies e equipamentos que devem ser alvo de especial atenção: 

maçanetas de portas; interruptores de luz; telefones; botões de elevadores (se 

existirem); torneiras; manípulos de autoclismos; corrimãos; materiais de 

computadores, tais como teclados, ecrãs e rato; equipamentos eletrónicos ou 

outros existentes que sejam de manuseamento frequente. 

• Chão (último a limpar): deve ser lavado com água e detergente comum, 

seguido da desinfeção com solução de hipoclorito de sódio pronta a usar, ou solução 

diluída em água fria no momento da utilização, conforme  instruções do fabricante. 

• Instalações sanitárias: devem ser lavadas, preferencialmente, com produto 

que contenha na composição detergente e desinfetante (2 em 1) porque é de mais 

fácil e rápida aplicação e desinfeção. O balde e a esfregona utilizados nos WCs não 

devem ser usados noutros espaços. Deve-se utilizar panos diferentes para os 

lavatórios e as áreas à volta destes e para o exterior das sanitas. 
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Sequência de limpeza do WC 

 

a) Iniciar a limpeza pelos lavatórios (primeiro as torneiras e só depois o 

lavatório) e superfícies à volta destes; 

 

b) De seguida, passar para a limpeza dos sanitários: 

 

1. Parte interior: 

- Aplicar o produto detergente com base desinfetante, deixando atuar durante, 

pelo menos, 5 minutos; 

- Esfregar bem por dentro com o piaçaba; 

- Puxar o autoclismo com o piaçaba ainda dentro da sanita para que 

este também fique limpo; 

- Volte a puxar a água. 

 

2. Parte exterior: 

- Espalhar o detergente/desinfetante na parte superior da sanita e sobre a 

tampa; 

- Esfregar com o pano: primeiro a tampa e só depois a parte exterior da sanita 

(parte superior e os lados); 

- Passar o pano só com água; 

- Deixar secar ao ar; 

- Limpar e desinfetar bem o botão do autoclismo no final. 

No final da limpeza, deve voltar a passar um pano humedecido em desinfetante 

em todas as torneiras. 

 

3. O chão deve ser lavado como descrito anteriormente. 
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9. Plano de contingência 

 

 Identificação dos efeitos que a infeção de trabalhadores / alunos pode causar 

no serviço ou entidade 

 

Perante a possibilidade da ausência de trabalhadores, as escolas integrantes do 

agrupamento poderão ter que funcionar com recursos humanos limitados. Nesse 

sentido consideram-se atividades prioritárias as seguintes: 

Limpeza de espaços e desinfeção; 

Segurança / vigilância do edifício; 

Serviços administrativos; 

Contactos com exterior (serviços de saúde, pais e encarregados de educação, 

fornecedores…); 

Cumprimento do plano de emergência e evacuação da Escola. 

Para a manutenção das atividades essenciais e prioritárias será assegurada a 

entrada de bens ou serviços, como por exemplo fornecedores, após a comunicação 

de informação considerada relevante e a sensibilização para o uso de máscara. 

Como atvidades não prioritárias, e como tal passíveis de serem 

temporariamente suspensas, consideram-se: 

. Actividades Extracurriculares; 

.Actividades Lectivas (aulas) – a permanência dos alunos na Escola, no entanto, 

deverá ser mantida na medida do possível. 
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Medidas extraordinárias 

 

Em caso de ausência pouco significativa de professores, recorre-se ao sistema de 

substituição das respetivas aulas e gestão das disponibilidades de horário dos outros 

docentes, de modo a assegurar a lecionação das aulas. Os professores que se 

mantiverem no ativo deverão, dentro do possível, garantir o envio de material aos 

alunos que se encontram em casa, de forma a minimizar os efeitos do absentismo, 

utilizando as ferramentas online disponíveis e acessíveis aos alunos. Desta forma, 

torna-se necessário, garantir a atualização de todos os contactos por e-mail de  

alunos e Pais ou Encarregados de Educação e assegurar o acompanhamento 

individualizado aos alunos que manifestarem mais necessidade de apoio. 

No caso do absentismo dos professores ser elevado: Recorrer ao teletrabalho, 

solicitando também a colaboração dos Pais/Encarregados de Educação na realização 

das tarefas propostas, sempre que possível orientadas pelos docentes; 

No caso de eventual encerramento da Escola, fornecer-se-ão aos alunos, Pais e 

Encarregados de Educação informações referentes ao período de encerramento e as 

medidas de vigilância a adotar, sobretudo através de site da Escola, do facebbook e 

por e-mail. 

O encerramento da escola será efectuado se determinado pela Delegada de 

Saúde, após avaliação epidemiológica da situação. 

Atividades a manter em caso de 

encerramento 
Elementos 

Direção 1 

Portaria 1 

Serviços administrativos 1 
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PBX 1 

Os centros escolares e escolas EB1 não manterão 

qualquer serviço em funcionamento. 

 

 

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

trabalhadores / alunos 

 

. Sala de isolamento e percursos até ela 

Em cada uma das escolas e centros escolares e Jardim de Infância do 

agrupamento é criada uma sala de isolamento. Na tabela seguinte está especificada 

a sala destinada ao efeito e o percurso a seguir: 

 

Escola Sala de isolamento Percurso 

Escola 

Básica de Eiriz 
Enfermaria 

Bloco A – seguir o trajeto mais curto até 

à sala. 

Bloco B – seguir o trajeto mais curto até 

à sala. 

Pavilhão – seguir em direção ao edifício 

principal e seguir até à sala. 

CE de Eiriz Enfermaria 

Percurso mais curto até à sala de 

isolamento, atendendo a que se trata de 

um edifício de pequena dimensão. 
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CE de 

Santa Cruz do 

Douro 

Enfermaria 

Percurso mais curto até à sala de 

isolamento, atendendo a que se trata de 

um edifício de pequena dimensão. 

JI Lordelo 
Sala de 

acolhimento 

Percurso mais curto até à sala de 

isolamento, atendendo a que se trata de 

um edifício de pequena dimensão. 

 

 Procedimentos específicos 

 

Durante o período de vigência do presente plano, devem ser adotados alguns 

procedimentos específicos, tendo em vista limitar as probabilidades de transmissão 

do vírus, nomeadamente: 

Procedimentos básicos para a higienização das mãos (ex. lavar as mãos com 

água e sabão durante pelo menos 20 segundos, cobrindo todas as superfícies das 

mãos e esfregando-as até ficarem secas). Deve ser incentivada a lavagem das mãos 

por todos os alunos. No pré-escolar e 1º ciclo durante os intervalos da manhã e da 

tarde. No 2º e 3º ciclo os professores devem permitir e incentivar que os alunos 

lavem as mãos 3 a 4 vezes por dia. No período do almoço os alunos e demais 

trabalhadores devem lavar as mãos no início e final da refeição. 

Procedimentos de etiqueta respiratória (ex. evitar tossir ou espirrar para as 

mãos; tossir ou espirrar para o antebraço ou manga, com o antebraço fletido ou 

usar lenço de papel; higienizar as mãos após o contacto com secreções 

respiratórias);  

Procedimentos de conduta social, ou seja alterar a frequência e/ou a forma de 

contacto entre as pessoas - evitar o aperto de mão ou as saudações através de beijo. 

Deve ser ponderada a necessidade de realização imediata de reuniões 

presenciais, nomeadamente com elementos externos à escola.  
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A realização de visitas de estudo já programadas manter-se-á, a menos que 

entretanto surjam orientações contrárias provenientes da DGS. Não estão previstas 

visitas de estudo ou viagens a áreas com transmissão comunitária ativa do vírus.    

 

 

Cadeia de responsabilidades 

 

A coordenação global do Plano será assumida pelo Director do Agrupamento, 

José de Matos, apoiado por uma Equipa Operativa que atuará em cada um dos 

estabelecimentos do agrupamento, em articulação com o Centro de Saúde de Baião, 

bem como com os pais dos respectivos alunos e outras entidades pertinentes. 

Coordenador: José de Matos, diretor 

 

Equipa operativa: 

Direção: Arminda Miguel e Anabela Nunes 

 

Intervenientes em casos suspeitos / validados: 

. Escola Básica de Eiriz– José de Matos / Anabela Nunes 

. CE de Eiriz – Fátima José / José Adriano 

. CE de Santa Cruz do Douro– Branca Ribeiro / Jorge Ribeiro 

. JI de Lordelo – Fernanda Caldeira / José Adriano 
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. Profissionais de saúde e contactos 

 

Unidade de Saúde Pública: UCSP Baião 

Telefone – 255 542 212 

Diretor do Agrupamento de Escolas de Eiriz, Baião: José de Matos – 255552834 

Ponto Focal do plano de contingência: 

. Escola EB de Eiriz– José de Matos / Anabela Nunes 

. CE de Eiriz – Fátima José / José Adriano/ Educadora do JI 

. CE de Santa Cruz do Douro– Branca Ribeiro / Jorge Ribeiro 

. JI de Lordelo – Fernanda Caldeira / José Adriano 

 

 Equipamentos e produtos 

 

As áreas de isolamento têm ventilação natural e possuem revestimentos lisos e 

laváveis, não tendo tapetes, alcatifas ou cortinados. Estas áreas estão equipadas 

com cadeiras confortáveis e um kit com água e bolachas. Existe um contentor de 

resíduos, solução antisséptica de base alcoólica, máscaras cirúrgicas; luvas 

descartáveis e termómetro. As áreas de isolamento estão, na medida dos 

constrangimentos existentes nas instalações, o mais próximo possível de instalações 

sanitárias equipadas com sabão e toalhetes de papel. 

 

 Informação / formação a trabalhadores e alunos 
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O Plano de Contingência será divulgado a todos os trabalhadores e alunos via 

email. Algumas das instruções mais relevantes (medidas de prevenção / 

procedimentos a adotar perante um caso suspeito)  serão afixadas em locais 

estratégicos da escola. Os alunos serão informados do plano de contingência nas 

aulas de cidadania e/ou oferta complementar.  

 

. Diligências a adotar em caso de presença de casos suspeitos 

 

Qualquer trabalhador / aluno com sinais e sintomas de COVID-19 e ligação 

epidemiológica, ou que identifique um trabalhador / aluno na escola com critérios 

compatíveis com a definição de caso suspeito, informa a direção do Agrupamento 

(preferencialmente por via telefónica) e dirige-se para a área de “isolamento”. 

Nas situações necessárias (nomeadamente no caso dos alunos ou trabalhadores 

com dificuldades de locomoção), o coordenador do plano, ou quem o substitua, 

providencia o acompanhamento até à área de isolamento, devendo, sempre que 

possível, assegurar-se uma distância de segurança  (superior a 1 metro) do doente.  

O(s) trabalhador(es) que acompanha(m)/presta(m) assistência ao Trabalhador / 

aluno com sintomas, deve(m) usar uma máscara cirúrgica e luvas descartáveis, para 

além do cumprimento das precauções básicas de controlo de infeção quanto à 

higiene das mãos, após contacto com o Trabalhador  / aluno doente.  

 

 

10.  Procedimentos a adotar perante um caso suspeito 

 

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

estabelecimento de educação ou ensino, são imediatamente ativados todos os 

procedimentos constantes do Plano de Contingência e é contactado o ponto focal. 
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O caso suspeito de COVID-19 quando se trate de um menor, é acompanhado por 

um adulto, para a área de isolamento. Sempre que se trate de um adulto, dirige-se 

sozinho para a área de isolamento.  

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, preferencialmente em veículo próprio.  

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 quadro clínico apresentado. Terminam os procedimentos constantes 

no Plano de Contingência para COVID-19   

Se o caso for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem telefónica (SNS 24 

ou outras linhas) será encaminhado de uma das seguintes formas: 

Autocuidado: isolamento em casa;  

Avaliação Clínica nas Áreas Dedicadas COVID-19 nos Cuidados de Saúde 

Primários; 

Avaliação Clínica em Serviço de Urgência. 

 

Perante um caso suspeito, se o encarregado de educação não contactar o SNS 

24 ou outras linhas criadas para o efeito, a Autoridade de Saúde Local será 

informada da situação pelo diretor ou ponto focal.  
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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. Neste cenário 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; 

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.  

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;  

 

11.  Procedimentos perante um caso confirmado 

 

Após confirmação laboratorial do caso, a Autoridade de Saúde Local deve 

prosseguir com a investigação epidemiológica: 

Inquérito epidemiológico; 

Rastreio de contactos;  
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Avaliação ambiental.  

 

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

estabelecimento de educação ou ensino sobre as medidas individuais e coletivas a 

implementar, de acordo com a avaliação da situação/risco efetuada, 

nomeadamente: 

Isolamento de casos e contactos, encerramento da turma, de áreas ou, no 

limite, de todo o estabelecimento de educação ou ensino;  

Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços mais utilizados 

pelo caso suspeito, bem como da área de isolamento (Orientação n.º 014/2020 da 

DGS);  

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. 

 

12. Atuação do estabelecimento de educação ou ensino perante um caso 

confirmado de covid-19 fora do estabelecimento  

 

Se o caso confirmado tiver sido identificado fora do estabelecimento de 

educação ou ensino, são seguidos os seguintes passos: 

Perante a comunicação ao estabelecimento de educação ou ensino, de um caso 

confirmado de COVID-19 de uma pessoa que tenha frequentado o estabelecimento, 

devem ser imediatamente ativados todos os procedimentos constantes no Plano de 

Contingência e ser contactado o ponto focal.  
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A Direção do estabelecimento de educação ou ensino ou o ponto focal contacta 

de imediato a Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública Local, a 

informar da situação.  

A Autoridade de Saúde Local, apoiada pela Unidade de Saúde Pública Local, 

assegura a investigação epidemiológica  

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. 

 

13. Rastreio de contactos  

 

 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 med 
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Anexo V 
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Anexo VII 
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Anexo VIII 
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Anexo IX 
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Anexo X 
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Preparação de Solução à base de Hipoclorito de Sódio 

(Diluição de 1/100) 

 

Concentração 
original de 

Hipoclorito de 
Sódio de 5% de 

Cloro ativo 

Quantidade final de 
solução pretendida 

1000ppm 

Volume de 
Hipoclorito de 

Sódio 

Volume da 
Água 

1 Litro  10 mililitros 990 mililitros 

5 Litros 50 mililitros 4,950 
mililitros 

10 Litros 100 mililitros 9,900 
mililitros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XI 


