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1. INTRODUÇÃO
O Agrupamento de Escolas Passos Manuel adoptou um conjunto de medidas de prevenção e de contenção 
da doença [COVID-19], em estreita articulação com os serviços da DGEstE (Direção Geral dos 
Estabelecimentos Escolares), da DGS (Direção Geral de Saúde) e de outras Autoridades de Saúde Locais, 
com os serviços da autarquia, os professores, os funcionários, os alunos e os pais ou encarregados de 
educação.

Conhecer as manifestações da doença, bem como as suas formas de transmissão, constitui a melhor forma 
de, sem alarmismos, procurar adotar as medidas de prevenção mais adequadas de modo a retardar a 
evolução da doença.  

Neste sentido, o Agrupamento elaborou o atual PLANO de CONTINGÊNCIA que permitirá encarar, de modo 
consciente, as possíveis consequências/impactos de uma epidemia do COVID-19, em estreita articulação 
com as famílias, os serviços de saúde e outras estruturas pertinentes da comunidade educativa. 

O objetivo do Plano de Contingência é manter a atividade da escola, em face de possíveis casos de pessoas 
infetadas e prevenir o aumento do número de contágios, por forma a garantir alguma normalidade nas 
atividades escolares e no ambiente familiar e social de toda a comunidade educativa. 

O Plano de Contingência consiste num conjunto de medidas e ações que deverá ser aplicado 
oportunamente, de modo articulado, em cada fase de evolução da epidemia do COVID-19. 
As medidas necessárias, a sua calendarização, bem como as responsabilidades de cada pessoa dentro da 
instituição, serão ajustadas aos diferentes cenários de evolução da epidemia, a fim de assegurar que cada 
um saiba o que fazer em situação de crise e o que esperar das ações desenvolvidas por si e pelos outros. 

O Plano de Contingência aqui apresentado é considerado o adequado neste momento. O mesmo poderá 
ser revisto e atualizado face a novas informações e/ou acontecimentos (https://covid19.min-saude.pt/
comunidade-escolar/). 

2. COORDENAÇÃO E EQUIPA OPERATIVA
A Coordenação Global do Plano será assumida pelo Órgão de Gestão do Agrupamento devidamente
apoiado pela Coordenação Executiva do Plano de Contingência e por Equipas Operativas em estreita
articulação com o Delegado Regional de Serviços de Lisboa e Vale do Tejo, com os Centros de Saúde da
área das Escolas do Agrupamento, com os Pais e/ou Encarregados de Educação e com outras entidades
pertinentes.
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3. CADEIA DE “COMANDO E CONTROLO”
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COMPETÊNCIAS: 

ü Coordenadores Globais do Plano de Contingência – Supervisionar todas as ações implícitas no
Plano de Ação da Equipa Operativa em articulação com Entidades Externas e garantir, na medida do
possível, as atividades letivas. Implementar as medidas que o Delegado de Saúde vier a aconselhar
e contactar a DGEstE em caso de elevado absentismo e implementar as diretivas emanadas por este
organismo. Ordenar o fecho da escola ou alterar o modo de funcionamento, de acordo com as
recomendações das entidades competentes (Delegado de Saúde, Delegado Regional de Serviços
de Lisboa e Vale do Tejo, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e o Diretor do
Agrupamento).

ü Coordenação da Execução do Plano de Contingência – Operacionalizar a articulação com as
Entidades Externas de todas as atividades previstas no Plano de Contingência. Monitorizar a
implementação do Plano e elaborar relatório mensal e/ou quinzenal (de acordo com as
necessidades) a entregar aos Coordenadores Globais do Plano de Contingência.

ü Equipa Operativa – Implementar o Plano de Contingência e registar diariamente, em impresso

próprio (googleforms), os dados necessários para a elaboração do relatório.

As atividades específicas de alguns dos responsáveis da equipa operativa devem ser as seguintes:
- Chefe dos Serviços Administrativos – identificar as atividades prioritárias no seu sector e

organizar o serviço em conformidade, reduzindo as tarefas não urgentes em prol dos serviços
prioritários. Monitorizar as faltas ao serviço dos funcionários docentes e não docentes e
manter os Coordenadores do Plano de Contingência informados do número de faltas por
motivo de COVID-19. Verificar o cumprimento das atitudes e comportamentos proativos.

- Chefe do Pessoal Não Docente – gerir os recursos humanos, assegurando-se que os
funcionários cumprem as medidas de higiene definidas no Plano e o acompanhamento dos
alunos ao “Gabinete de triagem do COVID-19 – TRI”.

- Encarregado do bufete e refeitório – garantir a articulação com os Planos de Contingência
das Entidades que fornecem bens, assegurando a continuidade do fornecimento dos géneros
alimentares.
Adequar e reforçar as medidas de preparação e higiene alimentar.
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4. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLO DO COVID-19
Os Coordenadores do Plano de Contingência do Agrupamento de Escolas Passos Manuel consideraram 
pertinentes as seguintes medidas de prevenção. (Anexo 1 – Ações a desenvolver pelos Serviços - Fases 
de atuação – COVID-19).

4.1. Informação e capacitação 
Ao longo do ano letivo, irão acontecer ações de sensibilização e capacitação, tendo em vista a 
sensibilização e esclarecimentos sobre a doença, junto da comunidade educativa. Serão utilizados os 
suportes disponíveis para informar e sensibilizar a comunidade educativa. (Anexo 2 – O que é um caso 

suspeito do – COVID-19). 
Além disso, também serão afixados cartazes informativos em locais de uso comum (WC, Bufete, Refeitório 
entre outros). (Anexo 3 – Prevenir a transmissão do COVID-19; Anexo 4 - Principais medidas preventivas).  
Para informações adicionais pode ser consultado o site do Agrupamento, em www.aepassosmanuel.pt.  
Será disponibilizada uma linha dedicada para apoio e informação, LINHA DE APOIO COVID-19 PASSOS 

MANUEL através do número 912 101 194 e o endereço de email covid@abc.edu.pt. 

4.2. Medidas de higiene do ambiente de trabalho 

ü Nas casas de banho foram instalados e/ou reparados toalheiros e saboneteiras, colocados caixotes
do lixo e afixados cartazes informativos acerca de procedimentos a tomar.

ü Distribuição de Kits em diferentes espaços escolares:

Kit “Gabinete de triagem do COVID-19 - TRI”: unidades com máscaras cirúrgicas, luvas de látex, 
toalhetes de papel, lenços de papel, solução antisséptica de base alcoólica (SABA) e termómetro. 

KIT – Alimentação: 10 unidades com garrafas com água e pacotes de bolachas. 

Kit PBX: Caixa de máscaras cirúrgicas, 1 caixa de luvas de látex, toalhetes de papel, lenços de papel, 

álcool sanitário a 70º C, solução antisséptica de base alcoólica (SABA).

ü Estabelecimento de planos de contingência com as entidades fornecedoras de serviços e bens ao
Agrupamento, em situação de crise.

Kit Alunos: 3 máscaras comunitárias reutilizáveis - categoria 3 e acesso a solução antisséptica de base 
alcoólica (SABA) nos espaços escolares para higienização das mãos (maiores de 10 anos).
Kit Docentes e Não Docentes: 3 máscaras comunitárias reutilizáveis - categoria 3 e acesso a solução 
antisséptica de base alcoólica (SABA) nos espaços escolares para higienização das mãos.
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ü Reforço dos stocks de produtos de higiene e plano de fornecimento em situação de crise.

ü Elaboração de procedimentos standard como:
- as tarefas diárias de limpeza, de desinfeção e manutenção das instalações - Plano de Limpeza

(incluindo limpezas periódicas de mesas, cadeiras, corrimões, maçanetas das portas, teclados de
computadores, telefones, interruptores, etc.) da responsabilidade da empresa de limpeza e dos
Assistentes Operacionais em cada escola do Agrupamento;

- o modo de interditar e desinfetar os espaços em que haja suspeita de infeção;

- a forma de efetuar o arejamento e a desinfeção por pessoal docente e não docente entre cada aula,
nomeadamente:

• Durante as aulas a porta da sala de aula deverá manter-se aberta;

• No final de cada aula, o professor abrirá as janelas da sala de aula;
• Ao longo do dia, as Assistentes Operacionais farão a limpeza dos tampos das mesas,

cadeiras  e das maçanetas das portas.
4.3. Medidas de isolamento e distanciamento social 
Procedimento sobre a forma de atuar em relação a qualquer elemento da Comunidade Educativa que 
mostre sintomas de ter contraído o vírus COVID-19. 
(Anexo 5 – Como atuar perante um caso suspeito do COVID-19).  

ü Não serão admitidos nos Estabelecimentos de Ensino crianças, jovens, adultos ou profissionais
que manifestem febre ou outros sinais do COVID-19, a fim de evitar o contágio de outras
pessoas. Sempre que seja identificada uma situação suspeita de doença, um elemento da
equipa operativa deverá contactar a Linha SNS 24 (808 24 24 24) ou o Delegado de Saúde da
respetiva área do Agrupamento e serão seguidas as instruções transmitidas;

ü Em caso de suspeita de COVID-19, deverá ser contactada a Assistente Operacional que
providenciará a colocação de máscaras e luvas ao doente e aos elementos intervenientes,
encaminhando o doente para o “Gabinete de triagem do COVID-19 - TRI” (Anexo 6 – Materiais

de proteção individual do COVID-19).

ü Em cada estabelecimento de ensino será preparado um “Gabinete de triagem do COVID-19 -
TRI”, que irá funcionar como sala de isolamento, durante a permanência na escola até serem
contactados os respetivos Pais/Encarregados de Educação e os Centros de Saúde da área
do Agrupamento (Anexo 7 – Salas de isolamento do COVID-19).

ü O “Gabinete de triagem do COVID-19 - TRI” será limpo e arejado regularmente, hora a hora, e
após a sua utilização por pessoas doentes. A porta estará fechada e equipada com uma
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“marquesa”, sofás, mesas e cadeiras e pelo kit já referido (Anexo 8 – Limpeza e desinfeção de 

espaços utilizados por casos suspeitos do COVID-19).  

ü Medidas a adotar no “Gabinete de triagem do COVID-19 - TRI” (utilização do KIT individual):
1. Colocar uma máscara ao suspeito de infeção (caso ainda não a tenha)
2. Verificar a temperatura corporal (só se devidamente autorizados pelos Enc. Educação);
3. Verificar e registar os sintomas manifestados;
4. Preencher um questionário simples, que ajudará no contacto com a Linha SNS 24, 

sobre os sintomas que manifesta (Anexo 10 - Formulário autoridades de saúde);
5. Após o contacto com a linha de SNS 24 (808 24 24 24), seguir as orientações 

transmitidas.

ü Numa situação de deteção da doença, as pessoas serão retiradas do estabelecimento de Ensino
o mais rapidamente possível.

ü A Equipa Operativa certificar-se-á de que a pessoa infetada não frequentará o estabelecimento 
de Ensino num período mínimo de 14 dias, ou até que lhe seja dada alta clínica nos termos 
previstos pelas autoridades de saúde.

5. ATIVIDADES ESSENCIAIS E PRIORITÁRIAS
Na fase epidémica da atividade do COVID-19, é previsível que surjam casos de profissionais ou alunos
doentes, com possível comprometimento da vida da escola devido ao absentismo daí decorrente.

Perante um cenário de elevado absentismo dos professores ou de outros profissionais, as condições 
mínimas para assegurar o funcionamento do Agrupamento são as seguintes: 

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA PASSOS MANUEL 

PORTARIA 1 elemento 

BAR E REFEITÓRIO 2 elementos 

MANUTENÇÃO E LIMPEZA/DESINFEÇÃO DAS INSTALAÇÕES E 
APOIO ÀS ATIVIDADES LETIVAS 

3 elementos 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 2 elementos 

PBX 2 elementos 

“GABINETE DE TRIAGEM DO COVID-19 - TRI” 1 elemento 

IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA 
Um elemento de cada equipa de coordenação e 

equipa operativa 
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ESCOLAS BÁSICA DO 1.º CICLO COM JARDIM DE INFÂNCIA 

PORTARIA / MANUTENÇÃO E LIMPEZA / DESINFEÇÃO DAS 
INSTALAÇÕES E APOIO ÀS ATIVIDADES LETIVAS / REFEITÓRIO 

2 elementos 

IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA 1 elemento 

COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA – AAAF/CAF 1 elemento 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR – AEC 1 elemento 

Para a manutenção das atividades consideradas essenciais, será assegurada a entrada aos fornecedores 
de bens e serviços como, por exemplo, fornecedores de artigos alimentares destinados ao refeitório, 
ao bufete e à papelaria, fornecedores de material de higiene ou funcionários dos CTT ou equivalentes. 

Reforço dos stocks do Bufete e da Papelaria: 

- Reforçar o bufete de stocks de reservas de água engarrafada e de alimentos não perecíveis;
- Reforçar a papelaria com material didático de desgaste rápido considerado fundamental para o
funcionamento das aulas.

Refeitório e CAF
Operacionalizar a articulação entre o Plano de Contingência destes serviços e o do Agrupamento.

O encerramento da escola poderá ser efetuado se determinado pelas autoridades de Saúde, após 
avaliação epidemiológica da situação.  
Em caso de encerramento, as atividades que necessitam de ser mantidas, se possível, são as seguintes: 

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA PASSOS MANUEL 

ATIVIDADES Nº de Elementos 

Direção 1 

Portaria 1 

Serviços Administrativos 1 

PBX 1 

ESCOLAS DO 1º CICLO E JARDINS DE INFÂNCIA – 1 ELEMENTO EM CADA ESCOLA 

Folhetos com informação atualizada serão afixados em vários locais da escola (portaria, PBX…) (Anexo 9 
– Materiais de informação pública do COVID-19).
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6. MEDIDAS DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ESCOLAR EM SITUAÇÕES DE CRISE

Funcionamento das aulas: 

Em caso de ausência pouco significativa de professores: 
Ø Recorrer-se-á ao pedido de substituição de docentes;
Ø Serão criadas bolsas de atividades, por disciplina, para aulas de substituição.

No caso do absentismo de professores ser elevado: 
ü Recorrer-se-á ao pedido de substituição de docentes;
ü Aplicação do plano de ocupação dos tempos escolares do Agrupamento;
ü Reorganização de horários;
ü Criação de um grupo de trabalho, que incluirá os professores responsáveis pelo PTE e/ou

professores do Grupo de Recrutamento de Informática, tendo em vista a realização de teletrabalho;
ü Disponibilização de computadores portáteis para os elementos chave do Agrupamento, tendo em

vista o teletrabalho;
ü Criação de um grupo de trabalho, que incluirá os professores responsáveis pelo PTE e/ou

professores dos diversos Grupos de Recrutamento, para preparação e dinamização de atividades
nas Plataformas Digitais do Agrupamento (Google Classroom, Google Drive, Gmail ...) para apoio
e trabalho dos docentes e dos alunos, nomeadamente, através da implementação do Plano de
Ensino a Distância [E@D] do Agrupamento;

ü Utilização do teletrabalho através das Plataformas Digitais do Agrupamento, solicitando também a
colaboração dos Pais/Encarregados de Educação e de outros membros da Comunidade Educativa
no acompanhamento das tarefas escolares;

ü Assegurar o ensino presencial aos grupos debilitados e em situação de vulnerabilidade de acordo
com as orientações do ME.

Fornecimento de bens e serviços à Comunidade Escolar: 
ü Reposição de stocks de produtos de higiene;
ü Reposição dos stocks das reservas de água engarrafada e de alimentos não perecíveis;
ü Assegurar a alimentação a jovens carenciados abrangidos pelo programa de refeições escolares:

Ø Articulação com a empresa de fornecimento de refeições;
Ø E/ou reforço do bufete em alimentos que possam constituir uma refeição rápida (sandes,

fruta, sumos…).
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Funcionamento do pessoal não docente 
ü Reorganização de turnos;
ü Redução e eventual suspensão do número de horas de atendimento ao público;
ü Definição de atividades prioritárias;
ü Atendimento público por telefone, por correio eletrónico e por videoconferência;
ü Estabelecimento de canais privilegiados com o Departamento de Educação da Câmara Municipal de

Lisboa;
ü Funcionamento das equipas em espelho, sempre que possível;
ü Redistribuição dos Assistentes Operacionais pelos diversos Estabelecimentos de Ensino de acordo

com as necessidades mínimas para o seu funcionamento.

7. PLANO DE COMUNICAÇÃO

O Coordenador do Plano de Contingência e a Equipa Operativa elaborarão uma lista de todos os contactos
telefónicos dos diferentes parceiros que estará disponível no PBX da Escola sede e em todas as demais
escolas do Agrupamento. Desta lista constarão, obrigatoriamente, as seguintes entidades;

Perante um cenário de elevado absentismo de docentes e não docentes, a  Direção 
consultará as entidades competentes para avaliarem as condições mínimas a assegurar 
para o funcionamento das escolas do Agrupamento.

No caso do eventual encerramento do Estabelecimento de Ensino, fornecer-se-ão aos Pais / 
Encarregados de Educação informações referentes ao período de encerramento e as medidas 
de vigilância a adotar, por escrito e/ou através das Plataformas Digitais do Agrupamento e 
demais espaços habituais. 
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ENTIDADES 

Diretor 

Subdiretora 

DGEstE – Delegado Regional 

DGEstE – Serviços de apoio 

Enfermeira de Saúde Escolar 

Delegadas de Saúde 

Agrupamentos de Centros de Saúde - Lisboa Central 

INEM 

Bombeiros Municipais 

Serviço de Proteção Civil 

Câmara Municipal de Lisboa 

Departamento de Educação 

Junta de Freguesia da Misericórdia 

Junta de Freguesia de Santa Maria Maior 
Junta de Freguesia de Santo António 

Fornecedores de bens e serviços 

Associações de Pais e Encarregados de Educação 
(EB1 S. José, EB1 Gaivotas, EB1 Padre Abel Varzim, EB1 Maria Barroso EB 1 Luísa Ducla Soares e EBS Passos Manuel)

Empresa PARQUE ESCOLAR 

Empresa CISEC 

Empresa INOVAR 

Empresa JPM e Abreu 

Beltrão Coelho 
Associação Cultural - VERTIGO e CRIATIVAR 

Empresa de prestação de serviços de limpeza - Interlimpa 

Lista atualizada de contatos dos pais e/ou Encarregados de Educação - Escola/Ano/Turma 
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8. ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PLANO

Este Plano foi elaborado de acordo com as diretrizes emanadas pela Direção Geral de Saúde e articulado 
com os Centros de Saúde da área do Agrupamento. 
O Plano será divulgado nas Plataformas Digitais do Agrupamento e explicado em  sessões remotas.           
O Plano será continuamente trabalhado pelos docentes Titulares de Turma/Grupo e Diretores de Turma 
com os alunos, ao longo do ano letivo.  

9. AVALIAÇÃO

O Plano será reavaliado e atualizado sempre que necessário em articulação com as autoridades de 
Saúde da área do Agrupamento, Proteção Civil, bem como de outros serviços e departamentos da 
autarquia.  
Terminada a fase epidémica, os Coordenadores do Plano de Contingência procederão à elaboração de 
um relatório que evidencie os aspetos que correram bem e os que devam merecer ajustamentos. 
Esta análise permitirá melhorar o Plano de Contingência e a capacidade de resposta a situações de 
crise que possam vir a ocorrer no futuro. 

Indicadores a integrar na avaliação Atividade Indicador de Avaliação Instrumentos Data / periodicidade 

1 
N.º de professores que receberam
informação por email

Aviso de recepção / leitura dos 
emails enviados 

Mensal 

2 N.º de cartazes e folhetos distribuídos Contagem / observação Mensal 

3 N.º de dúvidas colocadas/ respondidas Relatório de atividades Mensal 

4 
N.º de respostas disponibilizadas nas
FAQ

Relatório de atividades 
Mensal 
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4 A 

N.º de funcionários docentes e não
docentes presentes na ação.
Nível de conhecimentos sobre riscos e
medidas preventivas

Folha de presenças 
Questionário autoaplicado no 
final da sessão sobre risco e 
medidas preventivas 

Mensal 

4 B 

N.º de turmas que tiveram sessão com o
DT e com o professor Titular de Turma
N.º de sessões por turma.
Nível de conhecimento sobre risco e
medidas preventivas

Contagem 
Questionário autoaplicado no 
final da sessão sobre risco e 
medidas preventivas 

Mensal 

5 
Presenças e falhas de material / 
equipamento 

Lista de verificação Quinzenal e/ou 
Semanal 

6 
N.º de salas com Kits Contagem Quinzenal e/ou 

Semanal 

7 
N.º de casos de COVID-19 ao longo do
ano durante o período epidémico.

N.º de casos auto reportados
pela equipa operativa

Quinzenal e/ou 
Semanal 

8 
Nº de alunos com falsas situações Relatórios Mensal e/ou 

Quinzenal 

9 
Nº de alunos enviados, por adultos, 
indevidamente ao “Gabinete” 

Relatórios Mensal e/ou 
Quinzenal 

10 
Categorização das sintomatologias 
registadas 

Relatórios Semanal e/ou 
Quinzenal 
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10. ANEXOS



ANEXO 1     (versão em 16.09.2020) 

AÇÕES A DESENVOLVER PELOS SERVIÇOS – FASES DE ATUAÇÃO - COVID-19 

Este Plano estrutura-se em três fases, com distintos procedimentos de atuação, nomeadamente: 

fase de prevenção, fase de resposta e fase de recuperação. As ações descritas, em cada uma 

das fases, poderão ser alteradas face à existência de novas diretivas da DGS ou de alterações 

nos cenários de propagação da doença e impactos na estrutura do Agrupamento. 

FASE DE PREVENÇÃO 

Esta fase tem início com a ativação do Plano e é marcada pelas seguintes ações: 

a) Divulgação do Plano a todos os membros de Comunidade Educativa;
b) Divulgação de informação sobre medidas de prevenção a todos os serviços e

trabalhadores;

c) Reforço de medidas de limpeza nas instalações escolares, especialmente em

locais onde se verifica maior afluxo e/ou concentração de alunos, não docentes e

docentes;

d) Identificação de medidas alternativas para assegurar a continuidade das tarefas

essenciais;

e) Providenciar a existência em cada Escola de uma provisão de KITs de proteção

individual;

f) Preparar gabinete de triagem em todas as escolas, onde tal seja possível, com o

objetivo de reduzir o risco de transmissão, afastando as pessoas da potencial fonte

de infeção;

g) Reforçar a aquisição e distribuição de produtos de higiene e de limpeza, de forma

a responder a um previsível incremento do seu consumo;

h) Distribuir soluções alcoólicas de desinfeção;
i) Providenciar equipa(s) de limpeza com equipamentos de proteção individual, para

a desinfeção dos locais de permanência de casos suspeitos (postos de trabalho e

gabinete de triagem, instalações sanitárias ou zonas de utilização comum);

j) Monitorizar e acompanhar a situação.



FASE DE RESPOSTA 

Esta fase é desencadeada pela referenciação de casos de contágio em alunos, não docentes e 

docentes do agrupamento. 

Compreende as seguintes ações: 
a) Reforço da divulgação de informação sobre medidas de prevenção a todos os membros

da comunidade educativa, indicando a necessidade de procederem diariamente à limpeza,

com toalhete de desinfeção, dos equipamentos partilhados, como o

equipamento informático;

b) Reforço da limpeza das instalações escolares, especialmente em locais onde se verifica

maior afluxo e/ou concentração de alunos, não docentes e docentes;

c) Garantir a existência de produtos de higiene em todas as instalações sanitárias, de modo

a potenciar uma boa higienização das mãos;

d) Providenciar o arejamento frequente das instalações, evitando, se possível, a utilização de

sistemas de ar condicionado;

e) Garantir a reposição dos KITs de proteção individual, acautelando a existência de uma

quantidade suficiente para eventuais necessidades;

f) Face ao aparecimento de casos com fundadas suspeitas de infeção por COVID-19 em

instalações do agrupamento:
i. Implementar medidas com vista à contenção da disseminação da doença,

providenciando condições adequadas de higiene, isolamento e meios de

comunicação com o SNS 24 (808 24 24 24), através da entrega de um KIT de

proteção individual e encaminhamento para o gabinete de triagem;

ii. Proceder à desinfeção dos locais de permanência de casos suspeitos, posto de

trabalho, gabinete de triagem, instalações sanitárias ou zonas de utilização comum.

g) Implementar medidas de âmbito laboral, com vista a minimizar a transmissão da doença,

nomeadamente:

i. Recurso ao teletrabalho;
ii. Recurso a meios de comunicação não presenciais, como telefone, e-mail, vídeo em

detrimento de reuniões presenciais;

iii. Privilegiar o atendimento não presencial aos utentes;

iv. Restringir a circulação de utentes externos nas instalações escolares;

v. Reduzir a realização de trabalho externo não urgente;

vi. Adiamento de ações de formação não urgentes;
vii. Recomendar aos trabalhadores que limitem a sua permanecia em locais públicos

muito frequentados;

viii. Suspensão temporária de serviços não essenciais.



h) Implementar medidas para fazer face ao absentismo e assegurar a continuidade das

tarefas essenciais, nomeadamente:
i. Suspensão de algumas tarefas de modo a disponibilizar trabalhadores para garantir

a manutenção das tarefas essenciais;

ii. Funcionamento abaixo do nível desejado de tarefas essenciais.

i) Implementar medidas de minimização do impacte das dependências internas e externas,

em caso de dificuldade no fornecimento de bens e serviços;

j) Informar a Comunidade Educativa sobre a eventual perturbação no funcionamento de

algum dos serviços educativos;

k) Emitir relatórios com informação direcionada às autoridades de saúde, dirigentes, demais

trabalhadores e comunicação social.

l) Recolher a identificação dos trabalhadores que estiveram em contacto com um caso

suspeito de infeção.

FASE DE RECUPERAÇÃO 
Esta fase é marcada pela cessação do aparecimento de novos casos, pela recuperação clínica 

dos últimos infetados e pelo regresso gradual de todos os trabalhadores, culminando com a 

desativação do Plano.  

É caracterizada pelas seguintes ações: 
a) Continuação da aplicação de medidas de proteção e limpeza de instalações;

b) Monitorização permanente da situação, com vista a detetar novos surtos de infeção;

c) Reativação gradual das tarefas e serviços suspensos;

d) Informação à Comunidade Educativa sobre a normalização dos serviços escolares;

Com a desativação do Plano: 
a) Desativar os gabinetes de triagem;

b) Recolher os KITs de proteção individual não utilizados;

c) Avaliar a eficácia das ações e procedimentos implementados nas diversas fases e elaborar relatório

de avaliação final;

d) Desativar as estruturas de coordenação, informação e monitorização.



ANEXO 2     (versão em 16.09.2020) 

O QUE É UM CASO SUSPEITO DO COVID-19 

A classificação de um caso como suspeito de doença por coronavírus deve 

obedecer a critérios clínicos e epidemiológicos. A definição seguinte é baseada 

na informação atualmente disponível no Centro Europeu de Prevenção e 

Controlo de Doença (ECDC). 

Critérios clínicos Critérios epidemiológicos 

História de viagem para áreas com 
transmissão comunitária ativa* nos 14 dias 

antes do início de sintomas 
Febre 

OU 
OU 

Tosse E 
Contacto com caso confirmado ou provável de 

infeção por COVID-19, nos 14 dias antes do 
início dos sintomas 

OU 
OU 

Dificuldade respiratória 
Profissional de saúde ou pessoa que tenha 
estado numa instituição de saúde onde são 

tratados doentes com COVID-19 

* Áreas com transmissão comunitária ativa (em atualização constante, no site 
www.dgs.pt):



ANEXO 3     (versão em 16.09.2020) 

PREVENIR A TRANSMISSÃO DO COVID-19 

Atualmente não há vacina contra o COVID-19. A melhor maneira de prevenir a infeção é evitar a exposição 
ao vírus. 

Existem princípios gerais que qualquer pessoa pode seguir para prevenir a transmissão de vírus 
respiratórios: 

• Lavar as mãos com frequência – com sabão e água, ou esfregar as mãos com gel alcoólico se não

for possível lavar as mãos.

• Tossir e espirrar para a prega do cotovelo, ou para um lenço de papel que deverá ser deitado
fora. Não se deve tossir nem espirrar para o ar ou para as mãos.

• As pessoas que sintam tosse, febre ou dificuldade respiratória devem permanecer em casa e não

se deslocar para o seu local de trabalho, escolas dos filhos ou estabelecimentos de saúde.

• Os alunos, colaboradores e visitantes devem lavar as mãos:

§ Antes de sair de casa

§ Ao chegar à Escola

§ Após usar a casa de banho

§ Após intervalos e atividades desportivas

§ Antes das refeições, incluindo lanches

§ Antes de sair da Escola

• Utilizar um gel alcoólico, que contenha pelo menos 70% de álcool se não for possível lavar as

mãos com água e sabão.

• Evitar tocar nos olhos, nariz e boca sem ter lavado as mãos.

• Evitar contacto próximo com pessoas com tosse, febre ou dificuldade respiratória.

• Limpar e desinfetar, frequentemente, objetos e superfícies de utilização comum.

• Se tiver sintomas ou dúvidas contactar a Linha SNS24: 808 24 24 24. Ao mesmo tempo deve
contatar o Gabinete de Triagem - TRI indicado para cada Escola onde se encontre no momento.
Não deve deslocar-se diretamente para nenhum estabelecimento de saúde.

• Consultar regularmente informação em www.dgs.pt

O uso de máscaras de proteção na população em geral, estudantes ou colaboradores está 

recomendado, sendo obrigatório o seu uso no interior do espaço escolar, exceto no decorrer das 

refeições e na prática desportiva. A utilização da máscara só é obrigatória a partir do 2.º ciclo.



ANEXO 4                (versão em 16.10.2020) 
 

PRINCIPAIS MEDIDAS PREVENTIVAS - COVID-19 
 

 

PRINCIPAIS MEDIDAS PREVENTIVAS - GERAIS 

A comunidade escolar deverá monitorizar o estado de saúde dos seus elementos, estando atenta ao 
surgimento dos sintomas atrás mencionados. Caso a criança, o jovem ou o adulto apresentem sinais ou 
sintomas sugestivos de COVID-19, não devem apresentar-se no respetivo estabelecimento de educação pré-
escolar ou escola. 

A Direção do Agrupamento, através de um plano meticuloso de reorganização do espaço escolar e da 
promoção de comportamentos preventivos, providenciou todas as medidas possíveis para garantir a 
segurança de alunos, docentes e não docentes. Nesse sentido: 

• Foi reduzido o número de alunos em permanência na escola sede, na ordem dos quarenta por cento; 

• Foi atribuída a cada turma uma sala de aula, com lugares fixos, de forma a evitar a circulação de alunos 
e a facilitar a constante higienização das mesmas salas. Caso a turma se tenha de dirigir a salas 
específicas, a sua sala de aula ficará sempre que possível, sem ocupação por qualquer outra turma. 
As salas específicas são sempre higienizadas após cada utilização; 

• Foram elaborados mapas de ocupação das salas/espaços escolares para facilitar o rastreio de 
contactos; 

• Foram criados circuitos de circulação demarcados em todos os espaços escolares do Agrupamento; 

• Foram definidas e equipadas áreas/salas de isolamento, conforme os requisitos exigidos pela Direção-
Geral da Saúde (DGS), em cada estabelecimento de ensino. Nestas salas/áreas de isolamento estão 
afixados fluxogramas de atuação perante um caso suspeito; 

• Foram definidas estratégias de substituição de pessoal docente e não docente em caso de absentismo 
por doença ou por necessidade de isolamento profilático. 

• A Direção do Agrupamento realça que as principais medidas preventivas são, maioritariamente, da 
responsabilidade de cada indivíduo. Assim, além das medidas gerais adotadas, todos os alunos e o 
pessoal docente e não docente do Agrupamento devem adotar as medidas gerais de higienização 
das mãos (anexo), etiqueta respiratória (anexo), utilização de equipamentos de proteção pessoal e 
distanciamento entre pessoas, nas escolas do Agrupamento: 



• Usar obrigatoriamente máscara (exceto durante a ingestão de alimentos, durante a prática de 
atividade física que envolva esforço físico ou mediante declaração ou atestado médico de 
incapacidade) em todos os espaços no interior das escolas do Agrupamento. No caso dos alunos, a 
utilização de máscaras só é obrigatória a partir do 2.º ciclo; 

• Colocar a máscara usada no caixote de lixo, não no chão, para a proteção de todos e do ambiente; 

• Manter o distanciamento físico recomendado (pelo menos um metro, se possível), evitando 
concentração de pessoas em espaços como zona do bar, biblioteca ou outros; 

• Desinfetar as mãos à entrada de cada escola e das salas de aula com uma solução antisséptica de 
base alcoólica (SABA); 

• Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante pelo menos 20 
segundos, sempre que possível; 

• Reforçar a lavagem das mãos antes e depois das 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 no caixote do lixo 
e lavar as mãos em 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; 

• Não partilhar materiais escolares, telemóveis, alimentos, garrafas, bolas, etc.; 

• Respeitar a sinalética existente no espaço escolar (salas, refeitório, corredores, bar, escadas,…); 

• Permanecer na escola apenas durante o horário escolar. Em caso de aulas de manhã e tarde, é 
recomendável a utilização do refeitório escolar para almoçar evitando, assim, deslocações e 
contactos desnecessários; 

• Cumprir escrupulosamente a hora para o almoço definida no horário da turma. No refeitório, ou em 
qualquer outro espaço, não será possível almoçar trazendo alimentos do exterior e o micro-ondas 
não estará disponível; 

• Trazer, sempre que possível, o lanche de casa, para evitar aglomerações junto ao bar. As máquinas 
de distribuição automática de alimentos, existentes na escola, não estarão disponíveis; 

• Permanecer na sala de aula na ausência de um professor, sendo essa situação supervisionada por 
outros docentes. Nos últimos tempos da manhã ou da tarde, o aluno, tendo autorização, deve dirigir-
se para o seu domicílio;  

• A escola não disponibilizará cacifos para alunos;  

• Não trazer para a escola objetos não necessários (brinquedos, bolas, …); 



• Estão proibidos os jogos coletivos (futebol, basquete, …) no recinto do recreio, sem acompanhamento 
de um docente; 

• A entrada na escola estará vedada aos encarregados de educação e a outros elementos exteriores 
à comunidade escolar, ocorrendo apenas em casos excecionais devidamente autorizados, por 
exemplo, falta de autonomia do aluno; 

• Privilegiar os contactos por e-mail e por telefone entre os encarregados de educação e a escola. Os 
contactos presenciais com o Diretor/Direção do Agrupamento, Diretor de Turma ou com a Secretaria 
têm de ser previamente agendados. 



PRINCIPAIS MEDIDAS PREVENTIVAS – INDICAÇÕES PARA DOCENTES 

 
• Verificar se todos os alunos desinfetam as mãos à entrada de cada sala; 

• Evitar a circulação do professor pela sala de aula; 

• Sempre que haja deslocações ao quadro, devem, alunos e professores, desinfetar as 
mãos e todo o material utilizado; 

• Procurar manter as carteiras separadas na sala de aula; 

• Não partilhar o seu material com os alunos; 

• Manter as portas e janelas abertas, sempre que possível, desde que tal não comprometa 
a seguranças de alunos e professores, de modo a permitir uma melhor circulação do ar e 
evitar toques desnecessários em superfícies (corrimãos, maçanetas, …); 

• Usar, preferencialmente, a sala de professores, evitando permanecer na sala de diretores 
de turma, exceto no caso de trabalho de direção de turma;  

• Usar, preferencialmente, as instalações sanitárias para professores ; 

• Conhecer os procedimentos do Plano de Contingência e atuar em conformidade perante 
um caso suspeito. 

 

 



PRINCIPAIS MEDIDAS PREVENTIVAS – INDICAÇÕES PARA DIRETORES DE TURMA 

 

• Informar os encarregados de educação das medidas de proteção individual a 
providenciar, nomeadamente: máscaras, garrafas de água individuais e lenços de 
papel; 

• Promover, sempre que possível e/ou necessário, a educação para a saúde. Divulgar aos 
alunos da sua direção de turma, logo que possível, o presente Plano de Contingência; 

• Realçar, junto dos encarregados de educação, a importância de ensinarem os seus 
educandos a não partilharem garrafas, comida e objetos (materiais escolares ou 
outros, entre os quais se destaca o telemóvel); 

• Manter atualizado o contacto telefónico dos encarregados de educação; 

• Solicitar a autorização prévia do encarregado de educação para que o Diretor ou o 
responsável pela sala de isolamento possam realizar o contacto telefónico com a linha SNS 
24, perante um caso de suspeita de infeção, quando não seja possível estabelecer 
contacto com o encarregado de educação;  

• Informar que a entrada na escola estará vedada aos encarregados de educação, ocorrendo 
apenas em casos excecionais devidamente autorizados, por exemplo, falta de autonomia 
do aluno; 

• Os alunos que tenham sido contagiados apenas serão admitidos no Agrupamento quando 
tiverem alta clínica. Nos casos de doença com sintomatologia semelhante à COVID-19, 
poderá vir a ser exigida uma declaração médica para readmissão na Escola; 

• Transmitir aos encarregados de educação a necessidade de privilegiar os contactos 
por e-mail e por telefone entre a Escola/Diretor de Turma. Os contactos presenciais 
com o Diretor/Direção do Agrupamento, Diretor de Turma ou com a Secretaria têm de 
ser previamente agendados. 

 



PRINCIPAIS MEDIDAS PREVENTIVAS – INDICAÇÕES PARA DOCENTES 

DO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO 

 

• Maximizar, sempre que possível, o distanciamento físico entre crianças, docentes e 
não docentes, sem comprometer o funcionamento das atividades pedagógicas; 

• Procurar desfasar, com horários e/ou percursos diferentes, os diferentes grupos de 
crianças; 

• Impedir a entrada aos encarregados de educação e a outros elementos exteriores à 
comunidade escolar, permitindo-a apenas em casos excecionais devidamente 
autorizados, por exemplo, falta de autonomia do aluno; 

• Impedir a entrada de objetos pessoais não necessários (brinquedos, bolas, …); 

• Facilitar uma higienização mais eficaz dos espaços e dos equipamentos através da 
definição de circuitos de circulação interna e da remoção de materiais e acessórios não 
essenciais à prática das atividades pedagógicas; 

• Estabelecer rotinas para a correta lavagem das mãos, com acompanhamento e 
supervisão de um adulto, no sentido de facilitar a aprendizagem e a aquisição 
progressiva das medidas individuais de higienização das mãos, etiqueta respiratória, 
utilização de equipamentos de proteção pessoal e distanciamento entre pessoas; 

• Garantir que a eventual utilização de produtos de higienização e desinfeção por crianças 
é sempre supervisionada por um adulto; 

• Devolver aos encarregados de educação os equipamentos e utensílios da criança, 
incluindo peças de roupa sujas, em saco descartável. 

• Ter em atenção as indicações específicas em anexo e a seguinte legislação: 
https://apoioescolas.dge.mec.pt/sites/default/files/2020-07/Orienta%C3%A7%C3%B5es%202020_2021.pdf 

e  https://www.dge.mec.pt/ocepe/ 

 



ANEXO 5            (versão em 16.09.2020) 

COMO ATUAR PERANTE UM CASO SUSPEITO DO COVID-19 

Qualquer estudante ou colaborador com critérios compatíveis com a definição de caso suspeito 

de doença por COVID-19, ou alguém que identifique um estudante ou colaborador nestas 

circunstâncias, deverá informar imediatamente o Gabinete de Triagem - TRI designado na 

respetiva unidade orgânica e dirigir-se para a área de isolamento definida para aquele efeito. 

Deverá ser prestada ao estudante ou colaborador doente toda a assistência necessária, 

incluindo se existirem dificuldades de locomoção. O Gabinete de Triagem - TRI responsável 

na escola deverá certificar-se que o caso suspeito se desloca para a área de isolamento ou 

acompanhá-lo até à mesma. Sempre que possível deve-se assegurar a distância de 

segurança (superior a 2 metros) do doente. 

O Gabinete de Triagem - TRI que acompanha e presta assistência ao estudante ou colaborador 

com sintomas, deve colocar, antes de se iniciar esta assistência, uma máscara descartável e 

luvas descartáveis, para além do cumprimento das precauções básicas de controlo de infeção 

quanto à higiene das mãos, após contacto com o caso suspeito. 

No interior do Gabinete de Triagem - TRI, deve contactar-se o Encarregado de Educação e 

aguardar a sua chegada e em seguida contactar a Linha SNS 24 (808 24 24 24). 

O caso suspeito deve usar uma máscara cirúrgica, se a sua condição clínica o permitir. A 

máscara deverá ser colocada pelo próprio e este deverá verificar se a máscara se encontra bem 

ajustada (ou seja: ajustamento da máscara à face, de modo a permitir a oclusão completa do 

nariz, boca e áreas laterais da face. Em algumas situações, poderá ser feita uma adaptação a 

esta medida - máscara complementada com um lenço de papel). Sempre que a máscara estiver 

húmida, o caso suspeito deverá substituí-la por outra. 

Após avaliação, a Linha SNS 24 informa o Encarregado de Educação o Gabinete de Triagem - 

TRI: 

• Se não se tratar de facto de um caso suspeito de COVID-19: define os procedimentos

adequados à situação clínica do estudante ou colaborador;

• Se se tratar de facto de um caso suspeito de COVID-19: o SNS 24 contacta a Linha de
Apoio ao Médico (LAM), da Direção-Geral da Saúde (DGS), para validação da suspeição.

Desta validação o resultado poderá ser:

Ø Caso Suspeito Não Validado: fica encerrado para COVID-19. O SNS 24 define os

procedimentos habituais e adequados à situação clínica do estudante ou
colaborador. O estudante ou colaborador informa o Gabinete de Triagem - TRI da

não validação, e este último deverá informar a direção do agrupamento.

Ø Caso Suspeito Validado: a DGS ativa o INEM, o INSA e Autoridade de Saúde
Regional, iniciando-se a investigação epidemiológica e a gestão de contactos.



ANEXO 5A                (versão em 16.10.2020) 
 

FLUXO DE ATUAÇÃO PERANTE CASO SUSPEITO DE COVID-19 - ALUNOS 
 

 

 

 



ANEXO 5 B                (versão em 16.10.2020) 
 

FLUXO DE ATUAÇÃO PERANTE CASO SUSPEITO DE COVID-19 - ADULTOS 
 

 

 

 
 



ANEXO 6            (versão em 16.09.2020) 

MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DO COVID-19 

PARA CASOS SUSPEITOS DE INFEÇÃO 

- Máscara cirúrgica descartáveis para proteção da boca e do nariz

- Toalhetes desinfetantes

- Embalagem individual de lenços de papel

PARA ELEMENTOS DO GABINETE DE TRIAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE 

CASOS SUSPEITOS 

- Máscara cirúrgica descartáveis para proteção da boca e do nariz

- Luvas descartáveis

- Óculos / Viseira

PARA TRABALHADORES QUE DESEMPENHAM ACTIVIDADES DE RISCO 

- Máscara cirúrgica descartáveis para proteção da boca e do nariz

- Bata / Aventais descartáveis

- Luvas descartáveis

- Óculos / Viseira



ANEXO 7            (versão em 16.09.2020) 

SALAS DE ISOLAMENTO DO COVID-19 

Todos os serviços/edifícios/instalação e/ou complexos (a analisar caso a caso), 

devem dispor de uma sala de isolamento para confinar casos suspeitos de 

doença. Caso tal não seja possível, os mesmos deverão ser mantidos nos 

respetivos postos de trabalho. 

As salas de isolamento devem possuir as seguintes características: 

- Situar-se, preferencialmente, junto à entrada do edifício e na

proximidade de instalações sanitárias (de uso exclusivo);

- Possuir pavimento e paredes facilmente laváveis;

- Ter ventilação natural ou sistema de ventilação mecânica;

- Estar equipada com telefone, mesa, cadeira ou marquesa para

descanso e conforto do trabalhador e termómetro;

- Contentor adequado para deposição de resíduos perigosos.



ANEXO 8            (versão em 16.09.2020) 

LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE ESPAÇOS UTILIZADOS 
POR CASOS SUSPEITOS DO COVID-19 

Após deteção de casos suspeitos nas instalações, todos os locais de permanência 

dos mesmos (gabinetes, sanitários ou zonas comuns) deverão ser objeto de 

limpeza e desinfeção, tão breve quanto possível ou após a evacuação do caso 

suspeito pelo INEM. 

A sala de isolamento e posto de trabalho onde permaneceu o caso suspeito são 

consideradas áreas críticas, pelo que se recomenda que a sua desinfeção seja 

realizada por equipas com formação devidamente protegidas com equipamentos 

de proteção individual, nomeadamente: 

- Bata / Aventais descartáveis

- Máscara cirúrgica descartável;

- Óculos / Viseira;

- Luvas descartáveis.

A limpeza deverá processar-se com água quente e detergentes adequados 

(solução de hipoclorito de sódio contendo 1000 ppm de cloro ativo ou álcool a 

70º nas superfícies metálicas), recorrendo à utilização balde duplo e materiais e 

equipamentos de limpeza de uso único ou exclusivo para aquele espaço. 

Para além do pavimento, a limpeza e desinfeção deverá incluir todas as 

superfícies de toque frequente (interruptores, torneiras, botões de elevadores, 

mesas, cadeiras, corrimão, puxadores de portas, etc.). 

Terminada a limpeza, deverá ser realizada a ventilação dos espaços, para facilitar 

a secagem e renovação do ar, a remoção dos equipamentos de proteção 

individual e respetiva deposição no contentor apropriado. 
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FORMULÁRIO AUTORIDADES DE SAÚDE - COVID-19 
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	ANEXO 4 - Principais medidas preventivas e atuação COVID-19
	ANEXO 5A_B - Fluxograma - COVID-19
	ANEXO 10 - Formulário Autoridades de Saúde - COVID-19



