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1. ENQUADRAMENTO 

O Plano de Contingência do Agrupamento permite que a Escola se prepare para enfrentar, de modo 

adequado, e perante diferentes cenários de absentismo as possíveis consequências de infeção por um 

novo Coronavírus (COVID-19), de acordo com as orientações da DGS, em estreita articulação com as 

famílias, os serviços de saúde e outras estruturas da comunidade educativa. 

A aplicação das medidas previstas no plano de contingência não prejudica a aplicação das 

recomendações e informações emitidas e a emitir pela DGS. 

 

1.1 O que é o Coronavírus (COVID-19) 

Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções, do qual faz parte o COVID-19. 

Normalmente estas infeções estão associadas ao sistema respiratório, podendo ser semelhantes a uma 

gripe comum ou evoluir para uma doença mais grave, como pneumonia. 

 

1.2 Principais sintomas 

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

• febre 

• tosse 

• falta de ar (dificuldade respiratória) 

• cansaço 

 

1.3 Transmissão infeciosa 

Considera-se que o 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). 

 

1.4 Período de incubação 

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). 

 

 

https://www.sns24.gov.pt/tema/sintomas/febre/
https://www.sns24.gov.pt/avaliar-sintomas/
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1.5 Recomendações 

As recomendações instituídas pelo Agrupamento têm em conta as vias de transmissão direta (via aérea e por 

contacto) e as vias de transmissão indireta (superfícies/objetos contaminados). 

Para evitar a transmissão do vírus, todas as pessoas devem tomar as seguintes precauções: 

• Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante pelo menos 20 

segundos; 

• Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, após o uso da casa de banho e sempre 

que as mãos estejam sujas; 

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

• Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de seguida; 

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

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

respiratórias. 

 

2. DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO 

De acordo com a DGS, define-se como caso suspeito quem apresente como critérios clínicos infeção 

respiratória aguda (febre ou tosse ou dificuldade respiratória), associados a critérios epidemiológicos. 

 

2.1 Procedimento em caso suspeito 

Quem apresente critérios compatíveis com a definição de caso suspeito ou com sinais e sintomas de 

COVID-19, informa a direção da escola (preferencialmente por via telefónica) e, caso se encontre na escola, 

dirige-se para a área de “isolamento”, definida no plano de contingência. Já na área de “isolamento” 

contacta a linha SNS 24 (808 24 24 24). Nas situações necessárias o responsável acompanha o aluno até 

à área de “isolamento”. 

Quem acompanhe o aluno, docente ou trabalhador não docente com sintomas, deve cumprir as 

precauções básicas de controlo de infeção, quanto à higiene das mãos. 

O profissional de saúde do SNS 24 questiona o doente (ou acompanhante) quanto a sinais e sintomas e 

ligação epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de COVID-19. 

Após avaliação, o SNS 24 informa o seguinte: 

- Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19: define os procedimentos adequados à situação clínica; 

- Se se tratar de caso suspeito de COVID-19: o SNS 24 contacta a Linha de Apoio ao Médico (LAM), da 

DGS, para validação da suspeição. 
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3. PLANO DE CONTINGÊNCIA 

O Plano de Contingência do Agrupamento permite que a Escola se prepare para enfrentar, de modo adequado, 

e perante diferentes cenários de absentismo as possíveis consequências de infeção por um novo Coronavírus 

(COVID-19), de acordo com as orientações da DGS, em estreita articulação com as famílias, os serviços de 

saúde e outras estruturas da comunidade educativa. 

No âmbito da preparação deste Plano de Contingência, foi equacionada a eventual ocorrência das seguintes 

situações: 

a) Redução ou suspensão do período de atendimento, consoante o caso; 

b) Suspensão de eventos ou iniciativas públicas, realizados quer em locais fechados quer em 

locais abertos ao público 

c) Suspensão de atividades de formação presencial, dando preferência a formações à distância; 

d) Suspensão da aplicação de métodos de seleção que impliquem a presença dos candidatos, 

no âmbito de procedimentos concursais; 

e) Suspensão do funcionamento de bares, refeitórios e utilização de outros espaços comuns. 

 

3.1 Área de isolamento 

No âmbito da prevenção e controlo de infeção por novo Coronavírus (COVID-19), o Agrupamento definiu 

uma sala de “isolamento”, em cada estabelecimento de ensino, que visa impedir que outro possam ser 

expostos e infetados. Tem como principal objetivo evitar a propagação da doença transmissível no 

serviço e na comunidade. 

 
Áreas de isolamento 

 

Identificação espaço Estabelecimento Ensino 

Sala F8 Escola Sec. Augusto Cabrita 

Sala de Posto Médico - Bloco A Escola Básica Padre Abílio Mendes 

 

3.2 Kit de prevenção do AO acompanhante 

O kit de prevenção contém, em caixa fechada: 

−  Máscaras cirúrgicas para AO acompanhante e para trabalhador/aluno suspeito 

− Luvas descartáveis para AO acompanhante e para trabalhador/aluno suspeito 

− Termómetro 

3.3 Equipamentos a incluir na Área de Isolamento 

Cada área de isolamento deve estar munida de: 

− Cadeira e mesa 
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− Contentor de resíduos com abertura não manual e saco de plástico 

− Toalhetes de papel 

− Solução antisséptica de base alcoólica 

− Máscaras cirúrgicas 

− Luvas descartáveis 

− Água engarrafada 

− Biscoitos embalados (Bolachas Maria) 

 

3.4 Informar e formar 

Todos os alunos, docentes e não docentes devem ser informados deste Plano de Contingência, 

sendo esclarecidos mediante informação precisa e clara sobre as medidas de prevenção. 

Os cartazes devem ser afixados em locais de maior afluência de pessoas, tais como polivalente, sala de 

professores e corredores do piso principal de cada escola do Agrupamento. 

Toda a informação sobre o COVID-19 deverá ser mantida atualizada, de acordo com o disponibilizado 

pela DGS, Autoridade Local de Saúde e meios de comunicação oficiais. 

 

3.5 Diligências a efetuar em situação de suspeita de infeção 

• Acionar o Plano de Contingência do Agrupamento 

• Confirmar a efetiva implementação do Plano de Contingência 

 

4. PROCEDIMENTOS EM CASO SUSPEITO 

Qualquer trabalhador ou aluno com sinais e sintomas de COVID-19 e ligação epidemiológica, ou que 

identifique um trabalhador/aluno no Agrupamento com critérios compatíveis com a definição de caso 

suspeito, deve seguir as indicações dos pontos 4.1 ou 4.2. 

 

4.1 Caso suspeito – trabalhador 

1. Trabalhador 

• Avisa a Diretora, preferencialmente por telefone 

• Dirige-se para a área de isolamento, protegendo as vias respiratórias 

2. Diretora 

• Avisa o PBX da situação 

• Regista o caso suspeito no documento Identificação trabalhadores/alunos em 
situação   de   isolamento (Anexo IV) 

• Liga para a Linha SNS 24 – 808 24 24 24 

• Informa a família do trabalhador 
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3. PBX 

• Avisa o AO acompanhante da Lista de AO de Prevenção (Anexo III) 

4. AO Acompanhante 

• Vai buscar o kit de prevenção e coloca primeiro as luvas e depois a máscara. 

• Desloca-se para a área de isolamento e fecha-se nessa sala com o trabalhador 

• Fornece as luvas e a máscara ao trabalhador para que este coloque primeiro as 
luvas e depois a máscara 

• AO acompanhante telefona para a Linha SNS 24 808242424, para que o 
trabalhador fale com o técnico de saúde  

• AO acompanhante e trabalhador aguardam por novas instruções na área de   
isolamento. 

 

4.2 Caso suspeito – aluno 

1. Aluno 

•  Avisa o professor ou o AO do setor 

• Permanece no local, protegendo as vias respiratórias 

2. Professor | Assistente Operacional 

• Avisa o PBX da situação 

3. PBX 

• Avisa a Diretora do Agrupamento, ou, em caso de ausência, o S 

• Avisa o AO acompanhante da Lista de AO de Prevenção (Anexo III) 

4. AO Acompanhante 

• Vai buscar o kit de prevenção e coloca primeiro as luvas e depois a máscara 

• Desloca-se para o local onde se encontra o aluno 

• Fornece as luvas e a máscara ao aluno para que este coloque primeiro as luvas e 
depois a máscara 

• Desloca-se para a área de isolamento e fecham-se nessa sala 

• AO acompanhante telefona para a Linha SNS 24 – 808 24 24 24, para que o aluno 
fale com o técnico de saúde 

• AO acompanhante e aluno aguardam por novas instruções na área de isolamento 

5. Diretora 

• Regista o caso suspeito em Identificação de trabalhadores/alunos em situação de 
isolamento (Anexo IV) 

• Informa o EE do aluno 

• Já na escola o EE liga para a Linha SNS 24 – 808 24 24 24 

• Informa a escola   da situação do aluno e dos procedimentos a tomar 
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5. PROCEDIMENTO PERANTE UM CASO SUSPEITO VALIDADO 

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 o Agrupamento dos resultados dos 

testes laboratoriais, que podem indicar: 

5.1 Caso Suspeito Não Confirmado 

Este caso fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados os procedimentos habituais do Agrupamento, 

incluindo de limpeza e desinfeção. Nesta situação são desativadas as medidas do Plano de Contingência 

do Agrupamento. 

 

5.2  Caso Suspeito Confirmado 

A área de isolamento deve ficar interditada até à validação da descontaminação (limpeza e desinfeção) 

pela Autoridade de Saúde Local. Esta interdição só poderá ser levantada pela Autoridade de Saúde, que 

dará indicações de como proceder à descontaminação da área de isolamento. 

A Diretora informa de imediato o delegado regional de educação da respetiva área de circunscrição 

sobre a existência do caso suspeito validado. 

Neste caso, o Agrupamento 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 posto de trabalho do 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. 

− A Autoridade de Saúde Local, em estreita articulação com o médico do trabalho, 

comunica à DGS informações sobre as medidas implementadas no Agrupamento, e 

sobre o estado de saúde dos contactos próximos do doente. 
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6.  PROCEDIMENTOS DE VIGILÂNCIA DE CONTACTOS PRÓXIMOS 

Considera-se “contacto próximo” um trabalhador que não apresenta sintomas no momento, mas que 

teve ou pode ter tido contacto com um caso confirmado de COVID-19. O tipo de exposição do contacto 

próximo determinará o tipo de vigilância (Anexo II).  

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

 

6.1 Alto risco de exposição 

− Quem partilhou os mesmos espaços (sala, gabinete, secção, zona até 2 metros) do caso; 

− Quem esteve face a face com o caso confirmado ou em espaço fechado com o mesmo; 

− Quem partilhou com o caso confirmado loiça (pratos, copos, talheres), toalhas ou outros objetos ou 
equipamentos que possam estar contaminados com expetoração, sangue, gotículas respiratórias. 

 

6.2  Baixo risco de exposição (casual) 

− Quem teve contacto esporádico (momentâneo) com o caso confirmado (ex. em 
movimento/circulação durante o qual houve exposição a gotículas/secreções respiratórias através 
de conversa face-a-face superior a 15 minutos, tosse ou espirro); 

− Quem prestou assistência ao caso confirmado, desde que tenha seguido as medidas de prevenção 
(ex. utilização adequada de meios de contenção respiratória; etiqueta respiratória; higiene das 
mãos). 

 
Perante um Caso Confirmado por COVID-19, além do referido anteriormente, deverão ser 

ativados os procedimentos, relativamente ao início de sintomatologia. Para efeitos de gestão dos 

contactos a Autoridade de Saúde Local, em estreita articulação com o Agrupamento, deve: 

− Identificar, listar e classificar os contactos próximos (incluindo os casuais); 

−  Proceder ao necessário acompanhamento dos contactos (telefonar diariamente, informar, 
aconselhar e referenciar, se necessário). O período de incubação estimado da COVID-19 é de 2 a 12 
dias. Como medida de precaução, a vigilância ativa dos contatos próximos decorre durante 14 dias 
desde a data da última exposição a caso confirmado. 

 

7. ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 
 

Escola Secundária Augusto Cabrita e Escola 2.º e 3.º ciclos Padre Abílio Mendes 

O funcionamento das atividades letivas foi definido, evitando, o mais possível, a concentração dos 

alunos, dos professores e do pessoal não docente no recinto escolar, assim como na deslocação escola-

casa-escola.  
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Os horários de entrada e saída preveem 3 momentos com dez minutos de diferença entre cada um 

deles: 

Entre as 8:00h e as 17:20h 

Entre as 8:10h e as 17:30h 

Entre as 8:20h e as 17:40h 

 

a) Haverá apenas um intervalo de vinte minutos (no período da manhã e da tarde);  

b) Estão definidos os circuitos e procedimentos no interior da escola, garantindo o distanciamento 

físico entre os alunos, nomeadamente no percurso desde a entrada da escola até à sala de aula, 

nos acessos à Papelaria, ao Pavilhão, ao Refeitório e ao Bar de forma a evitar o contacto entre os 

alunos;  

c) Identificar o percurso para a sala de isolamento, de acordo com o Plano de Contingência 

implementado (Bloco F – Sala 08) e (Bloco A – Sala Posto Médico); 

d) Evitar a concentração de alunos nos espaços comuns da escola;  

e) O número de turmas foi reduzido ao possível a fim garantir o distanciamento físico; 

f) As salas do pessoal docente e não docente encontram-se abertas promovendo o distanciamento 

físico;  

g) O Bar encontra-se aberto, sob medidas restritivas de utilização; 

h) A biblioteca está a funcionar de acordo com o plano que foi concebido para a sua utilização;  

i) As portas das salas de aula e as janelas, devem estar abertas para evitar toques desnecessários 

em superfícies e manter os espaços arejados. 

 

7.1  CÓDIGOS DE CONDUTA  
Neste regresso às aulas presenciais devem manter-se os esforços para conter a propagação do novo 

coronavírus.  

 

O Plano de Contingência pretende salvaguardar as boas práticas de higienização das mãos e etiqueta 

respiratória e promover, 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:  

1. É obrigatório o uso de máscara no interior da escola (dentro e fora da sala de aula, exceto nas 

situações em que a especificidade da função não o permita) e no percurso casa-escola-casa 

(especialmente quando utilizados transportes públicos);  
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2. Evitar tocar na parte da frente da máscara;  

3. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução antissética de base alcoólica (SABA);  

4. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 

20 segundos;  

5. 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;  

6. 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;  

7. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;  

8. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;  

9. Manter o distanciamento físico, dentro e fora do espaço escolar;  

10. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc;  

11. 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.  

 

RECINTO ESCOLAR 

Para que seja possível cumprir o distanciamento físico entre os alunos e o restante pessoal docente e 

não docente, adverte-se para o cumprimento dos horários e dos circuitos criados nas escolas com 

sinalética de cores diferentes. 

Por questões de segurança, os bebedouros encontram-se desativados e não haverá utilização de 

cacifos. 

As salas de aula encontram-se devidamente limpas e higienizadas. As mesmas devem estar abertas 

para garantir seu o arejamento. O professor deve manter, sempre que possível, as janelas e a porta 

abertas, durante a atividade letiva. 

 

PESSOAL NÃO DOCENTE 

Ao pessoal não docente cabe a limpeza e higienização das salas de aula, das instalações sanitárias e 

demais espaços comuns e garantir o distanciamento físico entre os alunos.  
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ALUNOS 

De acordo com o horário diário, os alunos devem: 

• entrar na escola com máscara;  

• passar o cartão de aluno; 

• desinfetar as mãos à entrada da escola e antes de entrarem na sala de aula; 

• ser portadores do seu material escolar; 

• ocupar sempre o mesmo lugar, respeitando a planta da sala que foi definida; 

• manter-se na escola entre as aulas; 

• trazer água e um pequeno lanche de casa; 

• respeitar a sinalética. 

SECRETARIA 

Os procedimentos administrativos devem ser tratados por via digital. Quando tal não for possível, 

devem agendar a ida à secretaria por telefone (212059220). Os utentes devem usar máscara e trazer 

caneta. 

 

SALAS DE AULA 

As salas de aula encontram-se devidamente limpas e higienizadas. As mesmas deverão estar abertas 

no decurso das aulas presenciais.  

Os alunos devem manter os mesmos lugares, respeitando a planta da sala. 

 

PAPELARIA 

A Papelaria encontra-se aberta ao público. O atendimento será feito desde que garantido o 

distanciamento e as regras definidas. 
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REFEITÓRIO 

O Refeitório encontra-se aberto de segunda a sexta-feira, entre as 11:40 e as 14:00 horas. Os alunos 

podem optar por almoçar no Refeitório ou levar o almoço em regime de Take Away (quando não têm 

aulas no período da tarde). Normas de funcionamento:  

a) Períodos de almoço, sempre que possível, desfasados entre turmas, de forma a respeitar as regras 

de distanciamento e evitando a concentração de alunos;  

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

qualquer utente do refeitório, bem como utilização obrigatória de máscara por parte dos 

funcionários;  

c) Preparação do tabuleiro e entrega, a cada aluno, por um funcionário, à entrada da linha do 

refeitório;  

d) Talheres e guardanapos devem ser fornecidos dentro de embalagem;  

e) Cuidados excecionais na disponibilização dos alimentos: embalagem obrigatória da fruta e 

sobremesa, salada devidamente protegida, servida por um funcionário.  

f) Não é permitida a utilização de Micro-ondas. 

 

 

 

Barreiro, setembro de 2020 

A Diretora 

Mariana Alves 
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ANEXO I – Recomendações  
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ANEXO II- Definição de caso suspeito  



   
 

  15 
 

Anexo III- Lista de AO de prevenção 

 
Assistentes Operacionais de Prevenção 

 
Escola Secundária Augusto Cabrita 

Horário Assistente Operacional 

08:00 - 13:30 Ausenda Rodrigues 

13:30 - 19:00 Sílvia Ramalho 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Escola Básica 2.º e 3.º Ciclos Padre Abílio Mendes 

Horário Assistente Operacional 

08:00 - 13:30 Paula Valente 

13:30 - 19:00 Florbela Gomes 
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ANEXO IV- Identificação de trabalhadores/alunos em situação de isolamento 

 
Identificação de trabalhadores/alunos em situação de isolamento 

 
Número do Cartão de 
Cidadão 

Nome Data de 
Nascimento 

(ano, mês, dia) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 

Data:  /  /   

Assinatura e carimbo/selo branco da Autoridade de Saúde 
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 ANEXO V- Plano de Contingência Jardim de Infância N.º1 
 
Regras e normas de funcionamento 
Foi elaborado um documento informativo para o regresso das crianças ao jardim-de-infância, tendo este 
sido enviado a todos os encarregados de educação, por correio eletrónico e colocado no placard junto ao 
portão da escola. 
 
 Códigos de conduta 
 Neste regresso às aulas presenciais é absolutamente essencial implementar e conjugar esforços para 

conter a propagação do novo coronavírus. 

Este Plano de Contingência pretende manter, salvaguardar e se possível aumentar as boas práticas de 

higienização das mãos, a etiqueta respiratória e promover, 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) É obrigatório o uso de máscara no interior da escola e sala de aula pelo pessoal docente e não docente 

e todo o pessoal técnico ou outro que entre no espaço escolar; 

b) Desinfetar as mãos com uma solução antissética de base alcoólica (SABA) de todo o pessoal docente, 

não docente, outro e alunos; 

c) Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 

segundos; 

d) 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 necessário; 

e) Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de 

utilizados higienizar as mãos com solução antissética de base alcoólica; e lavar as mãos, com água e 

sabão, de seguida; 

f) Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos; 

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

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

i) Proceder à higienização da sua mesa de trabalho sempre em colaboração com os professores; 

j) Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores,… 

k) Divulgar/promover, nos espaços educativos, campanhas de sensibilização para as boas práticas de 

higiene, uso, colocação e remoção de máscara do adulto, bem como de distanciamento físico e etiqueta 

respiratória. 

 
Rotina de entrada no Jardim de Infância 
Cada sala tem um horário de entrada com 10 minutos de intervalo entre as três salas e de 5 minutos na 
saída. 
 
No portão B 
  - Desinfetam as mãos com álcool- gel. 
  - A mochila/lancheira deverá somente trazer a caderneta do aluno e o lanche. 
 
Na entrada do J.I. 
− Esfregam os sapatos num tapete molhado com uma solução desinfetante (água e lixívia); 
− Trocam de calçado. Os sapatos das crianças de cada sala encontram-se num espaço definido para o 

efeito. Os sapatos só utilizados no Jardim de Infância (de preferência crocs-mais fácil de calçar e lavar) 
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ficarão dentro de um saco pendurados nos cabides. (Os adultos também trocam de sapatos à entrada 
do Jardim de infância e sempre que saem deste); 

− Desinfetam as mãos com álcool-gel; 
− Vestem as batas; 
− Lavam as mãos com sabão. 
 
 
Entrada na área limpa 
- Vão para as respetivas salas. 
- Na sala, as crianças têm o seu próprio material de desgaste dentro de uma caixa de plástico. 
Sempre que precisarem de ir à casa de banho como estas se situam na entrada do J.I., haverá também um 
tapete molhado com uma solução desinfetante (água e lixivia). 
- Em todas as salas foram selecionados e retirados materiais e reorganizado o espaço a fim de se proceder 
a uma desinfeção mais eficaz. 
 
 
1 - Plano de higienização das mãos: 
- Lavam as mãos com sabão: 
- Quando chegam ao J.I.; 
- Antes e depois de irem à casa de banho; 
- Antes e depois do recreio; 
- Antes e depois do almoço e lanche; 
- Sempre que termina uma atividade no interior ou exterior. 
 
2 – Higienização dos puxadores: 
- Final do recreio da manhã, da tarde e no final do dia. 
 
3 – Higienização das casas de banho: 
- Sempre que são utilizadas. 
  
4 – Higienização das salas de atividades: 
- As cadeiras e as mesas são higienizadas durante o recreio/ almoço e todo o espaço é arejado, mantendo 
as janelas abertas. 
 
5 – Higienização dos materiais de trabalho de mesa: 
- Cada criança tem uma caixa identificada com o seu próprio material, sendo desinfetada ao final do dia. 
 
6 – Higienização dos jogos de mesa: 
 - Após a utilização, o material/jogo no final da manhã e da tarde são higienizados com desinfetante. 
  
7 – Higienização dos jogos de chão: (Legos, blocos lógicos, jogos de encaixe, animais, etc). 
 - Após a utilização, o material/jogo no final da manhã e da tarde são higienizados com desinfetante. 
  
8 – Higienização na Área do faz de conta: 
- Utiliza-se o mesmo sistema de lavagem dos jogos de chão. 
 
9 – Lavagem do chão – Áreas comuns:        
  - O espaço é lavado com detergente depois do recreio da manhã, da tarde e ao final do dia. 
 
10 – Lavagem do chão das salas: 
- É lavado ao final do dia e sempre que necessário. 
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 Recreio: 
− Antes de irem para o recreio as crianças terão de calçar os sapatos que trouxeram de casa. 

− O horário do recreio tem um intervalo de 10 minutos entre cada sala. 

− O recreio será dividido por 11 áreas, cada uma com o nome de uma cor para facilitar a organização do 

recreio. 

− Cada grupo tem uma área para brincar. O equipamento lúdico será utilizado rotativamente, sendo 

antes e depois devidamente higienizado. 

 

 Refeitório: 

   -  O refeitório vai funcionar com três turnos, sendo o primeiro o do pré-escolar.            

   - Antes de irem para o refeitório as crianças terão de calçar os sapatos que trouxeram de casa. 

 -  Cada criança tem o seu lugar definido respeitando as regras de distanciamento físico definidas. 

 - A limpeza é da responsabilidade da empresa que serve os almoços. O espaço é limpo antes e depois da 

refeição. 

 - Depois do almoço irão de seguida para o recreio. 

 

Área de isolamento 
 Existe uma “área de isolamento “que visa impedir que outros possam ser expostos e infetados. Tem como 

principal objetivo evitar a propagação da doença na escola. 

A área de isolamento encontra-se situada no Bloco A, no 1.ºandar. 

 É um espaço arejado com janela para o exterior e está devidamente equipada com todos os materiais 

recomendados. 

O caso suspeito de COVID-19 quando se trate de um menor, é acompanhado por um adulto, para a área 

de isolamento, através de circuito próprios. 

As crianças do jardim-de-infância como se encontram no Bloco B, fazem o percurso pelo exterior, junto 

ao edifício escolar. 
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SALAS ASSISTENTES OPERACIONAIS 

Sala Amarela Marta Costa 

Sala Azul Ana Caeiro 

Sala Vermelha Rita Matoso 

 

Na área de isolamento consta o fluxo de atuação perante um caso suspeito de COVID-19.  

Os contactos úteis: Unidade de Saúde Pública, Autoridade de Saúde Local, Diretor Agrupamento de 

escolas.  

 
 
 

Setembro 2020 
A Coordenadora do Jardim de Infância 

Maria da Graça Oliveira 
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ANEXO VI- Plano de Contingência Jardim de Infância N.º3 
 
Regras e Normas de Funcionamento 

Os Pais/Encarregados de educação serão informados na 1.ª reunião e também através de documento 

informativo enviado por E-mail, com as regras e normas de funcionamento do Jardim de Infância no ano 

letivo de 2020/2021. 

 
Rotina na Entrada/Saída no Jardim de Infância 

Todos os espaços que vão ser utilizados têm as portas abertas para um adequado arejamento de cada 
sala. 
O Jardim de infância tem três salas, cada uma com uma educadora e uma assistente operacional. O Jardim 
de Infância tem ainda outra assistente operacional polivalente que apoia todas as salas. 
Em todas as salas serão selecionados e retirados materiais, reorganizando o espaço a fim de se proceder 

a uma desinfeção mais eficaz e evitar focos de contágio. 

 

Circuitos de circulação interna 

Serão 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. 
 
A entrada do Jardim de Infância 

1. A entrada no Jardim de Infância irá ser feita pelo portão do recreio, até à porta exterior de cada sala, 

com percurso definido através da cor da respetiva sala. A entrada será realizada em horários 

diferentes: 

a. Sala do Sol - 8h 50m  

b. Sala das Estrelas - 9h 00m  

c. Sala da Lua – 9h 10m  

d. As saídas serão igualmente desfasadas por períodos de 5 minutos. 

e. Sala do Sol - 15h 20m  

f. Sala das Estrelas - 15h 25m  

g. Sala da Lua – 15h 30m 

 

2. As crianças deverão trazer uma caixa de sapatos, identificada com o nome da criança e da sala. A 

caixa de sapatos deverá conter um par de Croks, para a criança utilizar no JI. Esta caixa será colocada 

na zona “suja” à entrada de cada sala. 

 

a. Os sapatos serão trocados à entrada das salas, higienizados em tapete próprio para o efeito 

e colocados na respetiva caixa. Seguidamente colocarão o calçado que será utilizado no 

Jardim de Infância. Este procedimento será efetuado sempre que as crianças saiam do 

espaço interior para o exterior, nomeadamente recreios. 

 

3. As crianças que frequentam o serviço do CAF e das AAAF, serão recebidas de manhã e entregues ao 

final da tarde pela funcionária da EDUGEP, que efetuará os mesmos procedimentos. 

 

4. Este procedimento é realizado de igual modo pelos adultos que entram no JI com a máscara cirúrgica 

já colocada. 
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5. Será solicitado aos encarregados de educação que as crianças não tragam brinquedos. 
 

6. Os bibes irão ser vestidos às crianças nas salas, sendo os mesmos enviados à 6ª feira para casa para 

lavar. 

 

7. Na sala e em atividade, cada criança terá o seu lugar identificado. 
 

Plano de Higienização das Mãos 

1. Lavam as mãos com gel: 

2. Antes e depois de irem ao w.c. 

3. Antes e depois de irem ao recreio. 

4. Antes e depois do almoço e do lanche. 

5. Sempre que termina uma atividade no interior ou exterior. 

6. Sempre que seja necessário. 
 

Higienização dos Puxadores das Portas 

 No final do recreio da manhã, no final do recreio da tarde, no final do dia e sempre que seja necessário. 

 
Higienização das W.C. 

Sempre que são utilizadas. 

 
Higienização das Salas de Atividades 

As cadeiras e as mesas são higienizadas depois de utilizadas e todo o espaço é arejado, mantendo as 
janelas abertas. 

 
Higienização do material didático e pedagógico 

Cada criança tem uma caixa identificada com o seu próprio material, sendo desinfetada ao final do dia. 

Após a utilização do material e dos jogos selecionados, estes são desinfetados. 
 

Lavagem do Chão – Áreas comuns 
O espaço é lavado com detergente depois do recreio da manhã, da tarde e ao final do dia. 

 
Lavagem do Chão da Sala 
É lavado ao final do dia e sempre que necessário. 
 
Recreio 

− O espaço exterior deverá ser delimitado por forma a circunscrever a área que cada sala pode utilizar. 

− O espaço do escorrega e balancés será usado por um grupo de cada vez, havendo rotatividade entre 

os grupos e higienizado após cada utilização. 

 
Refeitório 

− Cada criança tem definido o seu lugar e cadeira está assinalada com o seu nome respeitando as 

regras de distanciamento físico definidas. 

− O espaço do refeitório poderá expandir-se para o espaço polivalente e almoço tendo a supervisão 

de 3 das assistentes operacionais (1 por sala), para além da auxiliar de cozinha. 

− A entrada dos grupos para o refeitório será em horários desfasados (11h45m, 12h15m, 12h45m), 
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tentando sempre que não se cruzem crianças de grupos diferentes. 

− A limpeza é da responsabilidade da empresa que serve os almoços. O espaço deve ser limpo antes 

e depois da refeição e da utilização de cada grupo. 

 
Área de Isolamento/ Procedimentos em caso de suspeita de Covid 19 

− A “área de isolamento“ tem como principal objetivo isolar algum elemento com sintomatologia 

característica da Covid 19. Serve fundamentalmente para evitar a propagação da doença no JI. 

− A mesma situa-se numa casa de banho, devidamente identificada. Esta encontra-se equipada com 

telefone, cadeira, água, alguns alimentos não perecíveis, produtos de higienização e acesso a 

instalação sanitária. 

− Os procedimentos a adotar perante um caso suspeito de COVID-19 serão: 

1. O caso suspeito deverá ser levado até à área de isolamento, pelo trajeto definido previamente 

e devidamente assinalado para o efeito, pelas assistentes operacionais Esmeralda Ferreira no 

período da manhã e Luiza Costa no período da tarde. No caso de uma destas assistentes se 

encontrar ausente, o caso suspeito poderá ser acompanhado por outra assistente operacional 

do Jardim de Infância. 

2. A pessoa responsável deverá acompanhar e permanecer com a criança na sala de isolamento, 

cumprindo as precauções básicas de controlo de infeção. 

3. Será contatado, de imediato, o respetivo encarregado de educação que deverá deslocar- se de 

preferência em transporte próprio. Este contactará o SNS24 (808 24 24 24) ou outras linhas 

telefónicas criadas especificamente para o efeito, e proceder de acordo com as indicações 

fornecidas, dentro do Jardim de Infância. Caso o encarregado de educação não possa efetuar 

este contacto devido à sua ausência, será a pessoa responsável por acompanhar o caso suspeito 

a fazê-lo. 

4. Caso a criança ou funcionário suspeito, se confirme positivo, deverão ser imediatamente 

informadas as Autoridades de Saúde Locais e fornecidos os seus dados (nome, data de 

nascimento, contacto telefónico) das pessoas que integram o(s) respetivo(s) grupo(s) (alunos, 

pessoal docente e não docente) do caso suspeito, de forma a facilitar a aplicação de medidas de 

saúde pública aos contactos de alto risco. 
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5. Deve-se reforçar a limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso suspeito, bem 

como da área de isolamento, nos termos da Orientação nº 14/2020 da DGS. 

6. Os resíduos produzidos pelo caso suspeito devem ser acondicionados em dois sacos de plástico, 

resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho e devem ser 

colocados em contentores de resíduos coletivos após 24 horas da sua produção (nunca em 

ecopontos). 

 

 

 
setembro de 2020 

A Coordenadora do Jardim de Infância  
Helena Paula Esteves
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ANEXO VII- Plano de Contingência Jardim de Infância Bairro das Palmeiras 
 
1 - Plano de higienização das mãos (cada criança tem a sua saboneteira): 
- Lavar as mãos quando chegam ao JI; 
- Lavar as mãos sempre que vão ao WC; 
- Na sala, lavar as mãos antes ou depois de uma atividade; 
- Lavar as mãos antes e depois dos lanches e almoço; 
- Lavar as mãos antes de pegar na sua garrafa para beber água; 

 
2 - Higienização dos puxadores e interruptores: 
 - Período da manhã: 4 vezes (final da entrada das crianças; final de entrega dos lanhes; final da entrada após 
o recreio da manhã; final da entrega do almoço e final da entrada das crianças na sala para o período da 
tarde. 
 
3 – Higienização dos WCs: 
 -Período da manhã: 4 vezes (após as atividades; após o lanche, após a higiene para o almoço e final da higiene 
depois do almoço. 
-Período da tarde: 3 vezes (após as atividades, após a higiene antes do lanche, e após a higiene antes do 
lanche. 
  
4 – Higienização das mesas e cadeiras: 
- Sempre depois de serem utilizadas. (as cadeiras são individualizadas e marcadas com o nome da criança, na 
sala e no refeitório). 
 
5 – Higienização dos materiais de trabalho de mesa (acondicionado em caixas com tampa individuais). 
- Desinfetar após cada utilização. 
 
6 – Higienização dos jogos de mesa: 
 - Após a utilização, a criança deixa-o na mesa para ser desinfetado e colocado no lugar pelo adulto. 
 
7 – Higienização dos jogos de chão: (Legos, blocos lógicos, diversos, jogos de encaixe, animais, etc. 
- No final das atividades os materiais são colocados num alguidar com uma solução de água e lixívia e são 
colocados a secar ao sol. 
  
8 – Higienização na Área do faz de conta: 
- Os materiais, além de reduzidos, foram selecionados pela facilidade de desinfetar, utiliza-se o mesmo 
sistema de lavagem dos jogos de chão. 
 
9 – Lavagem do chão da sala e do refeitório: 
- Período da manhã: 2 vezes (após irem para o recreio da manhã e após a higiene depois o almoço. 
- Período da tarde: 2 vezes (após a higiene depois do recreio e após a higiene para o lanche). 
 
10 – Higienização do calçado das crianças e dos adultos: 
- Desinfetar sempre que se troca pelo calçado do interior (cada criança tem um lugar reservado para o seu 
calçado). 
 
11 – No parque exterior: 
- As crianças não utilizam os equipamentos; brincam com brinquedos selecionados que, depois de cada 
utilização, são lavados e desinfetados. 

junho 2020 
A educadora de Infância 

Perpétua Alves 
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ANEXO VIII- Plano de Contingência EB1N.º5 

 

 

 

  

1 - ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

1.1.-HORÁRIOS 

O funcionamento das atividades letivas foi definido entre as 8:30 e as 16:00h, onde estão incluídas as horas 

dos lanches e hora de almoço, evitando o mais possível, a concentração dos alunos, dos professores e do 

pessoal não docente no recinto escolar, assim como na deslocação escola-casa-escola. 

O acesso ao estabelecimento será realizado por dois portões, designados por A e B. 

a. Entrada 8:30: 3.º e 4.º anos - portões A e B; 

b. Entrada 9:00: 1.º e 2.º anos - portões A e B; 

c. Os alunos desinfetam as mãos com álcool-gel à entrada do portão; 

d. Na entrada do edifício, os alunos esfregam os sapatos num tapete molhado com uma solução 

desinfetante (água e lixívia); 

e. Os alunos entram diretamente nas salas de aula, não podendo circular pelo recreio; 

f. Os alunos entram por turmas para manter o distanciamento; 

g. Os alunos devem entrar nas salas mantendo o distanciamento e sentar-se no seu lugar. 

 

1.2 -INTERVALOS 

O intervalo da manhã será desfasado em trinta minutos:  

• 10:00 – 10:30 – 3.º e 4.º anos 

•  10:30 – 11:00 – 1.º e 2.º anos 

• Todos os alunos lancham na sala de aula, num período mínimo de 10 minutos, de forma a 

evitar partilha de espaços.  

1.3- ALMOÇO  

• A hora do almoço será desfasada, serão feitos três turnos (de acordo com o número de 

alunos e capacidade do refeitório).  

• O almoço decorrerá entre as 12:00 e as 14:00. As crianças do Jardim de Infância e os alunos 

que entram às 8:30 são os primeiros a almoçar.  

• Cada aluno tem o seu lugar definido respeitando as regras de distanciamento físico 

definidas. 

• A limpeza e vigilância do refeitório é da responsabilidade da empresa que serve os almoços. 

O espaço é higienizado antes e depois de cada turno. 

PLANO DE CONTINGÊNCIA 
 

E.B. 1.ºCiclo/JI, N.º5 Barreiro 
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 2- CÓDIGOS DE CONDUTA 

Neste regresso às aulas presenciais é absolutamente essencial implementar e conjugar esforços para 

conter a propagação do novo coronavírus. 

Este Plano de Contingência pretende manter, salvaguardar e se possível aumentar as boas práticas de 

higienização das mãos, a etiqueta respiratória e promover, 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. É obrigatório o uso de máscara no interior da escola e sala de aula pelo pessoal docente e não docente 

e todo o pessoal técnico ou outro que entre no espaço escolar; 

b. Desinfetar as mãos com uma solução antissética de base alcoólica (SABA) de todo o pessoal docente, 

não docente, outro e alunos; 

c. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 

segundos; 

d. 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 necessário; 

e. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de 

utilizados higienizar as mãos com solução antissética de base alcoólica; e lavar as mãos, com água e 

sabão, de seguida; 

f. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos; 

g. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca; 

h. Manter o distanciamento físico, dentro e fora do espaço escolar; 

i. Proceder à higienização da sua mesa de trabalho sempre em colaboração com os professores; 

j. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, ...; 

k. 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. 

 

 3- RECINTO ESCOLAR 

• Estão delineadas as zonas de brincadeira para todos os alunos das turmas, de forma a cumprir o 

distanciamento físico; 

• Existem algumas zonas que vão funcionar rotativamente.  

• Em dias de chuva, os alunos ficam nas suas salas de aula. 

 

4-ÁREA DE ISOLAMENTO 

• A área de isolamento encontra-se situada no Bloco B, no 1.ºandar. 
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• A área de isolamento está munida de: 

- Cadeira e mesa; 

-Contentor de resíduos com abertura não manual e saco de plástico; 

- Toalhetes de papel; 

- Solução antisséptica de base alcoólica; 

- Máscaras cirúrgicas; 

- Luvas descartáveis; 

- Água engarrafada; 

- Biscoitos embalados (Bolachas Maria). 

• O caso suspeito de COVID-19 quando se trate de um menor, é acompanhado por um adulto, para a 

área de isolamento, através de circuitos próprios: 

- Os alunos que se encontram no Bloco A, fazem este percurso pelo exterior, junto ao edifício escolar. 

• Na área de isolamento consta o fluxo de atuação perante um caso suspeito de COVID-19. Os contactos 

úteis: Unidade de Saúde Pública, Autoridade de Saúde Local, Diretor Agrupamento de escolas.  

 

Assistentes Operacionais de Prevenção 

 

E.B.1 N.º5 Barreiro 

Horário Assistente Operacional 

    8:30 – 12:00                            Celeste Monteiro 

    12:00 – 16:00                          Luciana Carmo 

 

 

 

 

 

 

 
Setembro 2020 

A coordenadora de escola 
Isabel Colaço 
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ANEXO IX- Plano de Contingência EB1N.º6 

 

 

 

 

 
  

1 - ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

1.1-HORÁRIOS 

O funcionamento das atividades letivas foi definido entre as 8:30 e as 16:00h, onde estão incluídas 

as horas dos lanches e a hora de almoço, evitando o mais possível, a concentração dos alunos, dos 

professores e do pessoal não docente no recinto escolar, assim como na deslocação escola-casa-

escola. 

O acesso ao estabelecimento será realizado por dois portões, designados por A e B. 

a. Entrada 8:30: 3.º e 4.º anos - portões A e B; 

b. Entrada 9:00: 1.º, 2.º anos e Pré - portões A e B; 

c. Os alunos desinfetam as mãos com álcool-gel à entrada do portão; 

d. Na entrada do edifício, os alunos esfregam os sapatos num tapete molhado com uma solução 

desinfetante (água e lixívia); 

e. Os alunos entram diretamente nas salas de aula, não podendo circular pelo recreio; 

f. Os alunos entram por turmas para manter o distanciamento; 

g. Os alunos devem entrar nas salas mantendo o distanciamento e sentar-se no seu lugar. 

 

1.2- INTERVALOS 

O intervalo da manhã será desfasado em trinta minutos:  

• 10:00 – 10:30 – 3.º e 4.º anos 

•  10:30 – 11:00 – 1.º e 2.º anos e Pré 

• Todos os alunos lancham na sala de aula, num período mínimo de 10 minutos, de 

forma a evitar partilha de espaços. 

 

 1.3- ALMOÇO  

• A hora do almoço será desfasada, serão feitos três turnos (de acordo com o número de alunos 

e capacidade do refeitório).  

PLANO DE CONTINGÊNCIA 
 

E.B. 1.ºCiclo/JI, N.º6 Barreiro 
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• O almoço decorrerá entre as 12:00 e as 14:00. As crianças do Jardim de Infância e os alunos 

que entram às 8:30 são os primeiros a almoçar.  

• Cada criança tem o seu lugar marcado: Pré e 1.º ciclo. 

• Cada aluno tem o seu lugar definido respeitando as regras de distanciamento físico definidas. 

• A limpeza e vigilância do refeitório é da responsabilidade da empresa que serve os almoços. 

O espaço é higienizado antes e depois de cada turno. 

 

 2- CÓDIGOS DE CONDUTA 

Neste regresso às aulas presenciais é absolutamente essencial implementar e conjugar          

esforços para conter a propagação do novo coronavírus. 

Este Plano de Contingência pretende manter, salvaguardar e se possível aumentar as boas 

práticas de higienização das mãos, a etiqueta respiratória e promover, 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. Os alunos do Pré-escolar devem, antes de entrarem na sala de aula, passar por um tapete 

para desinfeção de sapatos, trocar os mesmos e cumprir todas as regras definidas para este 

grau de ensino. 

b. É obrigatório o uso de máscara no interior da escola e sala de aula pelo pessoal docente e não 

docente e todo o pessoal técnico ou outro que entre no espaço escolar; 

c. Desinfetar as mãos com uma solução antissética de base alcoólica (SABA) de todo o pessoal 

docente, não docente, outro e alunos; 

d. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 

20 segundos; 

e. 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 necessário; 

f. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois 

de utilizados higienizar as mãos com solução antissética de base alcoólica; e lavar as mãos, 

com água e sabão, de seguida; 

g. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos; 

h. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca; 

i. Manter o distanciamento físico, dentro e fora do espaço escolar; 

j. Proceder à higienização da sua mesa de trabalho sempre em colaboração com os professores; 

k. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, ...; 
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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. 

 

 3- RECINTO ESCOLAR 

• Estão delineadas as zonas de brincadeira para todos os alunos das turmas, de forma a 

cumprir o distanciamento social; 

• Existem algumas zonas que podem vir a ser rotativas.  

• Em dias de chuva, os alunos ficam nas suas salas de aula. 

 

4- ÁREA DE ISOLAMENTO 

• A área de isolamento encontra-se situada no Bloco B, no 1ºandar. 

• A área de isolamento está munida de: 

− Cadeira, sofá e mesa; 

− Contentor de resíduos com abertura não manual e saco de plástico; 

− Toalhetes de papel; 

− Solução antissética de base alcoólica; 

− Máscaras cirúrgicas; 

− Luvas descartáveis; 

− Água engarrafada; 

− Biscoitos embalados (Bolachas Maria). 

• O caso suspeito de COVID-19 quando se trate de um menor é acompanhado por um adulto, 

para a área de isolamento, através de circuitos próprios: 

• Os alunos que se encontram no Bloco A, fazem este percurso pelo exterior, junto ao edifício 

escolar. 

• Na área de isolamento consta o fluxo de atuação perante um caso suspeito de COVID-19.  

• Os contactos úteis: Unidade de Saúde Pública, Autoridade de Saúde Local, Diretor 

Agrupamento de escolas.  
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Assistentes Operacionais de Prevenção 

E.B.1 N.º6 Barreiro 

Horário Assistente Operacional 

8:30 – 12:00                            Ana Lúcia Pessoa 

12:00 – 16:00                          Ana Cristina Teixeira 

 

Suplente                              Lisetta Cerqueira 

 

 

 

Setembro 2020 
A coordenadora de escola 

Gracinda Charneca 
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ANEXO X- Plano de Contingência EB1N.º8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1- ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

1.1-HORÁRIOS 

O funcionamento das atividades letivas foi definido entre as 8:30 e as 16:00h, onde estão incluídos 

as horas dos lanches e hora de almoço, evitando o mais possível, a concentração dos alunos, dos 

professores e do pessoal não docente no recinto escolar, assim como na deslocação escola-casa-

escola. 

O acesso ao estabelecimento será realizado por dois portões, designados por A e B. 

a. Entrada 8:30: 3.º e 4.º anos - portões A e B; 

b. Entrada 9:00: 1.ºse 2.º anos - portão A; 

c. Entrada 9:00: Alunos com recurso à Unidade Especializada; 

d. Os alunos desinfetam as mãos com álcool-gel à entrada do portão; 

e. Na entrada do edifício, os alunos esfregam os sapatos num tapete molhado com uma solução 

desinfetante (água e lixívia); 

f. Os alunos entram diretamente nas salas de aula, não podendo circular pelo recreio; 

g. Os alunos entram por turmas para manter o distanciamento; 

h. Os alunos devem entrar nas salas mantendo o distanciamento e sentar-se no seu lugar. 

 

1.2-INTERVALOS 

O intervalo da manhã será desfasado em trinta minutos:  

• 10:00 – 10:30 – 3.º e 4.º anos 

•  10:30 – 11:00 – 1.º e 2.º anos 

• Todos os alunos lancham na sala de aula, num período mínimo de 10 minutos, de 

forma a evitar partilha de espaços. 

 

 

 

PLANO DE CONTINGÊNCIA 
 

E.B. 1.ºCiclo - N.º8 Barreiro 
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1.3- ALMOÇO  

a. A hora do almoço será desfasada, serão feitos três turnos (de acordo com o número de alunos 

e capacidade do refeitório).  

b. O almoço decorrerá entre as 12:00 e as 14:00 horas. As crianças do Jardim de Infância e os 

alunos que entram às 8:30 são os primeiros a almoçar.  

c. Cada aluno tem o seu lugar definido respeitando as regras de distanciamento físico definidas. 

d. A limpeza e vigilância do refeitório é da responsabilidade da empresa que serve os almoços. 

O espaço é higienizado antes e depois de cada turno. 

 

 2- CÓDIGOS DE CONDUTA 

Neste regresso às aulas presenciais é absolutamente essencial implementar e conjugar esforços para 

conter a propagação do novo coronavírus. 

Este Plano de Contingência pretende manter, salvaguardar e se possível aumentar as boas práticas de 

higienização das mãos, a etiqueta respiratória e promover, 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. É obrigatório o uso de máscara no interior da escola e sala de aula pelo pessoal 

docente e não docente e todo o pessoal técnico ou outro que entre no espaço escolar; 

b.  Desinfetar as mãos com uma solução antissética de base alcoólica (SABA) de todo o 

pessoal docente, não docente, outro e alunos; 

c. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo 

menos, 20 segundos; 

d. 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 necessário; 

e. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo 

depois de utilizados higienizar as mãos com solução antissética de base alcoólica; e 

lavar as mãos, com água e sabão, de seguida; 

f. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para 

as mãos; 

g. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca; 

h. Manter o distanciamento físico, dentro e fora do espaço escolar; 
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i. Proceder à higienização da sua mesa de trabalho sempre em colaboração com os 

professores; 

j. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, 

interruptores, ...; 

k.  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. 

 

 3- RECINTO ESCOLAR 

• Estão delineadas as zonas de brincadeira para todos os alunos das turmas, de forma a 

cumprir o distanciamento físico. Estas zonas estão divididas em onze áreas, cada uma 

com o nome de uma cor para facilitar a organização de recreio.  

• Existem algumas zonas que vão funcionar rotativamente.  

• Em dias de chuva, os alunos ficam nas suas salas de aula. 

 

4- ÁREA DE ISOLAMENTO 

• A área de isolamento encontra-se situada no Bloco A, no 1.ºandar. 

• A área de isolamento está munida de: 

- Cadeira e mesa; 

-Contentor de resíduos com abertura não manual e saco de plástico; 

- Toalhetes de papel 

- Solução antissética de base alcoólica; 

- Máscaras cirúrgicas; 

- Luvas descartáveis; 

- Água engarrafada; 

- Biscoitos embalados (Bolachas Maria) 

• O caso suspeito de COVID-19 quando se trate de um menor, é acompanhado por um 

adulto, para a área de isolamento, através de circuitos próprios: 

- Os alunos que se encontram no Bloco B, fazem este percurso pelo exterior, junto ao 

edifício escolar. 

• Na área de isolamento consta o fluxo de atuação perante um caso suspeito de COVID-

19.  

• Os contactos úteis: Unidade de Saúde Pública, Autoridade de Saúde Local, Diretor 

Agrupamento de escolas.  
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Assistentes Operacionais de Prevenção 

 

E.B.1 N.º8 Barreiro 

Bloco A Assistente Operacional 

          R/C Magda Alves 

       1.ºAndar         Isabel Pombo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setembro 2020 
A coordenadora de escola 

Cláudia Couveiro 

 

 

 

 

E.B.1 N.º8 Barreiro 

Bloco B Assistente Operacional 

          Sala Especializada Susana Nascimento 

1.ºAndar Noélia Vasconcelos 
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ANEXO XI  Protocolo de Higiene e Segurança para os apoios presenciais 
Fisioterapia | Psicologia | Terapia da Fala | Terapia Ocupacional 

 

Respeitando o cumprimento das diretrizes emanadas pela DGS e pelo ME, verifica-se a 

necessidade de alterar/adaptar alguns dos procedimentos e práticas inerentes ao 

funcionamento dos estabelecimentos de ensino e das sessões de apoios especializados 

prestados pelos técnicos do Centro de Recursos para a Inclusão da CERCIMB (CRI CERCIMB). 

 

Deste modo, apresentamos, seguidamente, as medidas que consideramos fundamentais serem 

colocadas em prática: 

- Deverão ser fornecidos, aos técnicos do CRI os EPI’s (p.e. máscaras, viseiras, batas, luvas, etc) 

que se considerem necessários atendendo aos casos em atendimento, devendo reavaliar-se a 

situação sempre que se considerar necessário. 

- O local de atendimento deve estar livre de materiais que não possam ser facilmente 

desinfetados. 

- Deverá ser acautelada pelas escolas a disponibilização de solução antissética de base alcoólica 

(SABA) e toalhitas de papel/rolos de papel à entrada dos recintos, bem como nos locais onde 

irão decorrer os apoios aos alunos (salas, ginásios, etc). 

- Nas salas onde decorrerão os apoios, deverá estar disponível um borrifador e papel para 

desinfetar os materiais e equipamentos (cadeiras/colchões/mesas/maçanetas/jogos...), antes e 

depois das sessões. Também deverá estar disponível película aderente, caso seja necessário 

colocar em algum material para ser mais fácil de desinfetar após a sessão.  

- Os apoios deverão ser prestados em sala arejada, com uma configuração que permitam o 

distanciamento social recomendado entre o aluno e o técnico, sempre que possível. 

- Deverá ser garantida a utilização exclusiva da sala, pelo técnico, durante o seu período de 

permanência em cada escola. 

- Deverá ser disponibilizada, se possível, uma divisória de acrílico para se colocar sobre a mesa 

de trabalho, em cada escola em que o técnico intervir. 

- Cada criança deverá trazer para a sessão o seu próprio material, usando-o exclusivamente. 

 

Procedimentos: 

- À entrada e saída das sessões, o aluno e o técnico deverão higienizar as mãos.  

- O material utilizado deve ser higienizado entre cada utilização.  

- A manipulação deve ser evitada, mas sempre que seja imprescindível, deve ser realizada com 

os EPI’s recomendados, sendo que os descartáveis serão eliminados após a respetiva utilização 
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e, de seguida procede-se à higienização das mãos. 

- Deverá ser contemplado um intervalo de cerca de 15 minutos para arejar e higienizar a sala, 

higienizar os materiais utilizados, arrumar material e preparar o material do aluno seguinte. 

- Os acompanhamentos em sala CAA deverão ser organizados em apoios individuais ou com o 

número mínimo de alunos. 

- Os apoios em grupo devem ser evitados ou reestruturados; 

- Deverá manter-se uma estreita comunicação entre os todos os membros da equipa (Encarregados 

de Educação, Professores, Assistentes Operacionais, Técnicos, Coordenadores…), sendo que os 

respetivos contactos deverão ser assegurados de forma presencial ou não presencial 

(telefone/videochamada, email), de acordo com as necessidades identificadas, a situação vivida 

e as orientações da DGS em vigor, em cada momento do ano letivo.  

 

Unidades: 

Uma vez que as unidades apresentam populações específicas e funcionamentos diferentes 

juntamos as seguintes sugestões aos procedimentos acima referidos: 

− Resguardar ao máximo estes alunos, nomeadamente os que têm condições específicas de 

saúde. 

− Trocar de calçado à entrada da unidade, com criação de zona suja e utilização de calçado 

específico a ser usado apenas na unidade, por todos os que frequentam o espaço. 

ou 

− Desinfeção da sola do calçado à entrada da unidade. 

− Limitar ao máximo a entrada de qualquer pessoa externa à unidade. 

− Reduzir ao mínimo os objetos dispostos nestas salas, por forma a facilitar a higienização 

constante dos espaços. 

− Rever a organização da sala, de forma a poder ser praticada a distância de segurança tanto 

entre os alunos como entre alunos e adultos.  

 


