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1. Enquadramento 

Face aos recentes desenvolvimentos da epidemia de COVID-19 em Portugal, o Agrupamento de 

Escolas de Prado estabeleceu um Plano de Contingência alinhado com as orientações das 

autoridades de saúde nacionais e internacionais. 

Este Plano de Contingência tem efeitos imediatos em todas as escolas do agrupamento. 

Nele pode encontrar-se um conjunto de medidas e recomendações de atuação para cada 

membro individual da comunidade escolar e para os responsáveis de cada unidade, de forma a 

minimizar os riscos de transmissão da COVID-19. 

Com a reabertura do ano escolar, em regime presencial, e seguindo as orientações emanadas, 

cumulativamente, da DGS e ME, o Agrupamento procedeu a uma revisão do plano 

anteriormente elaborado, com intuito de otimizar o bom funcionamento das atividades 

escolares prevenindo o risco de contágio do coronavírus no espaço físico escolar.  

O Plano de Contingência está disponível em www.aeprado.pt que servirá de repositório de toda 

a informação do Agrupamento para o combate à COVID-19. 

A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2). A doença 

manifesta-se predominantemente por sintomas respiratórios, nomeadamente, febre, tosse e 

dificuldade respiratória, podendo também existir outros sintomas, entre os quais, odinofagia 

(dor de garganta) e dores musculares generalizadas.  

Com base na evidência científica atual, este vírus transmite-se principalmente através de: 

− contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando uma pessoa 

infetada tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou entrarem em contacto com a boca, 

nariz ou olhos das 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 ou através de inalação de aerossóis contendo 

o vírus. 

O AE Prado compromete-se a atualizar constantemente a informação sobre a situação 

epidemiológica local relativa à COVID-19. 

O AE Prado recomenda a todos os membros da comunidade escolar que sigam as indicações do 

Plano de Contingência e das autoridades de saúde, sobretudo no que toca às medidas básicas 

de higiene. Solicita-se igualmente especial atenção aos sintomas associados à doença COVID-19, 

nomeadamente febre, tosse e dificuldades respiratórias. 

Em caso de dúvida, deve contactar, de imediato, a linha SNS24 808 24 24 24. Note-se que, no 

caso de ser recomendado o isolamento, não existirão penalizações e tudo será feito para prestar 

o apoio necessário. 

Contacto através do email direcao@aeprado.pt 
  

mailto:direcao@aeprado.pt
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2. Plano de contingência do Agrupamento de Escolas  

2.1. Organização do espaço nas escolas do Agrupamento  

(Salas de aula; salas docentes e não docentes; biblioteca; recreios; sala de atendimento EE; 

casas de banho; corredores de circulação;…) 

2.1.1. Organização do espaço  

Deve ser implementada uma gestão flexível do espaço escolar, procedendo a adaptações 

funcionais que permitam maximizar os espaços em que os alunos possam realizar atividades 

letivas presenciais e trabalho autónomo. 

Sempre que o Estabelecimento de Ensino disponha de espaços que não estão a ser usados, 

poderão ser utilizados para expansão do Estabelecimento, desde que adequados para o efeito. 

Deve ser implementada uma gestão partilhada dos espaços entre escolas, quando tal se 

apresente possível, ou mediante a celebração de parcerias com outras entidades que 

disponibilizem espaços para esse efeito. 

Devem ser privilegiadas as salas mais amplas e arejadas. 

Devem ser definidos circuitos de circulação interna, permitindo uma melhor orientação espacial 

de crianças, jovens e adultos e, ao mesmo tempo, uma higienização mais eficaz do espaço e dos 

equipamentos (gestão autónoma e contextualizada às escolas). 

Estes circuitos devem ser anexados ao presente documento e divulgados, por via digital, para 

toda a comunidade escolar, no início das atividades letivas e sempre que sejam sujeitos a 

alterações. 

O Estabelecimento deve criar espaços “sujos” e espaços “limpos” e estabelecer diferentes 

circuitos de entrada e de saída, bem como de acesso às salas, sempre que possível (sinalizada 

no espaço escola). 

Deve ser privilegiado o acesso às várias entradas nos edifícios escolares para os 

pais/encarregados de educação/educadoras/assistentes e crianças, nos períodos de 

receção/integração de novas crianças a frequentar a educação pré-escolar. 

2.1.2. Acesso e permanência no recinto escolar 

É obrigatório o cumprimento das normas de conduta, no atual contexto, e que visam a 

prevenção e o controlo da transmissão da COVID-19 (colocação de máscara, distanciamento 

físico, higienização das mãos e etiqueta respiratória) para acesso e permanência nos 

estabelecimentos de educação e ensino, pelo pessoal docente e não docente, alunos e 

encarregados de educação (EE). 

A informação relativa às normas de conduta a obedecer deve estar afixada em locais visíveis do 

recinto escolar e, sempre que possível, ser enviada por via digital. 
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Deve ainda a comunidade educativa ser informada sobre todas as alterações à organização e 

funcionamento do respetivo estabelecimento. 

Qualquer pessoa com idade superior a 10 anos, e, no caso dos alunos, a partir do 2.º ciclo do 

ensino básico, independentemente da idade, deve obrigatoriamente utilizar máscara 

comunitária certificada ou máscara cirúrgica para o acesso ou permanência no interior dos 

estabelecimentos de educação e/ou ensino. Esta obrigatoriedade não se aplica nos espaços de 

recreio ao ar livre, sem prejuízo de ser recomendado o uso de máscara sempre que se verifiquem 

aglomerados de pessoas. 

Para as crianças que frequentam o 1.º ciclo do ensino básico, independentemente da idade, a 

utilização de máscara comunitária certificada ou máscara cirúrgica é recomendada para o acesso 

ou permanência no interior dos estabelecimentos de educação e/ou ensino, como medida 

adicional de proteção uma vez que estas crianças não se encontram vacinadas. Nos espaços de 

recreio ao ar livre, pode ser utilizada máscara sempre que se verifiquem aglomerados de 

pessoas. 

A utilização de máscara deve ser sempre adaptada à situação clínica, nomeadamente nas 

situações de perturbação do desenvolvimento ou do comportamento, insuficiência respiratória 

ou outras patologias, mediante avaliação caso-a-caso pelo médico assistente. 

Deve ser acautelada a disponibilização de solução antissética de base alcoólica (SABA), à entrada 

do recinto, sendo a desinfeção das mãos obrigatória para todos aqueles que pretendam aceder 

ao recinto escolar. 

Em locais específicos, nomeadamente nas salas do pré-escolar, é recomendada a utilização do 

tapete higienizante. 

Deve ser cumprido o plano de higienização de cada escola, garantindo a existência de material 

e produtos de limpeza e desinfeção para os procedimentos adequados, de acordo com a 

Informação da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, com a orientação da Direção-

Geral da Saúde (DGS) sobre “Limpeza e desinfeção de superfícies em ambiente escolar, no 

contexto da pandemia COVID-19”. 

Antes da reabertura e após o fecho de cada estabelecimento de ensino, deve ser feita uma 

limpeza / desinfeção geral. 

No recinto escolar existem vários dispensadores de solução antissética de base alcoólica, 

desinfetante, para higienização das mãos, bem como informação facilmente acessível a toda a 

comunidade escolar, nomeadamente através da afixação de cartazes plastificados, com as 

Normas da DGS de higienização das mãos, colocação de máscara e regras de etiqueta 

respiratória e de conduta social. 
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Nos espaços fechados, será assegurada uma boa ventilação e renovação do ar, através da 

abertura de portas ou janelas, evitando, sempre que possível, a utilização de sistemas de ar 

condicionado. 

As crianças, os alunos, bem como o pessoal docente e não docente com sinais ou sintomas 

sugestivos de COVID-19 não devem apresentar-se no estabelecimento de educação pré-escolar 

ou na escola. 

Devem ser contactados o SNS24 (808 242424) ou outras linhas telefónicas criadas 

especificamente para o efeito, e adotados os procedimentos de acordo com as indicações 

fornecidas, pelos profissionais de saúde. 

2.1.3. Acesso de terceiros ao recinto escolar 

Elementos externos ao processo educativo (p. ex. fornecedores) só devem entrar no recinto 

escolar quando tal for imprescindível e, sempre, de forma segura. É obrigatório o cumprimento 

das normas de conduta, no atual contexto, e que visam a prevenção e o controlo da transmissão 

da COVID-19 (colocação de máscara, distanciamento físico, higienização das mãos e etiqueta 

respiratória), evitando contacto com as crianças e pessoal docente e não docente. 

Para o acesso ao recinto por EE ou outros aconselha-se marcação prévia.  

À entrada será rececionado o documento de identificação do visitante, onde se efetuará um 

registo de entrada, (hora e tempo limite), nome do profissional que o irá rececionar, motivo da 

visita (e saída), devidamente acautelada pelo assistente operacional (AO) de serviço. 

2.1.4. Objetos permitidos no recinto escolar  

Todos os alunos e pessoal docente e não docente devem evitar levar para a escola quaisquer 

objetos que sejam dispensáveis à prática letiva. 

Não devem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos. 

Sempre que possível, é dispensado o transporte de material escolar entre a Escola e o meio 

externo. 

Todo o material escolar necessário deve permanecer dentro da sala de aula, no lugar de cada 

aluno, nos respetivos turnos letivos, quando aplicável. 

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

desinfeção do mesmo entre utilizações. 

Devem ser removidos das salas os acessórios não essenciais à prática das atividades 

pedagógicas, reforçando a limpeza e desinfeção dos que lá permanecem. 

2.1.5. Utilização de Espaços de Armazenamento  

Deve ser garantido, sempre que possível, um espaço de armazenamento a todos os alunos e 

pessoal docente e não docente.  
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Estes espaços de armazenamento servirão para guardar os lanches e/ou objetos estritamente 

necessários (ex: casaco de inverno), sendo a circulação, nestes locais, estritamente proibida em 

períodos de não utilização. 

2.1.6. Salas de docentes e não docentes 

Devem ser cumpridas as regras de higienização das mãos (casa de banho/SABA), do 

distanciamento e do uso de máscara. 

A permanência nestes espaços deve ser limitada ao número de pessoas afixado, de acordo com 

a área específica, e permanecer o tempo estritamente necessário, garantindo a igualdade de 

direito no acesso à mesma por todos os profissionais envolvidos e que assim o desejem. 

Deverá ser efetuada a desinfeção das superfícies de contacto, em todo o espaço, várias vezes 

ao dia, particularmente na entrada e saída destas salas.  

Recomenda-se o uso de louça descartável e colocação da mesma no lixo, logo após a sua 

utilização. 

2.1.7. Contactos com os Encarregados de Educação 

Deve ser privilegiada 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, com apenas um encarregado de educação ou em pequenos grupos, 

mantendo as medidas de higiene e distanciamento social. 

Devem ser atualizados os contactos de emergência dos alunos e do fluxo de informação aos 

encarregados de educação. 

2.1.8. Organização de reuniões/procedimentos administrativos 

Deve ser privilegiada a via digital para todos os procedimentos administrativos, sempre que 

possível. 

São interditos eventos e reuniões com um número alargado de pessoas. 

Nos casos em que seja necessário reunir presencialmente, estas reuniões deverão envolver, 

preferencialmente, pequenos grupos, mantendo as medidas de higiene e distanciamento, 

carecendo de autorização superior. 

2.1.9. Gestão de resíduos 

A gestão de resíduos deve ser controlada de forma a confirmar que é mantida, diariamente, sem 

necessidade de proceder a tratamento especial. 
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2.1.10. Projeto de Educação para a Saúde (PES) 

 Criação de equipas de educação para a saúde 

O projeto de Educação para a Saúde (PES) deve estar envolvido na criação/ reforço de equipas 

de educação para a saúde, compostas por pessoal docente e não docente, em colaboração 

permanente com os centros de saúde (equipas de saúde escolar), associações de pais e de 

estudantes e outros. Estas equipas são responsáveis pela elaboração e coordenação dos 

respetivos planos de saúde, promovendo-se, entre outras ações, sessões de 

informação/sensibilização para toda a comunidade escolar. 

2.1.11. Organização do espaço das Bibliotecas Escolares (BE) 

Serviços da Biblioteca Escolar 

Os serviços da BE são limitados ao mínimo, estando apenas disponíveis o empréstimo para a 

sala de aula e domiciliário, o estudo individual e a utilização de alguns computadores. 

Não serão permitidos: trabalho de grupo, estudo coletivo, acesso livre ao fundo documental, ou 

a partilha, entre utentes, de equipamentos e de documentos durante a permanência na 

biblioteca. 

 

Medidas Essenciais Prioritárias 

- Será usada uma porta para a entrada e uma outra porta para a saída, nos espaços onde é 

possível, com sinalética no chão para demarcar o circuito de entrada e o de saída. 

- O utilizador deverá dirigir-se obrigatoriamente ao balcão de atendimento, para qualquer 

serviço, respeitando a sinalética, de acordo com as normas de distanciamento. Apenas um 

aluno, de cada vez, será atendido ao balcão; os restantes terão que esperar no exterior da 

biblioteca, numa única fila e observando as regras de distanciamento. 

- Os alunos portadores de sacos ou mochilas devem colocá-los em cacifos próprios que serão 

desinfetados após utilização e onde será colocado um rótulo a dizer LIMPO. 

- Limites de ocupação / Condições de permanência: 

A ocupação máxima permitida nas BE é de 15 a 20 utilizadores, em simultâneo, nos 

espaços/lugares devidamente assinalados, de modo a manter o distanciamento físico e a 

possibilidade da adequada desinfeção. O utilizador deve esperar no balcão de atendimento pela 

autorização do funcionário que lhe indicará o local onde poderá permanecer. O utilizador deverá 

manter-se no lugar que lhe foi indicado e adotar os procedimentos de etiqueta respiratória e de 

conduta social. 

- Distanciamento entre utilizadores: 

O distanciamento entre utilizadores, quando sentados, será sempre de 150 cm (mínimo). 
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- Quarentena de documentos: 

Os documentos devolvidos ou manuseados na biblioteca pelos utilizadores devem ser colocados 

de quarentena durante 72 horas (de acordo com a informação atualmente disponível), 

num espaço isolado, apenas acessível ao funcionário e professores da equipa. Os 

documentos em quarentena serão organizados por data de devolução. 

- Higienização e limpeza: 

Devem ser colocados, no balcão de atendimento, um dispensador de solução antissética de base 

alcoólica, desinfetante para higienização das mãos, uma cópia da Norma da DGS de Higienização 

das mãos e uma cópia das regras de etiqueta respiratória e de conduta social. 

Os teclados e rato dos PC são sempre desinfetados após cada utilização. Após a desinfeção será 

colocado um separador a dizer LIMPO em cima do teclado. 

Os tablets são entregues ao aluno desinfetados. Depois da sua utilização, o aluno coloca-o em 

local próprio e com a sinalética TABLETS, para que imediatamente sejam desinfetados e depois 

guardados novamente na zona de arquivo. 

- Previsão de tempos para higienização e arejamento do espaço: 

Haverá, pelo menos, 2 períodos de 10 minutos, desfasados dos intervalos, tanto no turno da 

manhã como no turno da tarde, para higienização/ desinfeção dos equipamentos e arejamento 

do espaço.  

Após cada utilização por uma turma/ grupo, haverá 10 minutos para que o espaço e 

equipamentos sejam desinfetados. 

- Renovação/circulação de ar: 

Deve ser assegurada, sempre que possível, uma boa ventilação dos espaços, através da abertura 

de portas ou janelas. 

 

2.2. Organização do espaço pré-escolar  

2.2.1. Dinâmica das Salas de atividades 

As crianças, o pessoal docente e não docente devem ser organizados em salas ou outros 

espaços, de forma a evitar o contacto entre pessoas de grupos diferentes.  

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

comprometer o normal funcionamento das atividades pedagógicas.  

Devem ser definidos circuitos de circulação interna, permitindo uma melhor orientação espacial 

de crianças e adultos e, ao mesmo tempo, uma higienização mais eficaz do espaço e dos 

equipamentos. 
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Cada sala deve criar espaços “sujos” e espaços “limpos” e estabelecer/respeitar diferentes 

circuitos de entrada e de saída, respeitando o distanciamento aconselhado para uma melhor 

orientação das crianças e adultos. 

Deve garantir-se a existência de material individual necessário para cada atividade (recipiente 

com o material necessário para os registos gráficos e outros), e/ou a desinfeção do mesmo entre 

as utilizações. 

Deverão ser removidos das salas os acessórios não essenciais à prática das atividades 

pedagógicas, reforçando a limpeza e desinfeção dos que lá permanecem.  

Deve solicitar-se aos pais/encarregados de educação que não deixem as crianças levar de casa 

brinquedos ou outros objetos não necessários.   

2.2.2. Dinâmica dos Recreios 

Devem ser cumpridas as regras de higienização das mãos (casa de banho/SABA) na ida/regresso, 

do distanciamento e do uso de máscara (docentes e não docentes), nestes espaços. 

Na organização da rotina diária, é necessário desfasar os momentos de permanência dos 

diferentes grupos de crianças no recreio e/ou distribuir por zonas afetas a cada grupo. 

Não deverão ser utilizados os equipamentos recreativos (baloiço, escorrega, balancé), até que 

surjam orientações superiores a autorizar.  

O material existente/utilizado deverá ser higienizado após a utilização de cada grupo. 

2.2.3. Dinâmica das Casas de banho 

As idas às casas de banho deverão ser respeitadas consoante a quantidade e a dimensão das 

mesmas (1 a 2 crianças de cada vez), sempre que possível com a presença de um adulto para 

supervisionar. 

Existe sinalização/semáforo, à entrada deste espaço, para as crianças saberem se podem ou não 

utilizá-lo. 

2.2.4. Dinâmica dos Corredores de Circulação 

Devem ser definidos e identificados todos os circuitos e procedimentos no interior de cada 

estabelecimento, promovendo o distanciamento físico. 

Estes circuitos deverão ser respeitados por todos os intervenientes (crianças e adultos). 

2.2.5. Organização do horário e prática pedagógica no pré-escolar 

Sempre que possível, deve ser privilegiado o contacto com as famílias à entrada do 

estabelecimento, mantendo o distanciamento físico recomendado, possibilitando que a 

articulação possa ser veiculada ou complementada regularmente, via telefone ou por meios 
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digitais, de modo a que, na adaptação à nova realidade, haja articulação e continuidade entre o 

jardim de Infância e a família. 

Devem ser considerados horários fixos na entrega e recolha das crianças para evitar 

aglomerados de pessoas e os mesmos devem ser respeitados.  

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

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

assim a circulação de pessoas externas no interior do estabelecimento.  

A situação da pandemia e a especificidade de cada contexto implicam uma flexibilidade e 

adequação na organização das rotinas, dos espaços, dos materiais e das atividades, não 

descurando as aprendizagens das crianças e a garantia do seu direito de brincar.  

Neste contexto, indicam-se alguns procedimentos a seguir: 

- Estabelecer uma nova rotina pedagógica, tendo em conta as presentes orientações, em 

articulação com os fundamentos e princípios da pedagogia para a infância definidos nas 

Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar (OCPE). 

- Dar a conhecer às crianças, justificar e colocar em prática as novas regras de convivência social 

a todos os intervenientes de várias formas, levando-as a compreender a importância das novas 

formas de interação entre pares e adultos. 

- Planear atividades e projetos tendo em conta o contexto atual, privilegiando as sugestões das 

crianças e em pequenos grupos - saber ouvir as suas opiniões e sugestões.  

- Realizar o registo das novas regras de segurança com as crianças - elaboração de cartazes 

informativos sobre a pandemia, panfletos (regras, atitudes, prevenção) para expor sala e/ou 

estabelecimento. 

- Privilegiar a utilização das tecnologias de modo diversificado com diferentes funções, como 

recolha de informação, registo, comunicação, etc. 

- Desenvolver as atividades, preferencialmente, em pequenos grupos ou individualmente, 

quando possível.  

- Promover atividades como a leitura de histórias em círculo alargado. 

- Privilegiar atividades que recorram a materiais de fácil lavagem/higienização e reforço da 

higienização/desinfeção de todo o material/espaço pelas assistentes operacionais e evitar 

aqueles que pelas suas características apresentam maior risco de contaminação.  

- Assegurar acompanhamento/apoio individualizado a criança que se encontrar atestadamente 

em grupo de risco, envolvendo a equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva (EMAEI) 

no acompanhamento da criança em estreita articulação com a educadora e a família.  

- Se possível, colocação de docente (s) de apoio nas turmas com maior número de crianças – 

recursos humanos. 
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- Privilegiar atividades pedagógicas e lúdicas ao ar livre, no espaço exterior/recreio ou fora da 

escola (semanais/mensais - hortas, jardins,…), evitando grandes concentrações e mantendo o 

distanciamento físico.   

2.2.6. Contactos com os encarregados de educação 

Os contactos dos pais/encarregados de educação deverão estar arquivados em local próprio, 

para consulta pelos responsáveis (pessoal docente/não docente/SAAAF- serviço de atividades 

de apoio e animação à família). 

Os pais/encarregados de educação devem ser alertados para a necessidade deste contacto estar 

sempre disponível (de imediato, na atividade laboral e /ou pessoal). 

Os contactos de emergência deverão estar sempre atualizados. 

2.2.7. Gestão e procedimento no período das refeições 

As funcionárias da empresa do serviço de refeições deverão deixar na entrada do edifício escolar 

as cuvetes relativas às refeições (exterior ao refeitório). 

A hora da refeição deverá ser marcada, preferencialmente por turnos, existindo sinalética 

informativa, de fácil leitura, à entrada e saída do refeitório; se não for possível, as refeições terão 

de ser efetuadas nas salas de atividades. 

As crianças deverão proceder à lavagem das mãos corretamente antes e depois das refeições e 

de preferência acompanhadas por um adulto.  

Os adultos também deverão proceder obrigatoriamente à lavagem/desinfeção das mãos antes 

e após as refeições. 

Os lugares deverão estar marcados de forma a assegurar o distanciamento físico entre crianças.  

Todas as superfícies deverão ser corretamente limpas e desinfetadas nas mudanças de turnos 

das refeições das crianças e no final de todas refeições – mesas, cadeiras e chão. 

Devem ser evitados toques desnecessários em superfícies. 

Não é permitida a partilha de alimentos ou utensílios. 

Os lanches das crianças deverão ser transportados em sacos / mochilas que serão desinfetadas 

à entrada e à saída do edifício escolar. 

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

colocados em saco descartável, quando aplicável. 

As pausas de almoço do pessoal docente, não docente e SAAAF deverão ocorrer de forma a 

garantir o distanciamento físico. 

Sempre que possível, as janelas, portadas e portas devem estar abertas, de modo a permitir uma 

melhor circulação de ar. 
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2.3. Organização do espaço no ensino básico (1º ciclo) 

2.3.1. Receção dos alunos 

Os alunos devem ser entregues ao portão pelo seu encarregado de educação, ou por pessoa por 

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

circulação de pessoas externas no interior do recinto. 

O distanciamento e a ordem dos alunos, enquanto aguardam para a realização da desinfeção do 

calçado e das mãos, à porta do estabelecimento, devem ser garantidos por um profissional 

destacado para o efeito, promovendo, assim, o distanciamento físico. 

A chegada dos alunos ao Recinto Escolar deve obedecer aos horários atribuídos a cada turma, 

desfasados dos horários das outras turmas do mesmo ano de escolaridade por um período de 

30 minutos, de forma a evitar uma grande afluência e, consequentemente, a concentração de 

alunos à porta da Escola. 

2.3.2. Acompanhamento de crianças por técnicos / docentes da Intervenção Precoce  

Devem ser assegurados os apoios presenciais mobilizados para as crianças acompanhadas pelos 

técnicos e/ou docentes da Intervenção Precoce. 

Este trabalho deve ser acompanhado pela equipa EMAEI, em estreita articulação com o 

professor e com as equipas locais a funcionar no âmbito do Sistema Nacional de Intervenção 

Precoce na Infância (SNIPI).  

2.3.3. Dinâmica das Salas de Aula 

Sempre que possível, as aulas de cada turma devem decorrer na mesma sala e com 

lugar/secretária fixo por aluno; deve garantir-se um distanciamento físico entre os alunos e 

alunos/docentes de, pelo menos, 1 metro, sem comprometer o normal funcionamento das 

atividades letivas. 

Deve ser privilegiada a utilização de salas amplas e arejadas, tendo em conta a sua dimensão e 

as próprias características da Escola, em função do número de alunos por turma. 

Assim: 

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

com a estrutura física das salas, preferencialmente, com a mesma orientação; 

- Pode ainda optar-se por outro tipo de organização do espaço, evitando uma disposição que 

implique ter alunos virados de frente uns para os outros. 
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2.3.4. Dinâmica dos Recreios 

Na organização da rotina diária, é necessário desfasar os momentos de permanência dos 

diferentes grupos de crianças no recreio e/ou distribuir por zonas afetas a cada grupo. 

Os equipamentos devem ser higienizados após a utilização de cada grupo. 

2.3.5. Dinâmica das Casas de Banho 

Deve evitar-se concentração de alunos nas idas à casa de banho. 

A permanência na casa de banho deve ser limitada a um número máximo de duas pessoas. 

A ocupação da casa de banho deve ocorrer apenas por períodos de tempo estritamente 

necessários. 

As idas à casa de banho devem ser individuais, salvo os casos em que, por necessidade especial 

física ou cognitiva reconhecida pela Escola, seja necessário o acompanhamento por outro. 

2.3.6. Dinâmica dos Corredores de Circulação 

Devem ser definidos e identificados os circuitos e procedimentos no interior da escola, que 

promovam o distanciamento físico, nomeadamente no percurso desde a entrada da escola até 

à sala de aula e nos acessos aos locais de atendimento e convívio como, por exemplo, refeitório, 

salas de apoio e casas de banho. 

Os alunos devem dirigir-se para o respetivo cacifo, para que possam guardar o seu lanche. 

Os alunos cujas aulas se iniciarão de imediato após a chegada à escola devem entrar na sala de 

aula, de forma ordenada, respeitando a sinalização, e ocupar os seus respetivos lugares. 

Os alunos cujas aulas não se iniciarão logo após a chegada à escola devem ser acompanhados 

pela AO delegada para esse efeito para a área reservada para a sua turma. 

2.3.7. Organização do horário e prática pedagógica 

Os alunos devem ser organizados, preferencialmente, em grupos/turmas, mantendo-se esta 

organização ao longo de todo o período de permanência na escola. 

Os grupos/turmas devem ter, sempre que possível, horários de aulas, intervalos e período de 

refeições organizados de forma a evitar o contacto com outros grupos/turmas. 

As atividades desportivas, bem com outras atividades que impliquem maior contacto físico, 

devem ser planificadas e adequadas às orientações das autoridades de saúde em vigor. 

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

permanecer, tanto quanto possível, em zonas específicas, definidas pela escola. 
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2.3.8. Gestão e procedimento no período das refeições 

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

cruzamento e concentração de crianças, ou, quando tal não for possível, será de considerar fazer 

as refeições na sala de atividades. 

O recurso a refeições na modalidade de takeaway deixa de ser permitido. Caso haja alguma 

situação excecional que o aconselhe, deverá a escola justificar e obter a respetiva autorização 

junto da Direção Regional de Educação. 

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

de forma correta. 

Os adultos também deverão proceder obrigatoriamente à lavagem/desinfeção das mãos antes 

e após as refeições. 

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

possível entre crianças. 

Todas as superfícies deverão ser corretamente limpas e desinfetadas nas mudanças de turnos 

das refeições das crianças e no final de todas refeições – mesas, cadeiras e chão. 

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. 

No período das refeições, a utilização de máscara (adultos) não é obrigatória. 

Os talheres e os guardanapos devem ser fornecidos dentro de embalagem apropriada. 

Não é aconselhado e devem ser retirados artigos decorativos e outros objetos das mesas; 

Deve ser assegurada uma boa ventilação e renovação do ar. 

2.4. Organização do espaço no ensino básico (2º e 3º ciclos) 

2.4.1. Entrada e saída dos alunos no recinto escolar / Escola Básica de Prado 

A chegada dos alunos ao Recinto Escolar deve obedecer aos horários atribuídos a cada turma, 

de forma a evitar uma grande afluência e, consequentemente, a concentração de alunos à porta 

da escola. 

Os alunos devem entrar pela portaria principal, sendo-lhes colocado álcool gel nas mãos, pelo(a) 

assistente operacional que se encontre na portaria.  

À entrada, os alunos deverão aproximar o cartão do leitor, ficando, assim, registada a entrada 

na escola.  

Ao longo do dia apenas será permitida a saída aos alunos que não almocem na escola. 
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No final das atividades letivas, de modo a evitar a concentração de um número elevado de 

alunos, a saída far-se-á pelo portão de acesso a veículos, não havendo lugar ao registo da saída 

com recurso ao cartão. 

2.4.2. Acompanhamento por técnicos e/ou docentes da Intervenção Precoce  

Devem ser assegurados os apoios presenciais mobilizados para as crianças acompanhadas pelos 

técnicos e/ou docentes da Intervenção Precoce. 

Este trabalho deve ser acompanhado pela equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva 

(EMAEI), em estreita articulação com os docentes e com as equipas locais a funcionar no âmbito 

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

2.4.3. Dinâmica das Salas de Aula 

As aulas de cada turma devem decorrer, sempre que possível, na mesma sala e com 

lugar/secretária fixo por aluno. 

A entrada e saída na sala far-se-á, sempre, pela porta exterior e nunca pela entrada comum, 

principal, do Bloco. Cabe ao docente de cada turma ordenar e disciplinar as entradas e saídas 

do espaço sala para o exterior, evitando que haja aglomerados inconvenientes de alunos.  

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

espaço entre os alunos. 

Assim: 

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

a estrutura física das salas. 

As mesas devem ser dispostas, preferencialmente, com a mesma orientação (linha contínua) e 

com um aluno por mesa. 

Pode ainda optar-se por outro tipo de organização do espaço, evitando uma disposição que 

implique ter alunos virados de frente uns para os outros. 

Sempre que possível, deve garantir-se um distanciamento físico entre os alunos e 

alunos/docentes de, pelo menos, 1 metro, sem comprometer o normal funcionamento das 

atividades letivas. 

2.4.4. Higienização e limpeza de equipamentos tecnológicos de uso coletivo  

Equipamentos tecnológicos - computadores fixos, portáteis, ratos, tablets, impressoras, 

comandos, equipamentos de robótica e outros dispositivos tecnológicos. 

Não é permitida: 

- a presença de produtos alimentares, principalmente líquidos, na proximidade de 

equipamentos informáticos; 
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- a utilização, por parte dos alunos, de dispositivos de armazenamento externos (pendrive, disco 

externo, entre outros), de headphones e outros dispositivos pessoais; 

- a aplicação nos equipamentos, de produtos individuais de higienização, que os utilizadores dos 

equipamentos informáticos possam transportar consigo; 

- a pulverização de produtos sobre os equipamentos tecnológicos, pois a pulverização direta nos 

equipamentos, com lixívia, álcool gel ou outros produtos de limpeza pode danificar os 

equipamentos; 

- a utilização de produtos de limpeza corrosivos. 

 
Higienização e limpeza de computadores, tablets e outros dispositivos tecnológicos de 

utilização partilhada / uso coletivo 

Sempre que possível, os equipamentos devem ser forrados com película aderente, de forma a 

evitar a corrosão dos materiais que os constituem, pela solução alcalina a aplicar na sua 

higienização (principalmente os teclados, os comandos e outras zonas de contacto com as 

mãos). 

A higienização dos equipamentos deve ser feita por pessoas especializadas para o efeito, tendo 

em conta que os produtos e utensílios a utilizar são específicos para os equipamentos 

informáticos. Dada esta especificidade e de forma a garantir a sua higienização sem danificar os 

equipamentos, aconselha-se a que se use uma solução à base de álcool. A mesma deve consistir 

em álcool isopropílico e água, numa proporção de 70% para 30% respetivamente. 

Todos os equipamentos deverão ser higienizados antes de cada utilização, de acordo com o 

seguinte procedimento: 

- Ter em atenção que todos os equipamentos devem estar desligados, incluindo da corrente 

elétrica.  

- No caso dos computadores fixos, estes manter-se-ão ligados durante o dia, sendo a desinfeção 

realizada antes de cada utilização. 

- Não aplicar o produto higienizante diretamente nos equipamentos. Deverá ser aplicado num 

pano de microfibra (pano que não solte fiapos), sem ficar demasiado humedecido.  

- A limpeza deve ser feita em toda a área de contacto pelo utilizador. Neste procedimento, deve 

garantir-se a passagem do pano sempre na mesma direção. 

- Antes de voltar a ligar qualquer equipamento, aguardar o tempo necessário de modo a que o 

mesmo se encontre completamente seco. 

 
Transporte dos portáteis e outros dispositivos para as salas de aula: 

- Depois de desinfetados os equipamentos, estes são transportados num carrinho pelo professor 

ou por um assistente operacional para a sala de aula. 
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- O carrinho é posicionado no interior da sala, num espaço que permita que cada aluno se 

levante, seguindo um percurso sinalizado, evitando o cruzamento entre alunos, e pegue num 

equipamento de forma sequencial e com o devido distanciamento. Dirige-se posteriormente 

para a sua secretária, coloca o equipamento em cima da mesma, em segurança. 

- No final da aula, será também cada aluno a desligar o seu equipamento e a colocá-lo no 

respetivo lugar no carrinho, seguindo o percurso acima referenciado.  

- O carrinho é levado para fora da sala e proceder-se-á novamente à higienização dos 

equipamentos, antes da próxima utilização. 

 

2.4.5. Dinâmica da Sala de Informática 

Em situação de horário em simultâneo de duas turmas, nas disciplinas de TIC e Laboratório de 

Imagem, uma das turmas utilizará os portáteis na sala de aula estabelecida e a outra turma 

deslocar-se-á para a sala de Informática.  

De modo a minimizar a movimentação, os critérios para a deslocação de uma das duas turmas 

para a sala de informática são: 

1. Desloca-se a turma cuja respetiva sala de aula habitual se encontra mais 

próxima da sala de informática; 

2. Se as salas de aulas das duas turmas são equidistantes da sala de informática, 

desloca-se a turma com o menor número de alunos.  

As mochilas e/ou sacos dos alunos deverão permanecer na sala de aula habitual da turma.   

Os computadores serão higienizados/ desinfetados antes de cada utilização por uma turma.   

Haverá, pelo menos, 2 períodos de 10 minutos, tanto no turno da manhã como no turno da 

tarde para o arejamento da sala.  

2.4.6. Dinâmica do Laboratório de Físico-Química 

O laboratório de Físico-Química será utilizado apenas nas aulas onde há desdobramento do 

grupo turma, com a disciplina de Ciências Naturais. 

Na situação em que não há desdobramento da turma ou o número de alunos excede a lotação 

máxima, o professor deslocar-se-á até à sala da turma, com o material necessário para a 

realização da demonstração da experiência, quando possível. 

A limpeza e higienização dos materiais/equipamentos/superfícies deve obedecer aos 

procedimentos previstos no Plano de Contingência do Agrupamento. Devem ser colocados, à 

entrada, um dispensador de solução antissética de base alcoólica, desinfetante para 

higienização das mãos, uma cópia da Norma da DGS de Higienização das mãos e uma cópia das 
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regras de etiqueta respiratória e de conduta social, devidamente plastificadas e desinfetadas 

várias vezes ao dia. 

Serão aplicadas as seguintes medidas essenciais e prioritárias: 

- Normas e procedimentos de entrada e saída: A entrada e saída dos alunos será efetuada pela 

porta de emergência. 

- Condições de acesso: Para além do uso da máscara e adoção de procedimentos da etiqueta 

respiratória, deve ser acautelada a higienização das mãos à entrada e saída, com solução 

antisséptica (SABA); Não são permitidos sacos nem mochilas, no interior do laboratório. 

- Limites de ocupação / Condições de permanência – O laboratório terá a lotação máxima de 12 

alunos; Será colocada nas bancadas uma sinalética que indica os lugares que podem ser 

ocupados, de forma a garantir as regras de distanciamento físico (mínimo 150cm). 

As atividades serão constituídas por demonstrações, realizadas pelo professor ou por um aluno, 

de forma a evitar que os alunos se movimentem no laboratório e partilhem o material utilizado; 

O aluno que realizar a experiência deve obrigatoriamente usar luvas; Todos os alunos devem 

utilizar bata, como habitualmente. 

Deve ser assegurada, sempre que possível, uma boa ventilação do espaço, preferencialmente 

com ventilação natural, através da abertura de portas e/ou janelas; Após cada utilização por 

uma turma haverá 10 minutos para que as bancadas e o material utilizado sejam higienizados e 

desinfetados. 

2.4.7. Dinâmica do Pavilhão Gimnodesportivo 

A utilização do Pavilhão para as aulas de Educação Física far-se-á de acordo com rotina a seguir 

descrita. Relativamente à organização do espaço, devem ser cumpridas as medidas de 

distanciamento físico, nomeadamente o distanciamento de pelo menos dois metros entre 

pessoas em contexto de não realização de exercício físico (receção, espaços de circulação), ou 

três metros entre alunos durante a prática de exercício físico. 

Os alunos devem usar máscara à entrada e saída das instalações, sendo dispensado o seu uso 

durante a realização de exercício físico. 

O acesso ao espaço sobredito tem duas entradas e saídas distintas: uma entrada para meninas 

e outra para meninos em perímetros desencontrados. 

A circulação de acesso ao balneário, respetivo, efetuar-se-á em fila única, mantendo o devido 

distanciamento físico entre os alunos. 

No balneário respetivo, os alunos não poderão usar os cacifos. Na muda de roupa desportiva, 

terão de manter a regra do distanciamento de 1,5 m entre eles, sendo que estarão sinalizados 

os espaços interditos. 
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O calçado desportivo será de utilização exclusiva para o espaço do pavilhão e a muda realizar-

se-á aquando do equipamento para as aulas de Educação Física. 

Nos WC só poderão usar os espaços assinalados para o efeito. A dinâmica de utilização será 

supervisionada pelo docente e o assistente operacional efetivo ao serviço. 

Quanto às aulas de grupo, deve ser reduzido o número de participantes de forma a garantir o 

distanciamento físico de pelo menos 3 metros entre praticantes, tendo em conta a disposição e 

movimentos dos alunos ao longo das aulas. 

Entre as aulas, os espaços devem ser ventilados, bem como a limpeza e higienização dos 

espaços, equipamentos e utensílios utilizados entre as aulas. 

Não é permitido o uso de chuveiro. 

2.4.8. Dinâmica dos Recreios 

Na organização da rotina diária, devem ser desfasados os momentos de permanência dos 

diferentes grupos de alunos no recreio e/ou distribuir por zonas afetas a cada bloco. 

As turmas permanecerão, preferencialmente, no espaço/perímetro adstrito ao bloco onde 

decorrem as atividades letivas, devendo apenas circular por motivos excecionais ou quando se 

deslocam para as aulas de Educação Física, refeitório, biblioteca, sala de aprendizagem ativa e 

sala de informática. 

Os espaços de lazer, no recreio escolar, estão interditos à prática de qualquer tipo de atividade 

nos intervalos ou fora deles. 

2.4.9. Dinâmica das Casas de Banho / Blocos 

Deve evitar-se concentração de alunos nas idas à casa de banho.  

A permanência no WC deve ser limitada a um número máximo de dois alunos. Este controlo será 

feito pelo AO do bloco. 

A ocupação da casa de banho deve ocorrer apenas por períodos de tempo estritamente 

necessários. 

As idas à casa de banho devem ser individuais, salvo os casos em que, por necessidade especial 

física ou cognitiva reconhecida pela Escola, seja necessário o acompanhamento por outro. 

2.4.10. Organização do horário e prática pedagógica 

Os alunos devem ser organizados, preferencialmente, em grupos/turmas, mantendo-se esta 

organização ao longo de todo o período de permanência na escola. 

Os grupos/turmas devem ter, sempre que possível, horários de aulas, intervalos e período de 

refeições organizados de forma a evitar o contacto com outros grupos/turmas. 
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Os alunos terão dois intervalos de 10 minutos cada no período da manhã e outros dois intervalos 

de igual duração no período da tarde, devendo permanecer, tanto quanto possível, no 

perímetro do Bloco onde têm as aulas. 

2.4.11. Gestão e procedimento no período das refeições 

A deslocação para o refeitório, caso aplicável, deve ser desfasada para evitar o cruzamento de 

alunos e respeitar as regras de distanciamento, ou, quando tal não for possível, será de 

considerar fazer as refeições na sala de atividades. 

O recurso a refeições na modalidade de takeaway deixa de ser permitido. Caso haja alguma 

situação excecional que o aconselhe, deverá a escola justificar e obter a respetiva autorização 

junto da Direção Regional de Educação. 

Antes e depois das refeições, os alunos devem lavar as mãos, se possível supervisionados pelo 

AO destacado, para que o façam de forma correta. 

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

possível entre os alunos. 

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

utilizadas, sobretudo mesas e cadeiras. 

Não devem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos. 

A utilização de máscara é obrigatória, exceto no período de refeição. 

Os talheres e os guardanapos devem ser fornecidos dentro de embalagem apropriada. 

Não é aconselhado e devem ser retirados artigos decorativos e outros objetos das mesas. 

Deve ser assegurada uma boa ventilação e renovação do ar. 

 

2.5 Procedimentos preventivos gerais 

2.5.1. Regresso de deslocações ao estrangeiro 

Não tendo sido decretada pela DGS, até ao presente momento, qualquer restrição a deslocações 

ao estrangeiro, recomenda-se a devida ponderação relativamente à conveniência dessas 

deslocações, principalmente para países ou zonas em que a propagação do vírus se mostra mais 

ativa, identificados pelas Autoridades de Saúde. 

Os docentes, alunos e demais acompanhantes que tenham regressado ou que tenham estado 

em contacto próximo e direto com quem tenha regressado de país ou zona de risco para a 

infeção pelo COVID-19, identificados pela DGS, devem, nos 14 dias subsequentes, monitorizar o 

seu estado de saúde, medindo a temperatura corporal duas vezes ao dia, registando os valores 

e estar atentos a tosse ou a dificuldades respiratórias. Devem ainda evitar cumprimentos sociais 

com contacto físico. 
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Quaisquer alterações ao estado de saúde devem ser comunicadas de imediato à linha SNS 24 

(808 24 24 24) que analisará o risco em concreto e dará as devidas recomendações/orientações. 

2.5.2. Medidas básicas de higiene de prevenção diária 

A comunidade AE PRADO deve: 

- Lavar frequentemente as mãos, com água e sabonete líquido, esfregando-as bem durante pelo 

menos 20 segundos.  

- Reforçar a lavagem das mãos antes e após o contacto com alimentos, após o uso das 

instalações sanitárias, e após o contacto com superfícies em locais públicos (maçanetas das 

portas, botões de elevador, transportes públicos, etc.). 

- Usar, em alternativa, para higiene das mãos, uma solução antissética de base alcoólica (SABA). 

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

- Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos em seguida. 

- Tossir ou espirrar para um lenço (de utilização única) ou para o braço com o cotovelo fletido, e 

não para as mãos. 

- Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca. 

- Promover o distanciamento físico, nomeadamente, não permanecendo em locais muito 

frequentados e fechados, sem absoluta necessidade (exceto atividades letivas e profissionais). 

- Evitar cumprimentos com contacto físico. 

- Limpar e desinfetar com frequência as superfícies e equipamentos de contacto (teclado, 

secretária, telemóvel, etc.). 

Cada escola terá uma área ou sala de “isolamento” (gabinete ou sala), devidamente identificada 

e comunicada ao Diretor, que tem como finalidade evitar ou restringir o contacto direto com 

quem apresente os sintomas acima descritos. 

Caso apareça algum sintoma, como tosse, febre ou dificuldade respiratória (no próprio ou seus 

conviventes), reduzir os contactos sociais, não se deslocar para os serviços de saúde e telefonar 

para a Linha SNS24 (808 24 24 24). 

2.5.3. Medidas de higiene ambiental 

Dado que, em condições ideais, o vírus pode permanecer ativo em superfícies durante alguns 

dias, é essencial a sua limpeza e desinfeção frequente e adequada. 

A frequência de limpeza e desinfeção de superfícies, nomeadamente tampos de mesas, 

teclados, corrimãos, maçanetas de portas, recomendada é, no mínimo, três vezes por dia e 

sempre que necessário. 
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A higienização e limpeza devem ser adequadas ao tipo de revestimento e realizadas com 

detergente desengordurante, seguido de desinfetante tais como solução de hipoclorito de sódio 

contendo 1000 ppm de cloro ativo ou álcool a 70⁰.  

O uso de detergentes e desinfetantes deve estar de acordo com as recomendações do fabricante 

quanto à quantidade, diluição e tempo de contacto. 

Deve ser garantida a disponibilização de água, sabonete líquido e toalhetes de papel para 

secagem das mãos em todas as instalações sanitárias e outros pontos de lavagem das mãos.  

Deve ser garantida a disponibilização de SABA nos locais de entrada/saída dos edifícios, zona de 

maior aglomeração de pessoas, em cada bloco, à entrada e no interior das áreas de isolamento, 

e outros locais em que se justifique, quer pelo número de pessoas ou distância aos pontos de 

higienização. 

Os resíduos que resultem da higienização corrente podem ser descartados como habitualmente. 

 

2.6. Ponto Focal 

O AEP deve designar um responsável (Ponto Focal) pela gestão de qualquer caso possível ou 

provável de COVID-19 e divulgar esta informação a toda a comunidade educativa. 

É a este Ponto Focal que deverá ser reportada uma situação de doença enquadrada de qualquer 

elemento da comunidade escolar com sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com a 

definição de caso possível de COVID-19. Sempre que for reportada uma situação de um 

elemento com sintomas, o Ponto Focal deverá assegurar o cumprimento dos procedimentos 

estabelecidos neste Plano de Contingência para a Doença por Coronavírus (COVID-19). O Ponto 

Focal será o elemento que acompanhará o caso possível ou provável, prestará o apoio 

necessário e desencadeará os contactos previstos. 

 

2.7. Caso Possível ou Provável  

De acordo com a DGS, identificam-se como:  

- Caso provável: Pessoa que preenche os critérios clínicos e epidemiológicos ou critérios clínicos 

e imagiológicos para definição de caso provável de COVID-19, de acordo com a Norma n.º 

020/2020 da DGS; 

 - Caso possível: Pessoa que preenche os critérios clínicos de definição de caso possível de 

COVID-19, de acordo com a Norma n.º 020/2020 da DGS. São essencialmente as pessoas que 

desenvolvam quadro respiratório agudo com tosse (de novo ou agravamento da tosse habitual), 

ou febre (temperatura ≥ 38.0ºC), ou dispneia / dificuldade respiratória. 
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2.7.1. Procedimentos em Caso Possível ou Provável 

Quem apresente critérios compatíveis com a definição de caso possível ou provável ou com 

sinais e sintomas de COVID-19 informa o Órgão de Gestão da escola (preferencialmente por via 

telefónica) e, caso se encontre na escola, dirige-se para a área de “isolamento”, definida no 

plano de contingência (se possível, deve seguir circuitos alternativos aos circuitos de circulação 

definidos). Já na área de “isolamento”, deve ser contactada a linha SNS 24 (808 24 24 24) e seguir 

as indicações emanadas. 

Caso se trate de um menor de idade, é contactado de imediato o encarregado de educação, de 

modo a informá-lo sobre o estado de saúde do menor. O encarregado de educação deve dirigir-

se à escola e contactar o SNS 24 ou outras linhas criadas para o efeito, seguindo as indicações 

que lhe forem dadas. O diretor ou o ponto focal pode realizar o contacto telefónico se tiver 

autorização prévia do encarregado de educação. 

a) Na sala de aula 

O professor / educador verifica se o aluno se sente com dificuldade respiratória, febre ou, pelo 

menos, um dos seguintes sintomas: tosse, cefaleias, dores musculares, arrepios de frio, cansaço, 

vómitos ou diarreia. 

Em caso afirmativo, chama o assistente operacional para encaminhamento do discente para a 

sala de isolamento (em caso de necessidade, pede a um aluno que o vá chamar).  

O assistente operacional, devidamente protegido, desinfeta a mesa do aluno e, no caso de salas 

com mesa dupla, solicita ao aluno companheiro para desinfetar as mãos (recorrendo ao álcool 

disponível no kit de proteção). 

O professor / educador promove o arejamento imediato da sala. 

O assistente operacional acompanha o aluno até à sala de isolamento. O aluno mede a 

temperatura. Em caso de temperatura ≥ 38ºC, o assistente operacional comunica ao 

responsável (ponto focal) e ao Órgão de Gestão. É providenciado o contacto com o encarregado 

de educação do aluno e garantida a ligação para a linha de Saúde 24.  

b) No recinto exterior 

Caso o aluno não esteja em contexto de aula dirige-se ao assistente operacional do bloco mais 

próximo. 

Em caso de suspeita de infeção, o assistente operacional, devidamente protegido, verifica se o 

aluno tem a máscara colocada e acompanha-o até à sala de isolamento. Aí, são tomadas as 

medidas registadas na alínea anterior. 
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c) Perante caso possível ou provável de COVID-19 de professor/ assistente técnico/ 

assistente operacional/ visitante 

O professor/ educador/ técnico/ assistente operacional/ visitante dirige-se ao assistente 

operacional do bloco mais próximo, aplicando-se o seguinte: 

Em caso de suspeita de infeção, o assistente operacional, devidamente protegido, verifica se a 

pessoa tem a máscara colocada e acompanha-a até à sala de isolamento. Aí, são tomadas as 

medidas registadas na alínea anterior. 

2.7.2. Avaliação de Caso Possível ou Provável 

A DGS informa a Autoridade de Saúde Regional dos resultados laboratoriais, que por sua vez 

informa a Autoridade de Saúde Local. A Autoridade de Saúde Local informa dos resultados dos 

testes laboratoriais. 

 

Se o caso possível ou provável não for validado, este fica encerrado para COVID-19, sendo 

aplicados os procedimentos habituais de limpeza e desinfeção. Nesta situação são desativadas 

as medidas do plano de contingência  

 

Se o caso possível ou provável for validado, a área de “isolamento” deve ficar interditada até à 

validação da descontaminação (limpeza e desinfeção).  

 

Na situação de caso validado, a escola deve: 

- Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de “isolamento”; 

- Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente manuseadas 

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

- Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do local onde se encontrava o doente confirmado 

(incluindo materiais e equipamentos utilizados por este); 

- Armazenar os resíduos do caso confirmado em saco de plástico (com espessura de 50 ou 70 

mícron) que, após ser fechado (ex. com abraçadeira), deve ser segregado e enviado para 

operador licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com risco biológico. 

Nota: A Autoridade de Saúde territorialmente competente deve ser informada da situação pelo 

Diretor ou pelo ponto focal do estabelecimento de educação e/ou ensino, independentemente 

se o encarregado de educação contactou ou não o SNS 24 ou outras linhas criadas para o efeito. 
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2.8. Procedimento de vigilância de contactos próximos 

 

Considera-se “contacto próximo” quem não apresenta sintomas no momento, mas que teve ou 

pode ter tido contacto próximo com um caso confirmado de COVID-19. 

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

 

2.8.1. “Alto risco de exposição” 

São contactos de alto risco as pessoas que:  

a. Coabitam com o caso confirmado, exceto se apresentarem esquema vacinal primário 

completo com dose de reforço, nos termos da Norma 002/2021 da DGS, ou com história 

de infeção por SARS-CoV-2 / COVID-19 nos 180 dias subsequentes ao fim do isolamento; 

 OU 

b.  Residam ou trabalhem em Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI) e outras respostas 

similares dedicadas a pessoas idosas, comunidades terapêuticas e comunidades de 

inserção social, bem como os centros de acolhimento temporário e centros de 

alojamento de emergência, unidades de cuidados continuados integrados da Rede 

Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI). 

 

 2.8.2. “Baixo risco de exposição”  

Consideram-se contactos de baixo risco, do caso confirmado, todas as restantes situações. 

 

2.9. Atuação perante casos confirmados: 

 
Caso positivo:  

• Manter em isolamento no domicílio:  

i.       Se não tem sintomas ou tem sintomas ligeiros ficará em isolamento 7 dias, em 

autocuidado e automonitorização de sintomas. Ao 7º dia terá alta sem necessidade de teste. 

Caso haja alteração do quadro clínico, deverá ser contactado o SNS 24.  

 ii.         Se tem sintomas moderados ou graves, ficará em isolamento pelo menos 10 dias e 

terá alta sem necessidade de teste. Se tiver febre por mais de 48h ou febre superior a 40°; 

falta de ar/dificuldade respiratória; dor no peito; alteração do estado de consciência; 

aparecimento de tosse com expetoração purulenta; vómitos ou diarreia persistente, entre 

outros sintomas, deverá ser contactado o SNS24 808 24 24 24 ou o 112;  
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Contacto de alto risco:  

Isolamento no domicílio: 

i. Se não vier a apresentar sintomas ficará em isolamento 7 dias, em autocuidado e 

automonitorização de sintomas. 

ii. Realizará um primeiro teste para SARS-CoV-2, o mais cedo possível e, idealmente, 

até ao 3.º dia após a data da última exposição ao caso confirmado.  

iii.  Realizará um segundo teste ao 7.º dia após a data da última exposição ao caso 

confirmado. Se negativo, terá alta.  

iv. Terá uma declaração de isolamento, para justificar a ausência ao trabalho/escola, 

(docentes, não docentes e alunos);  

v.  Caso haja alteração do quadro clínico, deverá ser contactado o SNS 24 ou o 112. 

 

Contacto de baixo risco: 

i. Todos os contactos de baixo risco, não têm indicação de isolamento. 

ii. Nestas circunstâncias ficam em vigilância passiva de sintomas (caso ocorram     

sintomas compatíveis com COVID-19 devem contactar o médico assistente ou a Linha 

SNS24).  

iii. Até ao 3º dia após a data da última exposição ao caso confirmado devem fazer teste 

laboratorial molecular (TAAN) ou teste rápido de antigénio de uso profissional (TRAg) 

para SARS-CoV-2. 

Em concordância com a Norma n.º 015/2020 da DGS, estas medidas não se aplicam aos 

contactos de alto risco com doença confirmada de COVID-19 há menos de 180 dias 

subsequentes ao fim do isolamento e pessoas que apresentem o esquema vacinal primário 

completo com dose de reforço. 

 

2.10.  Área de isolamento 

A área de isolamento (sala ou gabinete fechado) tem como finalidade evitar ou restringir o 

contacto direto com caso possível ou provável. O responsável definido por cada entidade deve 

identificar uma ou mais áreas de isolamento por edifício e informar a comunidade quanto à sua 

existência, localização e elemento responsável pela mesma. Estas devem estar identificadas com 

indicação para não serem utilizadas a não ser para este fim, e devem estar disponíveis para ser 

acionadas por qualquer caso possível ou provável (por exemplo, não devem estar trancadas).  
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Sempre que possível, a localização da área de isolamento deve permitir um circuito de e até ao 

local com o menor contacto possível com outros indivíduos.  

Nesta área, ou próxima desta, deve existir uma instalação sanitária devidamente equipada para 

a utilização exclusiva do caso possível ou provável. 

O responsável definido pela entidade deve garantir que a área de isolamento deve ter: 

- ventilação natural, ou sistema de ventilação mecânica; 

- revestimentos lisos e laváveis (ex. não deve possuir tapetes, alcatifa ou cortinados); 

- telefone ou telemóvel (no caso de o próprio não ter o seu consigo); 

- cadeira ou marquesa; 

- água e alguns alimentos não perecíveis; 

- contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico); 

- SABA (disponível no interior e à entrada desta área); 

- toalhetes de papel; 

- máscaras cirúrgicas; 

- luvas descartáveis; 

- termómetro. 

 

Escola Sala de Isolamento Responsável pelo acompanhamento 

(Ponto Focal) 

Escola Básica de Prado Sala de Primeiros Socorros Felismina Correia e Carla Dantas 

Escola Básica N.º 1 de Prado Sala de Primeiros Socorros Perla Lago e Rosa Queirós 

Escola Básica de Sobral Vestiário das AO Carla Faria e Olímpia Lopes 

Escola Básica de Oleiros Biblioteca Escolar Maria Goreti Macedo e Maria de 

Lurdes Dias  

Escola Básica de Cabanelas Sala de Reuniões Rosa Magalhães, Cristiana Rocha e 

Carla Santa 

Jardim-de-Infância de Oleiros Sala de Atendimento Maria José Fernandes 

Jardim-de-Infância de Sobral Quarto da fotocopiadora Sílvia Silva  
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2.11. Notas finais 

Os circuitos de circulação deverão estar afixados nas escolas. 

Deverão ser constituídas diferentes equipas de pessoal não docente, de modo a garantir a sua 

substituição na eventualidade de absentismo por doença ou necessidade de isolamento. 

O plano de higienização dos espaços e equipamentos deve estar afixado em local visível. 

O presente plano foi elaborado por uma equipa constituída por: Diretor, Subdiretora, Adjuntos 

do Diretor, Coordenadoras de Estabelecimento (Pré-escolar e 1º ciclo), Coordenadores de 

Departamento, Coordenadora da equipa das Bibliotecas Escolares, Diretor de Instalações do 

Pavilhão Gimnodesportivo, Docente de Informática. 

 

 

Aprovado na Reunião de Conselho Pedagógico de 7 de setembro de 2020 

Atualizado a 8 de setembro de 2021 

Atualizado a 4 de outubro de 2021 

Atualizado a 17 de janeiro de 2022 
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4. Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


