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1. ENQUADRAMENTO DA QUESTÃO
Este Plano de Contingência elaborado pelo Agrupamento de Escolas Virgínia Moura visa dar
resposta ao determinado pelas Autoridades de Saúde Nacionais no que se refere à elaboração do
Plano de Contingência que minimizem o risco de contágio e permitam o bom funcionamento das
atividades essenciais deste Agrupamento de Escolas.
A Direção-Geral de Saúde (DGS) emitiu um conjunto de informações e orientações, das quais se
destacam a INFORMAÇÃO 005/2020 de 27/02/2020 e a ORIENTAÇÃO 006/2020 de 26/02/2020,
que são atualizadas pela DGS de acordo com a evolução da situação.
Este documento tem em conta o cumprimento do disposto no Despacho n.º 2836-A/2020, de
02/03/2020, designado por Plano de Contingência. Ter em consideração a estrutura proposta pela
DGAEP, que define um conjunto de orientações que permite a preparação e adequação da
resposta de cada escola, centrando-se nas questões operacionais a acautelar, de forma a proteger
a saúde dos alunos, docentes, trabalhadores não docentes e visitantes, assegurando a
continuidade da atividade.
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 CORONA VÍRUS – 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), dores musculares generalizadas, perda transitória do paladar ou do olfato, diarreia,
dor no peito e dor de cabeça, entre outros. A pessoa infetada pode não apresentar sinais ou
sintomas (assintomática).
As crianças e jovens diagnosticados com COVID-19 têm habitualmente uma manifestação ligeira
da doença, com menor risco de complicações e hospitalização.
Com base na evidência científica atual, este vírus transmite-se principalmente através de:
• Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando uma pessoa
infetada tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de
pessoas que estão próximas.
• Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com
SARS-CoV-2 e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos.
Existem ainda estudos que sugerem a acumulação de aerossóis potencialmente infetados em
espaços fechados.
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Atualmente, estima-se que o período de incubação da doença (tempo decorrido desde a
exposição ao vírus até ao aparecimento de sintomas) seja entre 1 e 14 dias. A transmissão de
SARS-CoV-2 pode ocorrer cerca de dois dias antes da manifestação de sintomas.

1.2. TRANSMISSÃO DA INFEÇÃO
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).

A transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que esta ocorre durante uma
exposição próxima a pessoa com COVID-19, através da disseminação de gotículas respiratórias
produzidas quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, as quais podem ser inaladas ou
pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas e ainda através do contacto das
mãos com uma superfície ou objeto com o novo coronavírus e, em seguida, o contacto com as
mucosas oral, nasal ou ocular (boca, nariz ou olhos).
1.3. PRINCIPAIS SINTOMAS
Os sintomas são semelhantes a uma gripe, como por exemplo:
▪ febre
▪ tosse
▪ falta de ar (dificuldade respiratória)
▪ cansaço
De forma geral, esta infeção pode causar sintomas mais graves em pessoas com sistema
imunitário mais fragilizado, pessoas idosas, e pessoas com doenças crónicas como diabetes,
cancro e doenças respiratórias.
1.4. TEMPO DE INCUBAÇÃO E FORMAS DE MANISFESTAÇÃO
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).

2. OBJETIVOS
Considerando o elevado grau de ocorrência da pandemia do Vírus Covid-19, o Plano tem, em
cenários de elevado absentismo, como principais objetivos estratégicos:
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• Dar continuidade das atividades letivas, assim como da prestação de serviços a vários níveis;
• Dar uma resposta ágil que minimize as condições de propagação da pandemia e mantenha os
serviços essenciais em funcionamento;
• Preparar o restabelecimento da atividade normal de forma tão rápida e segura quanto seja
possível;
• Fornecer respostas solicitadas e necessárias quer ao nível interno quer para o exterior do AEA.
2.1 OBJETIVOS OPERACIONAIS:
•

Manter os serviços em funcionamento;

• Definir estruturas de decisão e coordenação;
• Definir coordenação com as entidades/autoridades externas (DGS);
• Assegurar serviços mínimos em situação de crise contingente;
• Reduzir o risco de contaminação nos locais de trabalho;
• Preparar respostas para evitar/diminuir a propagação da pandemia;
• Preparar procedimentos que permitam proteger a saúde de todos os trabalhadores;
• Garantir fluxo de informação constante junto do público interno e externo;
• Monitorizar e acompanhar o processo em permanência.

3. PLANO DE CONTINGÊNCIA
O plano de contingência deve responder às seguintes três questões:
1. Quais os efeitos que a infeção de alunos, docentes, trabalhadores não docentes e
visitantes pode causar na escola?
2. O que se deve preparar para fazer face a um possível caso de infeção?
3. O que fazer numa situação em que existe um aluno, docente, trabalhador não docente ou
visitantes suspeitos de infeção?
3.1. IDENTIFICAÇÃO DOS EFEITOS QUE A INFEÇÃO DE TRABALHADOR (ES) PODE CAUSAR NO
SERVIÇO OU ENTIDADE.
3.1.1. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLO
Nas áreas afetadas, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda medidas de higiene,
etiqueta respiratória e práticas de segurança alimentar para reduzir o risco de exposição e
transmissão da doença:
▪
▪

Evitar contacto próximo com doente/s com infeção respiratória;
Lavar frequentemente as mãos, especialmente, após contato direto com pessoa/s
doente/s;
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▪
▪
▪

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir
com o braço, nunca com as mãos;
Usar lenços descartáveis e coloca-los no lixo após a sua utilização;
Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir.

COMO SEI SE ESTOU INFETADO? Se tem febre, tosse e dificuldade respiratória e se contactou
com caso provável ou confirmado de COVID-19, ligue para o SNS 24 (808 24 24 24) e siga as
orientações dos profissionais de saúde.
3.1.2. ATIVIDADES ESSENCIAIS E PRIORITÁRIAS
▪
▪
▪
▪
▪

Limpeza de espaços e desinfeção;
Segurança / vigilância do edifício;
Serviços administrativos;
Contactos com exterior (serviços de saúde, pais e encarregados de educação,
fornecedores…);
Cumprimento do plano de emergência e evacuação da Escola. Para a manutenção das
atividades essenciais e prioritárias será assegurada a entrada de bens ou serviços, como
por exemplo fornecedores, após a comunicação de informação considerada relevante e a
sensibilização para o uso de máscara.

3.1.3. ATIVIDADES NÃO PRIORITÁRIAS (passíveis de eliminação temporária)
▪
▪
▪

▪
▪

Cancelamento de Visitas de Estudo;
Cancelamento de todas as reuniões e formações;
Cancelamento de todos os eventos, que impliquem saídas de elementos desta comunidade
educativa e entradas de pessoas externas (desporto escolar, semana da leitura, jornadas da
juventude, …);
Cancelamento das atividades previstas no PAA que impliquem concentração de
grupos/turma;
Outras iniciativas realizadas em locais fechados ou abertos.

3.1.4. MEDIDAS DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ESCOLAR EM SITUAÇÃO DE CRISE
▪

▪

▪

Em caso de ausência pouco significativa de professores, recorre-se ao sistema de
substituição das respetivas aulas e gestão das disponibilidades de horário dos outros
docentes, de modo a assegurar a lecionação das aulas.
Desta forma, torna-se necessário, garantir os contactos por via eletrónica e SMS de todos os
alunos e Pais ou Encarregados de Educação e assegurar o acompanhamento individualizado
aos alunos que manifestarem mais necessidade de apoio.
No caso de eventual encerramento da Escola, fornecer-se-ão aos alunos, Pais e
Encarregados de Educação informações referentes ao período de encerramento e as
medidas de vigilância a adotar, sobretudo através da página do Agrupamento e por via
eletrónica. Outra informação adicional poderá ser consultada na Escola.
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3.1.5. MEDIDAS GERAIS DE HIGIENE PESSOAL
▪
▪

▪
▪
▪

▪
▪

▪

▪

As medidas gerais seguem as Orientação 006/2020 da DGS, devendo contemplar:
Procedimentos a adotar perante um caso suspeito de COVID-19:
- Definição de uma área de isolamento, devidamente equipada com telefone, cadeira,
água, alguns alimentos não perecíveis e com acesso a instalação sanitária;
- Definição de circuitos para o caso suspeito chegar e sair da área de isolamento;
Confirmação dos contactos de emergência das crianças e definição do fluxo de informação
aos encarregados de educação;
A divulgação deste plano será garantida junto de todos os profissionais (pessoal docente e
não docente) e dos encarregados de educação.
Será mantido um elo de ligação local com as Entidades da Saúde (Saúde Escolar e Unidades
de Saúde Pública), Autarquias, Segurança Social e Proteção Civil, salvaguardando a
necessidade de apoios ou recursos.
Procurar-se-á garantir as condições necessárias para cumprir com as recomendações de
distanciamento físico;
Será garantido o cumprimento da utilização de máscaras para acesso e permanência nos
estabelecimentos de educação e ensino, pelo pessoal docente e não docente, pelos alunos
a partir do 1.º ciclo do ensino básico, e ainda encarregados de educação, fornecedores e
outros elementos externos;
As crianças, os alunos, bem como o pessoal docente e não docente, com sinais ou sintomas
sugestivos de COVID-19 não se devem apresentar nos estabelecimentos de ensino. Quem
tiver sintomas deve contactar a Linha SNS24 (808 242424) ou outras linhas telefónicas
criadas especificamente para o efeito e proceder de acordo com as indicações fornecidas
pelos profissionais de saúde;
Todo o pessoal docente e não docente, bem como os encarregados de educação, serão
devidamente informados relativamente às normas de conduta a obedecer, no atual
contexto, e que visam a prevenção e o controlo da transmissão da COVID-19. A informação
será afixada em locais visíveis do estabelecimento de ensino e/ou ser enviada por via
informática. Serão também informados sobre todas as alterações à organização e
funcionamento do respetivo estabelecimento.

3.1.6. MEDIDAS DE HIGIENE DO AMBIENTE ESCOLAR
▪
▪
▪
▪

▪

Manter as superfícies e os objetos de trabalho limpos;
Não trocar ou emprestar material e objetos pessoais;
Promover o arejamento dos espaços;
Serão colocados cartazes, de fácil compreensão a toda a comunidade educativa, ilustrativos
de uma boa higienização das mãos em todos os locais onde esta possa ser feita (WC’s,
refeitório, laboratórios e outros serviços escolares…);
Os docentes, em contexto de sala de aula, deverão promover atividades para a aquisição de
bons hábitos de higiene;
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▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪

O pessoal docente e não docente deve promover os bons hábitos em relação à lavagem das
mãos e às regras de etiqueta respiratória;
A Escola verifica e assegura o material existente para limpeza dos espaços de utilização de
todos os intervenientes e desinfeção das mãos;
Assegurar a existência de toalhetes de papel descartáveis e caixotes de lixo com tampa de
fácil abertura para depósito dos resíduos. Estes deverão ser esvaziados e desinfetados com
regularidade, usando sempre luvas descartáveis;
A limpeza e arejamento de todos os espaços utilizados pela comunidade educativa;
O professor será a pessoa responsável pela abertura das janelas das salas durante os
intervalos;
Limpeza/higienização frequente, com detergente apropriado, de maçanetas e puxadores de
portas; torneiras; telefones; teclados e ratos de computador; interruptores; mesas de
trabalho dos alunos; outros acessórios regularmente manipuláveis;
Elaboração de um documento de monitorização da manutenção, limpeza e desinfeção das
instalações da Escola.

4. ORGANIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO ESCOLAR
4.1. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO - Educação Pré-escolar
▪

▪
▪
▪
▪

▪

▪

As crianças devem ser entregues à porta do estabelecimento de educação pré-escolar pelo
seu encarregado de educação, ou por pessoa por ele designada, e recebidas por um
profissional destacado para o efeito, evitando assim a circulação de pessoas externas no
interior do recinto;
Sempre que possível, os alunos ficarão distanciados, de forma a evitar o contacto entre
pessoas de grupos diferentes;
Nas salas de aula as mesas de trabalho estarão distanciadas de forma a evitar o contacto
físico, sem comprometer o normal funcionamento das atividades pedagógicas;
Sempre que possível, as atividades deverão decorrer no espaço ao ar livre da escola,
havendo, para o efeito, rotatividade de grupos de crianças;
Havendo roupa suja, as peças deverão ser colocadas, pelas assistentes operacionais, em
sacos plásticos, fechados, que deverão entregar aos encarregados de educação na saída
das crianças;
Na escola são desenhados 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;
As crianças devem trocar o calçado que levam de casa por outro apenas utilizado no
espaço do Jardim de Infância. Este calçado extra permanece no estabelecimento de
educação, devendo ser higienizado, todos os dias, após a saída da criança. Os profissionais
deverão cumprir a mesma orientação;
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▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪

Em cada escola será reservado um espaço “sujo” para troca do calçado e guarda de roupa
e outros utensílios desnecessários durante a permanência da escola, de alunos e pessoal
docente e não docente;
Deverá ser guardado o calçado em uso na escola num local adequado;
Cada escola deve garantir a existência de material individual necessário para cada
atividade;
Cada escola deve garantir que nas salas de aula apenas existam os acessórios essenciais à
prática das atividades pedagógicas, desinfetados com frequência;
As crianças não podem levar de casa brinquedos ou outros objetos não necessários;
Deve-se evitar concentrações nas idas à casa de banho;
Deve manter-se as janelas e/ou portas das salas abertas, de modo a permitir uma melhor
circulação do ar;
Durante o período de refeições, o pré-escolar terá uma sala para realizar as refeições e
nunca se junta com os alunos do 1º ciclo;
Antes e depois das refeições, as crianças devem lavar as mãos acompanhadas por um
adulto, para que o façam de forma correta;
Sempre que possível, os lugares devem estar reservados, não se sentam no sítio que tem
colocado um aviso vermelho “NÃO TE SENTES AQUI”, de forma a assegurar o máximo de
distanciamento físico possível entre crianças;
Não devem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos;
No final das refeições, todos os utensílios e espaços do refeitório devem ser limpos e
desinfetados, nos termos da Orientação 014/2020 da DGS, sendo a desinfeção, entre
turnos, efetuada pela empresa UNISELF;
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;
Também nas salas de refeições, todos os funcionários devem utilizar máscara, enquanto
acompanham as crianças.

4.1.1. ORGANIZAÇÃO DOS HORÁRIOS - Educação Pré-escolar
As crianças não devem permanecer no estabelecimento de educação por período superior
ao estritamente necessário.
Em ambiente escolar, a extensão dos horários, no âmbito das Atividades de Animação e
Apoio às Famílias (AAAF), deverá seguir as presentes orientações.
•
•
•

manhã: 07:30 – 09:00
tarde: 15:00 – 19:00
período do almoço: entre as 11:30 e as 12:30

Atividades letivas: entre as 09:00 e as 15:00
PLANO DE CONTINGÊNCIA – COVID-19
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4.2. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO – 1º ciclo
▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Nas salas de aula as turmas vão ter horários de aulas, intervalos e refeições desfasados uns
dos outros para evitar cruzamento de pessoas, vão ser definidos circuitos de entrada e
saída de aula para cada turma;
As aulas de cada turma decorrerão, sempre que possível, na mesma sala e com
lugar/secretária fixo por aluno;
Nas salas, serão, sempre que possível, mantidas as medidas de distanciamento, garantindo
a maximização do espaço entre pessoas;
As mesas estarão dispostas, junto das paredes e janelas, de acordo com a estrutura física
das salas;
As mesas estarão dispostas, preferencialmente, com a mesma orientação;
Sempre que possível, será garantido um distanciamento físico entre os alunos e
alunos/docentes de, pelo menos, 1 metro, sem comprometer o normal funcionamento das
atividades letivas. Nas mesas será colocado um retângulo vermelho no sítio onde o aluno
não se deve sentar;
As atividades desportivas, bem com outras atividades que impliquem maior contacto físico,
serão planificadas e adequadas às orientações das autoridades de saúde em vigor;
Os intervalos entre as aulas terão a menor duração possível, devendo os alunos
permanecer, tanto quanto possível, em zonas específicas, definidas pela escola;
Será evitada a concentração de alunos nos espaços comuns da escola.

4.2.1. ORGANIZAÇÃO DOS HORÁRIOS - 1º ciclo
Os alunos não devem permanecer no estabelecimento de educação por período superior ao
estritamente necessário.
Em ambiente escolar, a extensão dos horários, no âmbito das Componente de Apoio às
Famílias (CAF), deverá seguir as presentes orientações, nos seguintes horários:
• manhã: 07:30 – 09:20
• tarde: 17:30 – 19:00
• período do almoço: entre as 11:30 e as 13:15, em horários desfasados.
Atividades letivas: entre as 08:20 e as 15:20.
4.3.

ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO – 2.º ciclo e 3.º ciclo

▪ Uso de máscara obrigatória no interior da escola (cada aluno, docentes e não docentes
receberão um Kit de 3 máscaras comunitárias certificadas para 25 utilizações).
▪ Serão definidos e identificados 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, polivalente, entradas dos pisos e casas de banho. Estes serão
divulgados a toda a comunidade escolar, no início das atividades letivas;
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▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

As entradas e saídas das salas de aula serão feitas segundo os circuitos definidos para cada
ano para evitar o cruzamento de pessoas. Assim, deverão ser respeitados os percursos
devidamente assinalados com setas no chão;
Cada sala de aula será, sempre que possível, utilizada pelo mesmo grupo de alunos, de
acordo com a dimensão e características da mesma;
Os alunos possuem lugares individuais na sala de aula;
Serão realizadas plantas da sala, de modo a que os alunos ocupem sempre no mesmo
lugar;
Durante os intervalos de 5 minutos os alunos permanecerão na sala, aguardando a
chegada do professor da respetiva disciplina;
Nos intervalos de 10 e 15 minutos os alunos terão a possibilidade de ir ao recreio que se
encontra delimitado de acordo com o ano de escolaridade e turma;
Os WC estão separados por sexo e ano de escolaridade;
A utilização dos WC deve ser realizada, sempre que possível, durante o período das
atividades letivas e será condicionada a 2 alunos em simultâneo;
Serão criadas e divulgadas regras de utilização das salas do pessoal docente e não docente;
Será definido o número máximo de pessoas que podem estar em simultâneo em cada um
dos espaços;
Definir-se-ão procedimentos para utilização dos refeitórios, designadamente com as
seguintes normas de funcionamento:
o Períodos de almoço, desfasados entre turmas, de forma a respeitar as regras de
distanciamento e evitando a concentração de alunos;
o Lavagem/desinfeção das mãos antes e após o consumo de qualquer refeição por
parte de qualquer utente;
o Utilização obrigatória de máscara, exceto no período de refeição;
o Higienização e desinfeção de mesas e cadeiras, após cada utilização;
o Assegurar uma boa ventilação e renovação do ar.
No refeitório deverão respeitar os trajetos identificados para entrada e saída dos mesmos;
No refeitório, se possível, os alunos deverão sentar-se nos locais indicados os quais estarão
orientados estrategicamente de forma a garantir o distanciamento recomendado;
Será acautelada a desinfeção das mãos à entrada e à saída, com solução antisséptica de
base alcoólica (SABA);
Pessoas externas ao processo educativo (p. ex.: fornecedores) só excecionalmente podem
entrar no estabelecimento de educação e, sempre, de forma segura, com máscara,
evitando o contacto com as crianças, alunos e pessoal docente e não docente;
Será preenchida uma grelha com o registo das pessoas que entram nas instalações
escolares sendo externas à escola, que deve ser preenchida sempre que alguém entra;
Devem suspender-se eventos e reuniões com um número alargado de pessoas;
Privilegiar-se-á a via digital ou telefónica no contacto com os encarregados de educação.
Nos casos em que seja necessário reunir presencialmente, estas reuniões serão,
preferencialmente, individuais ou em pequenos grupos, mantendo as medidas de higiene e
distanciamento;
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▪
▪

Privilegiar-se-á a via digital para todos os procedimentos administrativos, sempre que
possível;
Provisoriamente o Bar encontra-se encerrado.

4.3.1. ORGANIZAÇÃO DOS HORÁRIOS - 2.º ciclo e 3.º ciclo
Os alunos não devem permanecer no estabelecimento de ensino por período superior ao
estritamente necessário.
O horário dos 2.ª e 3.º ciclos será organizado da seguinte forma:
• 2.º ciclo, 08:15 – 18:00
• 3.º ciclo, 08:25 – 18:10
• período do almoço: entre as 12:00 e as 13:40, em horários desfasados.

5. HIGIENE DO AMBIENTE ESCOLAR
A limpeza e desinfeção de superfícies, conforme a Orientação 014/2020 da DGS, tem de ser
uma prática para a prevenção de transmissão da COVID-19 em ambientes comunitários.
Em todos os estabelecimentos de ensino do Agrupamento são adotadas as condições necessárias
para garantir as medidas preventivas recomendadas, designadamente:
▪
▪

▪

▪
▪

▪
▪
▪

Instalações sanitárias com as condições necessárias para a promoção das boas práticas de
higiene, nomeadamente a higienização das mãos com água e sabão;
Material para os procedimentos adequados de desinfeção e limpeza dos edifícios
escolares, de acordo com a Orientação 014/2020 da DGS e o documento orientador da
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, com a orientação da DGS e a colaboração
das Forças Armadas, sobre “Limpeza e desinfeção de superfícies em ambiente escolar, no
contexto da pandemia COVID-19”, reforçando, neste caso, a higienização frequente dos
materiais pedagógicos e equipamentos utilizados pelas crianças, várias vezes ao dia;
Existência de um plano de higienização que tenha por referência a Informação da DGEstE,
com a orientação da DGS (“Limpeza e desinfeção de superfícies em ambiente escolar no
contexto da pandemia COVID-19”). Este plano de higienização dos espaços e equipamentos
será afixado em local visível com o conhecimento dos profissionais com funções de
limpeza;
Gestão de resíduos diários, sem necessidade de proceder a tratamento especial;
Cumprimento da utilização de máscaras para acesso e permanência nos estabelecimentos
de educação e ensino, pelo pessoal docente e não docente, pelos alunos a partir do 1ºciclo
e ainda Encarregados de Educação, fornecedores e outros elementos externos;
Dispensadores de solução antisséptica de base alcoólica (SABA) para desinfetar as mãos;
Caso haja equipamentos de ar condicionado ou similares, estes nunca devem ser ligados
em modo de recirculação do ar;
Antes da reabertura dos estabelecimentos, será feita uma limpeza geral e desinfeção das
instalações;
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▪

▪

Sempre que possível, e que tal não comprometa a segurança das crianças e dos alunos,
manter-se-ão as janelas e/ou portas abertas, de modo a permitir uma melhor circulação do
ar e evitar toques desnecessários em superfícies;
Reforço da limpeza e desinfeção das superfícies e áreas com maior risco de contaminação,
nomeadamente:
✓ Maçanetas de portas, interruptores de luz, telefones, tabletes, teclados e ratos de
computadores, principalmente quando usados por várias pessoas, botões de
elevadores, torneiras de lavatórios, manípulos de autoclismos, mesas, bancadas,
cadeiras, corrimãos, dinheiro, controlos remotos, entre outros;
✓ Áreas de isolamento de casos suspeitos de COVID-19 na escola;
✓ Refeitórios;
✓ Instalações sanitárias;
✓ Salas de professores;
✓ Salas de aulas;
✓ Biblioteca.

5.1. MEDIDAS DE HIGIENE OBRIGATÓRIAS PARA TODA A COMUNIDADE EDUCATIVA
As medidas gerais de higiene, pessoais e do ambiente escolar, constituem a forma mais
importante para evitar a propagação da doença.
Assim, SÃO OBRIGATÓRIAS PARA TODA A COMUNIDADE EDUCATIVA as seguintes medidas de
prevenção:
▪ Evitar a deslocação à escola em caso de suspeita de contágio;
▪ Sempre que qualquer trabalhador do Agrupamento verificar que possui sintomatologia
compatível com a do COVID-19 deverá evitar a deslocação à escola, comunicando a sua
ausência à direção do Agrupamento ou ao Coordenador de estabelecimento. De igual
forma, sempre que o Encarregado de Educação verificar que o seu educando apresenta
sintomas semelhantes ao deste coronavírus, não deverá permitir a sua ida à escola,
informando o diretor de turma ou a professora titular do motivo da ausência;
▪ O pessoal docente e não docente, assim como os alunos, devem sempre que possível,
respeitar as regras de segurança e de distanciamento físico;
▪ Uso de máscara facial passa a ser obrigatório dentro do recinto escolar, para todos os
alunos a partir do 1º ciclo, para o pessoal docente e não docente, encarregados de
educação, fornecedores e outros elementos externos;
▪ Não remover a máscara enquanto se tosse ou espirra;
▪ Caso de utilize um lenço de papel para limpar o nariz, colocar o lenço de papel no caixote
do lixo. A seguir, lavar as mãos evitando tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos
sujas ou contaminadas com secreções respiratórias. A escola deve facilitar o acesso a
toalhetes de papel e sabão, nas casas de banho;
▪ Lavar / desinfetar frequentemente as mãos;
▪ Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, ou com uma solução de base alcoólica,
em especial, após ter tossido, espirrado ou assoado o nariz, ou após se terem utilizado
transportes públicos ou frequentado locais com grande afluência de público;
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▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Serão afixados cartazes em casas de banho e cantinas com a indicação das técnicas de
lavagem e desinfeção das mãos. De igual forma será disponibilizado gel desinfetante em
diversos locais da escola;
Como regra geral de higiene, devem lavar-se as mãos, igualmente, antes de comer, antes e
depois de preparar refeições, sempre que se utilize a casa de banho, mexa em lixo, terra ou
detritos. O aluno deve garantir que ao entrar na sala de aula, tem as mãos devidamente
desinfetadas. No caso do Pré-escolar a lavagem das mãos deve ser acompanhada por um
adulto.
Deve-se, também evitar a partilha de objetos (livros, lápis/canetas, telemóvel,
computadores pessoais, objetos diversos, alimentos…);
Evitar o contacto com pessoas quando se têm sintomas de Coronavírus;
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;
Não entrar nos espaços escolares se tiver febre, tosse, dificuldade respiratória ou suspeita
de outro sintoma associado ao COVID-19;
O cumprimento com beijos, apertos de mão ou abraços deve ser evitado;
As crianças devem ser entregues à porta do estabelecimento de educação pré-escolar pelo
seu encarregado de educação, ou por pessoa por ele designada, e recebidas por um
profissional destacado para o efeito, evitando assim a circulação de pessoas externas no
interior do recinto;
Seguir os percursos definidos e identificados e sinalizados na escola;
Manter o distanciamento físico em todo o recinto escolar.

5.2. PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS DE INFORMAÇÃO
▪
▪
▪
▪
▪

Afixação de cartazes da Direção Geral de Saúde (DGS);
Afixar sinalética e imagens alusivas ao uso de máscara e lavagem das mãos;
Envio de informação por correio eletrónico e/ou outro meio à comunidade educativa;
Reforço das medidas de higiene, de acordo com as orientações emanadas pelo Serviço
Nacional de Saúde;
Sinalização de percursos específicos.

6. ATUAÇÃO PERANTE UM 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 devendo, os responsáveis abaixo identificados adotar os seguintes
procedimentos:
▪

O pessoal docente e não docente deve estar informado sobre o Plano de Contingência
interno e os procedimentos perante a identificação de um caso suspeito de COVID-19;
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▪

▪
▪

▪
▪
▪

▪
▪

Perante a identificação de um caso suspeito (se detetado no estabelecimento de ensino),
este deve encaminhar-se ou ser encaminhado para a área de isolamento, pelos circuitos
definidos no Plano de Contingência. Sempre que se trate de uma criança, a pessoa
responsável deve permanecer com a criança na sala de isolamento, cumprindo com as
precauções básicas de controlo de infeção, nomeadamente quanto à higienização das
mãos;
Se o caso suspeito for uma criança, deve ser contactado, de imediato, o respetivo
encarregado de educação;
Caso se confirmem os sintomas, de seguida, deve contactar a Linha Saúde 24 – 808 24 24
24 – Se tiver autorização do Encarregado de Educação. Caso contrário será o Encarregado
de Educação a ligar para a linha SNS 24;
Manter o aluno na referida sala até que o mesmo seja encaminhado para estabelecimento
de saúde mediante indicação dos profissionais da Linha Saúde 24 – 808 24 24 24;
Se o caso suspeito for um adulto, e caso se confirmem os sintomas, este deve contactar a
linha de saúde 24 e seguir as orientações que lhe forem dadas;
As Autoridades de Saúde locais devem ser imediatamente informadas do caso suspeito e
dos contactos do grupo, de forma a facilitar a aplicação de medidas de Saúde Pública aos
contactos de alto risco. Para o efeito, os estabelecimentos devem manter atualizados os
contactos das Autoridades de Saúde territorialmente competentes;
Deve-se reforçar a limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso suspeito,
bem como da área de isolamento, nos termos da Orientação 14/2020 da DGS;
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).

Sempre que um aluno apresente sintomas compatíveis com suspeita de COVID-19, em ambiente de
sala de aula, deverão ser cumpridos os seguintes procedimentos:
➢ O aluno permanecerá no seu lugar;
➢ O professor deverá chamar a assistente responsável;
➢ O aluno nunca deverá abandonar a sala de aula sozinho;
➢ A assistente operacional, devidamente equipada, acompanhará o aluno até à sala de isolamento;
➢ O professor não deverá acompanhar o aluno, permanecendo na sala de aula.
Todas as situações de saúde em que haja suspeição de COVID-19, ocorridas fora do recinto
escolar, deverão ser, obrigatoriamente, comunicadas à Direção do Agrupamento.
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7. SALAS DE ISOLAMENTO
A colocação numa área de “isolamento” visa impedir que outros possam ser expostos e
infetados. Em cada escola existe uma sala de “isolamento” devidamente identificada e equipada
que tem como finalidade evitar ou restringir o contacto direto com quem apresente os sintomas
acima descritos. Assim:
Cada sala de isolamento está equipada com cadeira e/ou marquesa, água e alguns
alimentos não perecíveis, contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico),
solução antisséptica de base alcoólica, toalhetes de papel, máscaras cirúrgicas, luvas descartáveis
e termómetro. Nesta área, ou próximo, existe uma instalação sanitária devidamente equipada,
nomeadamente com doseador de sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva dos
Indivíduos (alunos, funcionários e docentes) com sintomas/caso suspeito e telefone.
Sempre que algum elemento da Comunidade Educativa evidencie sinais e/ou sintomas de
Coronavírus, será imediatamente isolado nesta sala até que os pais/Encarregados de Educação
sejam contactados.

7.1. CASO SE VERIFIQUE UMA SITUAÇÃO DE DOENÇA POR PARTE DE UM ALUNO OU DE
UM PROFISSIONAL, DEVERÃO SER TOMADAS AS SEGUINTES MEDIDAS:
7.1.1. ESCOLA BÁSICA VIRGÍNIA MOURA
Isolamento do indivíduo num espaço apropriado, SALA SMM. Este espaço estará equipado
com o seguinte material (uma marquesa, luvas, aventais, máscaras, desinfetante, lenços de papel,
termómetro, água, bolachas e alimentos não perecíveis, um telemóvel para se conseguir
comunicar com o caso suspeito/doente). Esta sala não tem WC, no entanto, existe um WC
encostado a esta sala que estará reservado para uso específico da sala de isolamento.
Este indivíduo será acompanhado por um adulto e comunicado ao Coordenador da Equipa
Operativa (João Abílio Ferreira da Silva Gonçalves). Este acompanhamento será feito após ser
detetado o individuo, em qualquer espaço ou atividade escolar e no interior da sala de isolamento.
Este elemento deverá estar equipado com um EPI (Equipamento de Proteção Individual). O
contacto com a Linha SNS 24 é da responsabilidade do coordenador do Plano de Contingência
(Maria de Jesus Teixeira Carvalho e Vítor Rui Silva Carneiro). O percurso até à sala de isolamento
deve ser o mais curto e breve possível, deve haver uma distância entre ambos de acordo com as
normas orientadoras, aproximadamente cinco metros e o percurso deve estar desimpedido de
outras pessoas.
Se o caso não for considerado suspeito a área de isolamento será bem arejada, limpa e
desinfetada logo após a sua utilização. Se o caso for considerado suspeito, a área de isolamento
será fechada por um período de 24 horas e, só depois, será devidamente higienizada e
desinfetada.
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7.1.2. ESCOLA EB/JI DO CARREIRO – LORDELO
Isolamento do indivíduo num espaço apropriado, Balneário Masculino. Este espaço estará
equipado com o seguinte material (uma marquesa, toucas, aventais, máscaras, desinfetante,
lenços de papel, termómetro, água, bolachas e alimentos não perecíveis, um telemóvel para se
conseguir comunicar com o caso suspeito/doente). Esta sala tem WC que estará reservado para
uso específico da sala de isolamento.
Este indivíduo será acompanhado por um adulto e comunicado ao Coordenador da Equipa
Operativa (Armando Martins). Este acompanhamento será feito após ser detetado o individuo,
em qualquer espaço ou atividade escolar e no interior da sala de isolamento.
Este elemento deverá estar equipado com um EPI (Equipamento de Proteção Individual). O
contacto com a Linha SNS 24 é da responsabilidade do Encarregado de Educação que será
chamado à Escola). O percurso até à sala de isolamento deve ser o mais curto e breve possível,
deve haver uma distância entre ambos de acordo com as normas orientadoras, aproximadamente
cinco metros e o percurso deve estar desimpedido de outras pessoas.
Se o caso não for considerado suspeito a área de isolamento será bem arejada, limpa e
desinfetada logo após a sua utilização. Se o caso for considerado suspeito, a área de isolamento
será fechada por um período de 24 horas e, só depois, será devidamente higienizada e
desinfetada.

7.1.3. ESCOLA EB/JI AULA CONDE - CONDE
Isolamento do indivíduo num espaço apropriado, Sala dos Professores. Este espaço estará
equipado com o seguinte material (uma cadeira, luvas, aventais, máscaras, desinfetante, lenços de
papel, termómetro, água, bolachas e alimentos não perecíveis, um telemóvel para se conseguir
comunicar com o caso suspeito/doente). Anexo a esta sala há um WC que estará reservado para
uso específico da sala de isolamento.
Este indivíduo será acompanhado por um adulto e comunicado ao Coordenador da Equipa
Operativa (Maria do Sameiro Leite Pereira). Este acompanhamento será feito após ser
detetado o individuo, em qualquer espaço ou atividade escolar e no interior da sala de isolamento.
Este elemento deverá estar equipado com um EPI (Equipamento de Proteção Individual). O
contacto com a Linha SNS 24 é da responsabilidade do Encarregado de Educação que será
chamado à Escola). O percurso até à sala de isolamento deve ser o mais curto e breve possível,
deve haver uma distância entre ambos de acordo com as normas orientadoras, aproximadamente
cinco metros e o percurso deve estar desimpedido de outras pessoas.
Se o caso não for considerado suspeito a área de isolamento será bem arejada, limpa e
desinfetada logo após a sua utilização. Se o caso for considerado suspeito, a área de isolamento
será fechada por um período de 24 horas e, só depois, será devidamente higienizada e
desinfetada.
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7.1.4. ESCOLA EB/JI MONTE – GUARDIZELA
Isolamento do indivíduo num espaço apropriado, Balneário Feminino. Este espaço estará
equipado com o seguinte material (sofá, aventais, luvas, máscaras, desinfetante, lenços de papel,
termómetro, água, bolachas e alimentos não perecíveis, um telemóvel para se conseguir
comunicar com o caso suspeito/doente). Esta sala tem WC que estará reservado para uso
específico da sala de isolamento.
Este indivíduo será acompanhado por um adulto e comunicado ao Coordenador da Equipa
Operativa (Rosa Maria Machado Silva). Este acompanhamento será feito após ser detetado o
individuo, em qualquer espaço ou atividade escolar e no interior da sala de isolamento.
Este elemento deverá estar equipado com um EPI (Equipamento de Proteção Individual). O
contacto com a Linha SNS 24 é da responsabilidade do Encarregado de Educação que será
chamado à Escola). O percurso até à sala de isolamento deve ser o mais curto e breve possível,
deve haver uma distância entre ambos de acordo com as normas orientadoras, aproximadamente
cinco metros e o percurso deve estar desimpedido de outras pessoas.
Se o caso não for considerado suspeito a área de isolamento será bem arejada, limpa e
desinfetada logo após a sua utilização. Se o caso for considerado suspeito, a área de isolamento
será fechada por um período de 24 horas e, só depois, será devidamente higienizada e
desinfetada.

7.1.5. ESCOLA EB/JI DE VERMIS – MOREIRA DE CÓNEGOS
Isolamento do indivíduo num espaço apropriado, Sala de Isolamento. Este espaço estará
equipado com o seguinte material (uma marquesa, luvas, batas, máscaras, desinfetante, lenços de
papel, termómetro, água, bolachas e alimentos não perecíveis, um telemóvel para se conseguir
comunicar com o caso suspeito/doente). Esta sala tem WC que estará reservado para uso
específico da sala de isolamento.
Este indivíduo será acompanhado por um adulto e comunicado ao Coordenador da
Equipa Operativa (Edite Maria Carneiro Sampaio). Este acompanhamento será feito após ser
detetado o individuo, em qualquer espaço ou atividade escolar e no interior da sala de isolamento.
Este elemento deverá estar equipado com um EPI (Equipamento de Proteção Individual). O
contacto com a Linha de Saúde 24 é da responsabilidade do Encarregado de Educação que será
chamado à Escola). O percurso até à sala de isolamento deve ser o mais curto e breve possível,
deve haver uma distância entre ambos de acordo com as normas orientadoras, aproximadamente
cinco metros e o percurso deve estar desimpedido de outras pessoas.
Se o caso não for considerado suspeito a área de isolamento será bem arejada, limpa e
desinfetada logo após a sua utilização. Se o caso for considerado suspeito, a área de isolamento
será fechada por um período de 24 horas e, só depois, será devidamente higienizada e
desinfetada.

7.2. ACOMPANHAMENTO DE INDIVÍDUOS INFETADOS NA SALA DE ISOLAMENTO – O QUAL
DEVERÁ SEGUIR AS INDICAÇÕES PARA EVITAR O CONTÁGIO
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▪
▪

▪

▪

▪

Sempre que seja identificada uma situação suspeita de doença, será contactada a Linha
SNS 24 (808 24 24 24) e serão seguidas as instruções transmitidas (Anexo 3);
No caso de uma situação de doença de um aluno, será feita igualmente a evacuação da
sala onde este se encontrava, deslocando os alunos para um outro espaço e aplicando os
procedimentos de higienização e desinfeção previstos;
No caso de uma situação de doença de um profissional (docente ou não docente), será
feita a evacuação da sala onde este se encontrava aplicando-se os procedimentos de
higienização e desinfeção previstos;
No caso de se tratar de um menor, dever-se-á comunicar a situação aos Pais e/ou
Encarregados de Educação, os quais devem tomar providências no sentido de retirar o
aluno da Escola e levá-lo para casa;
No caso de se tratar de um profissional adulto (docente ou não docente), dever-se-á
contactar os Familiares, os quais devem tomar providências no sentido de retirá-lo da
Escola e levá-lo para casa.

7.3. NO CASO DE UM ALUNO/PROFISSIONAL (DOCENTE OU NÃO DOCENTE) INFORMAR QUE
ESTÁ EM CASA COM SINTOMAS DA DOENÇA, OU COM A DOENÇA
▪
▪
▪
▪
▪

Qualquer caso de infeção em espaço domiciliário de um elemento da comunidade escolar,
deve ser comunicado à Linha SNS 24 (808 24 24 24);
Identificação dos espaços frequentados e listagem dos contactos próximos estabelecidos;
Reforço das medidas de limpeza e higienização dos espaços e materiais utilizados;
Reforço da vigilância das pessoas que estiveram em contacto de maior proximidade em
contexto escolar;
Justificação das ausências de acordo com o já previsto.

7.4. INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO
▪

▪
▪
▪
▪

Realização de reuniões para informação/formação para Assistentes Operacionais,
Professores, Alunos e Encarregados de Educação orientadas por profissionais de Saúde e
outros;
Colocação de informação escrita (cartazes; folhetos) nos locais de circulação de alunos
(salas de aula; sala do aluno; refeitório; corredores; Biblioteca Escolar, casas de banho);
Utilização das aulas de Educação para a Cidadania para divulgar informações pertinentes e
esclarecer os alunos sobre as formas de evitar o contágio do COVID-19;
Divulgação por via eletrónica e por escrito de toda a informação disponibilizada pelas DGS e
DGE;
Encaminhamento aos docentes da informação disponibilizada sobre os vários
procedimentos relativos à infeção causada pelo COVID-19, para ser explorada, em contexto
de sala de aula, com os alunos, numa perspetiva de sensibilização/informação sobre esta
temática.

7.5. CONTACTOS
Linha SNS 24 – 808 24 24 24
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Hospital Nossa Senhora de Oliveira Guimarães – 253540330
Centro de Saúde de Vizela – 253589040
Unidade de Saúde Pública de Guimarães - 253515124 - 961942649
Bombeiros Voluntários Vizela - 253489100
Câmara Municipal de Guimarães - 253421200
Escola Básica Virgínia Moura - 253560160
Escola EB/JI Aula Conde – 253561048
Escola EB/JI de Vermis – 252842827
Escola EB/JI do Carreiro – Lordelo – 252872609
Escola EB/JI Monte – Guardizela – 252981274

8. DIVULGAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO
Este plano foi elaborado de acordo com as orientações emanadas pela Direção Geral de
Saúde e DGEstE. O Plano será divulgado junto de toda a comunidade educativa nos meios de
comunicação utilizados pelo Agrupamento.
Este Plano será publicado na página eletrónica do Agrupamento e afixado em vários lugares.
Será reavaliado e atualizado sempre que necessário, em articulação com as entidades
competentes e de acordo com novas orientações emanadas.
Quaisquer comportamentos contrários às medidas e regras estabelecidas neste Plano de
Contingência que potenciem o contágio serão sujeitos a procedimento disciplinar e criminal (de
acordo com o enquadramento legal em vigor).

9. RESPONSABILIDADES E SUBSTITUTOS
9.1. ESCOLA BÁSICA VIRGÍNIA MOURA
9.1.1. PONTO FOCAL – Diretor e Subdiretor
Maria de Jesus Teixeira Carvalho
Vítor Rui Silva Carneiro
9.1.2. COORDENAÇÃO EQUIPA OPERATIVA/SUBSTITUTOS
João Abílio Ferreira da Silva Gonçalves
Ana Maria Freitas Soares Portilha
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Maria Alzira Ferreira Lima
9.1.3. SERVIÇOS DE APOIO a Alunos/Pessoal Docente/Pessoal Não Docente
Umbelina Maria Machado da Costa
José Augusto Saraiva Igrejas
Carla Maria Dias Perpétua
Fátima Conceição Ribeiro Mendes
9.1.4. ACOMPANHAMENTO DE INDIVÍDUOS INFETADOS NA SALA DE ISOLAMENTO
Assistente operacional
9.1.5. CONTACTOS DIÁRIOS COM AS FAMÍLIAS RESPONSÁVEIS/SUBSTITUTOS
Direção
Equipa da Educação para a Saúde
Diretores de turma
9.2. ESCOLA EB/JI DO CARREIRO – LORDELO
9.2.1. PONTO FOCAL: Coordenador de Estabelecimento
Armando Gonçalves Martins
9.2.2. COORDENAÇÃO EQUIPA OPERATIVA/SUBSTITUTOS
Maria Esmeralda Barros Freitas
Emília da Conceição Carneiro Cunha
Manuela Araújo
9.2.3. SERVIÇOS DE APOIO a Alunos/Pessoal Docente/Pessoal Não Docente
Armando Martins
Esmeralda Freitas
9.2.4. ACOMPANHAMENTO DE INDIVÍDUOS INFETADOS NA SALA DE ISOLAMENTO
Assistente operacional
9.2.5. CONTACTOS DIÁRIOS COM AS FAMÍLIAS RESPONSÁVEIS/SUBSTITUTOS
Coordenação da Escola
Professores Titulares de Turma
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9.3. ESCOLA EB/JI AULA CONDE - CONDE
9.3.1. PONTO FOCAL: Coordenador de Estabelecimento
Maria do Sameiro Leite Pereira
9.3.2. COORDENAÇÃO EQUIPA OPERATIVA/SUBSTITUTOS
Emília de Jesus Ribeiro Castro
Maria da Conceição do Couto Monteiro
9.3.3. SERVIÇOS DE APOIO a Alunos/Pessoal Docente/Pessoal Não Docente
Paula Alexandra Pereira da Silva
Marta Morais
9.3.4. ACOMPANHAMENTO DE INDIVÍDUOS INFETADOS NA SALA DE ISOLAMENTO
Assistente operacional
9.3.5. CONTACTOS DIÁRIOS COM AS FAMÍLIAS RESPONSÁVEIS/SUBSTITUTOS
Coordenação da Escola
Professores Titulares de Turma
9.4. ESCOLA EB/JI MONTE – GUARDIZELA
9.4.1. PONTO FOCAL: Coordenador de Estabelecimento
Rosa Maria Correia Machado da Silva

9.4.2. COORDENAÇÃO EQUIPA OPERATIVA/SUBSTITUTOS
Cidália Maria Bastos Freitas Silva
Balbina do Rosário Roque Salgado Abreu
9.4.3. SERVIÇOS DE APOIO a Alunos/Pessoal Docente/Pessoal Não Docente
Maria Rosa Sousa Lopes
Edgar Silva
9.4.4. ACOMPANHAMENTO DE INDIVÍDUOS INFETADOS NA SALA DE ISOLAMENTO
Assistente operacional
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9.4.5. CONTACTOS DIÁRIOS COM AS FAMÍLIAS RESPONSÁVEIS/SUBSTITUTOS
Coordenação da Escola
Professores Titulares de Turma
9.5. ESCOLA EB/JI DE VERMIS – MOREIRA DE CÓNEGOS
9.5.1. PONTO FOCAL: Coordenador de Estabelecimento
Edite Maria Carneiro Sampaio
9.5.2. COORDENAÇÃO EQUIPA OPERATIVA/SUBSTITUTOS
Carmezinda Maria de Matos Faria
Fernanda de Jesus Cardoso Coelho
9.5.3. SERVIÇOS DE APOIO a Alunos/Pessoal Docente/Pessoal Não Docente:
Vera Lúcia Ferreira Mendes
Susana Augusta Costa Oliveira
9.5.4. ACOMPANHAMENTO DE INDIVÍDUOS INFETADOS NA SALA DE ISOLAMENTO:
Assistente operacional
9.5.5. CONTACTOS DIÁRIOS COM AS FAMÍLIAS RESPONSÁVEIS/SUBSTITUTOS:
Coordenação da Escola
Professores Titulares de Turma

Moreira de Cónegos, 14 de setembro de 2020.
Nota: Este Plano de Contingência poderá sofrer alterações e será atualizado sempre que tal se justifique.
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10. ANEXOS
10.1. ANEXO 1: MAPA DOS CIRCUITOS, ESCOLA BÁSICA VIRGÍNIA MOURA
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10.2. ANEXO 2: MAPA DOS CIRCUITOS, ESCOLA EB/JI AULA CONDE
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10.3. ANEXO 3: FLUXO DE ATUAÇÃO PERANTE CASO SUSPEITO DE COVID – 19

Fluxo 1: Atuação perante caso suspeito de COVID – 19 em menor de idade.
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Fluxo 2: Atuação perante caso suspeito de COVID – 19 em adultos.
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