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1. Introdução e enquadramento 

Na atual situação relacionada com o COVID-19, as Autoridades de Saúde Nacionais determinam, a todos 

os serviços ou estabelecimentos, a elaboração de planos de contingência que minimizem o risco de 

contágio e permitam o bom funcionamento das atividades essenciais.  

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. Na actualização do plano foram tidas em 

consideração as orientações e normas entretanto publicadas. 

O presente documento, designado por Plano de Contingência do Agrupamento de Escolas Fernando 

Casimiro Pereira da Silva, elaborado, em cumprimento do disposto no Despacho n.º 2836-A/2020, de 

02/03/2020, tem em consideração a estrutura proposta pela DGAEP e as orientações emanadas pela 

DGESTE, e define um conjunto de orientações que permite a preparação e adequação da resposta do 

Agrupamento, 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.  

1.  Objetivos e âmbito da aplicação 

A verdadeira dimensão resultante da ocorrência desta pandemia é imprevisível, no entanto as entidades 

de saúde antevêem que possam ser afetadas parcelas significativas da população, provocando um 

eventual absentismo laboral durante o período de maior expressão epidémica.  

O Presente Plano de Contingência pretende antecipar e gerir o impacto de uma eventual situação de 

infeção dos diferentes membros da comunidade escolar, pelo vírus COVID 19, no AEFCPS, em particular, 

em todos os que exercem funções nas diferentes escolas. 

O objetivo principal do Plano de Contingência é preparar o AEFCPS para gerir o risco de infeção e 

enfrentar eventuais casos de doença, minimizando a sua transmissão e o seu impacto no Agrupamento e 

na comunidade. 

Com o presente Plano pretende-se acompanhar a evolução da situação, antecipar e gerir o impacto da 

pandemia associada ao vírus COVID-19 na atividade do AEFCPS, contemplando a redução dos riscos para 

a saúde dos colaboradores, alunos e famílias e assegurando a continuidade das atividades essenciais do 

AEFCPS. Para tal definem-se os seguintes objetivos operacionais: 

 Preparar e manter os serviços essenciais em funcionamento; 

 Definir a estrutura de decisão e de Coordenação Interna; 

 Definir a coordenação com as organizações internas e externas; 

 Reduzir o risco de contaminação no local de trabalho; 

 Garantir a correta e adequada informação, quer ao nível interno, quer externo, nomeadamente 
na articulação com a DGS; 

 Preparar o retorno à normalidade de funcionamento, tão rápido quanto possível. 
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Este plano não prevê ações de tratamento médico das pessoas que venham a ficar infetadas com o 

vírus, sem prejuízo de eventuais intervenções terapêuticas de carácter profilático em relação a 

episódios súbitos de doença declarados dentro das instalações e em serviço. 

O Plano estabelece e documenta os procedimentos de decisão e coordenação das ações ao nível do 

AEFCPS e do processo de comunicação, interno e externo. 

Edifícios sujeitos às medidas e procedimentos definidos no Plano, serão: 

 Todos os edifícios sob a jurisdição/responsabilidade do AEFCPS, nomeadamente: 

◦ EBI Fernando Casimiro Pereira da Silva; 

◦ EB Mina do Espadanal; 

◦ EB Poeta Ruy Belo; 

◦ EB de Asseiceira. 

Os polos educativos dos Estabelecimentos Prisionais de Alcoentre e de Vele de Judeus, nos quais os 

docentes do AEFCPS exercem funções, ficam abrangidos pelos planos dos respectivos estabelecimentos. 

2. SARS-COV-2 (COVID-19) 

COVID-19 é o nome oficial, atribuído pela Organização Mundial da Saúde, à doença provocada por um 

novo coronavírus, que pode causar infeção respiratória grave bem como pneumonia. Este vírus foi 

identificado pela primeira vez em humanos, no final de 2019, na cidade chinesa de Wuhan, província de 

Hubei, tendo sido confirmados casos em muitos outros países. 

A. O que são coronavírus? 

Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções nas pessoas. Normalmente estas 

infeções estão associadas ao sistema respiratório, podendo ser parecidas a uma gripe comum ou evoluir 

para uma doença mais grave, como pneumonia. 

B. Como se disseminam? 

 Os Coronavírus transmitem-se facilmente de pessoa para pessoa, através da respiração, sob a 

fórmula de gotículas que contêm o vírus, libertadas quando pessoas infetadas tossem ou 

espirram; 

 Os Coronavírus conseguem também sobreviver nas mãos ou em objetos que tenham sido 

tocados por uma pessoa infetada até o máximo de 9 dias; 

 Podem-se transmitir através de aerossol aquando da realização de procedimentos invasivos 

como a aspiração de secreções; 
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 Uma vez infetada, uma pessoa demora normalmente 2 a 14 dias a desenvolver os sintomas, 

sendo que a média são cerca de 6 dias; 

 Uma pessoa portadora pode ser fonte de contágio durante todo o período de incubação do 

vírus e, no máximo, até 14 dias após termino dos sintomas. 

A transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que esta ocorre durante uma exposição 

próxima a pessoa com COVID-19, através da disseminação de gotículas respiratórias produzidas quando 

uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, as quais podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou 

olhos de pessoas que estão próximas. 

O contacto das mãos com uma superfície ou objeto com o COVlD-19 e, em seguida, o contacto com as 

mucosas oral, nasal ou ocular (boca, nariz ou olhos), pode conduzir à transmissão da infeção. 

C.  Definição de caso suspeito 

A definição seguidamente apresentada é baseada na informação disponível, à data, no Centro Europeu 

de Prevenção e Controlo de Doença Transmissíveis (ECDC) e foi definida pela Direção-Geral da Saúde 

como aquela que deve ser adotada pelas instituições cumulativamente: 

Critérios clínicos - Infeção respiratória aguda (febre ou tosse ou dificuldade respiratória) requerendo 

ou não hospitalização. 

Critérios epidemiológicos - História de viagem para áreas com transmissão comunitária ativa nos 14 

dias anteriores ao início dos sintomas ou contacto com caso confirmado ou provável de infeção por 

COVID—19, nos 14 dias anteriores ao inicio dos sintomas ou caso tenha estado em instituição de saúde 

onde são tratados doentes com COVID-19. 

D. Equipamentos de protecção 

A decisão de utilização de máscaras em permanência, designadamente. para pessoas com infeções 

respiratórias, poderá ser recomendada pelos Serviços de Higiene e Segurança no Trabalho (HST) do 

AEFCPS,. tendo em conta a evolução da crise e as recomendações das autoridades de saúde. O 

Equipamento de proteção individual (EPI) a utilizar, perante a existência de doentes com suspeita de 

Coronavirus, no nível de cuidados não invasivos prestados a menos de um metro de distância, definido 

pela DGS (de acordo com a Orientação 03/2020 de 30 de janeiro da DGS): 

 Bata — Com abertura atrás, de uso único e impermeável; 

 Máscara — Preferencialmente FFP2; 

 Proteção Ocular — Usar óculos de proteção em todos os casos de suspeição de COVID-19; 

 Luvas — De uso único, não esterilizadas. 
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3. Operacionalização do plano 

4.1.  Procedimentos preventivos 

Os procedimentos estão definidos nos Planos de Higienização e de Conduta específicos. Contudo, salientam-se as 

medidas e regras gerais: 

Higiene pessoal e do ambiente escolar - Medidas Gerais 

 Afixação de cartazes da Direção Geral de Saúde; 

 Limpeza e arejamento das salas, abrindo as janelas, sobretudo, durante os intervalos; 

 Limpeza das mesas dos alunos e da secretária do professor utilizando solução aquosa 

adequada; 

 Aumento do número de vezes em que são limpas as superfícies de trabalho, maçanetas das 

portas, os teclados e ratos de computadores, utilizando preferencialmente solução aquosa 

de vinagre ou álcool; 

 Abertura das janelas durante a limpeza diária dos diferentes espaços; 

 Colocação de dispositivos com soluções de limpeza das mãos à base de álcool, em espaços 

comuns e no espaço de isolamento; 

 Todas as casas de banho possuem dispositivos de sabonete líquido e secador de mãos ou 

papel; 

 A elaboração de normas de conduta para todos os elementos da comunidade educativa; 

 Lavagem regular dos recipientes. 

 

Medidas de prevenção diária 

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

20 segundos; 

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

sempre que as mãos estejam sujas; 

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

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

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

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

 

Medidas de distanciamento social 

 Prescindir de cumprimentos por beijos e abraços. 

 Evitar o contacto com outras pessoas quando se tem algum sintoma de possível infeção. 

 Manter, no mínimo, uma distância de 1 metro. 

 Não partilhar material escolar (canetas, réguas, etc). 

 Não partilhar alimentos e não utilizar os mesmos recipientes (copos, talheres, etc). 

 Não partilhar objetos pessoais. 

 
 

Regresso de deslocações ao estrangeiro 

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

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

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

pelas Autoridades de Saúde. 

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

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

COVID-19, identificados pela DGS, devem, nos 14 dias subsequentes, monitorizar o seu estado de 

saúde, medindo a temperatura corporal duas vezes ao dia, registando os valores e estar atentos a 

tosse ou a dificuldades respiratórias. Devem ainda evitar cumprimentos sociais com contacto físico. 

Quaisquer alterações ao estado de saúde devem ser comunicadas de imediato à linha SNS 24 (808 24 

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

 

 
4.2. Preparação para fazer face a um possível caso de infeção por covid-19 

Nesta fase é previsível que surjam casos de profissionais ou alunos doentes, com possível 

comprometimento da vida da instituição escolar devido ao absentismo daí decorrente. Esse 

absentismo poderá afetar diferentes áreas de funcionamento da Escola. 

O plano de contingência permite que a Escola se prepare para lidar com esse disfuncionamento. 

É necessário proceder a uma análise das diversas atividades desenvolvidas pela instituição escolar e 

identificar todas as que possam ser consideradas essenciais. 

Assim, relativamente ao serviço de refeitório, se a empresa concessionária não assegurar o número 

mínimo de funcionários que permita o seu normal funcionamento, as aulas da parte da tarde serão 

suspensas, após necessária validação das instâncias superiores. 

Relativamente aos serviços administrativos, devendo privilegiar-se o contato à distância (telefone ou 
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e-mail) considera-se essencial a área de alunos (devido à aproximação das inscrições para os exames) 

e a área de pessoal, pelo que estes serviços serão assegurados por, no mínimo, um funcionário. 

Em termos de atividades letivas, e perante um cenário de elevado absentismo dos professores, a 

Escola terá uma bolsa de professores disponível para assegurar a ocupação dos alunos de acordo com o 

“Plano anual de ocupação plena de tempos escolares” definido no início do ano letivo. 

Em relação às atividades extracurriculares, a sua análise deverá ser casuística mas recomenda-se o 

cancelamento e/ou adiamento de todas as atividades que impliquem aglomeramento de um elevado 

número de alunos.  

Se se verificar absentismo de assistentes operacionais, a Escola permanecerá em funcionamento até 

que o Diretor, em articulação com as devidas autoridades, considere que já não estão asseguradas as 

condições de segurança. 

Face ao descrito é conveniente definir medidas de acão face à detecão de um caso suspeito. 

 

 

Operacionalização dos serviços/espaços: 

 Refeitório – o serviço de refeições, da escola sede, funcionará em dois locais distintos 

(refeitório 1 e refeitório 2). Os alunos deverão respeitar o refeitório que lhes é destinado 

obedecendo ao seguinte horário: 

- 4º ano, das 12 horas às 12 horas e 30 minutos, no refeitório 1; 1º, 2º e 3º anos, das 12 horas e 

35 minutos às 13 horas e 5 minutos, no refeitório 1; 

- 5º ano, das 13 horas e 15 minutos às 13 horas e 40 minutos, no refeitório 2; 6º ano, das 13 

horas e 5 minutos às 13 horas e 30 minutos, no refeitório 1; 

- 7º ano, das 13 horas e 35 minutos às 14 horas e 20 minutos, no refeitório 1; 

- 8º e 9º anos, das 13 horas e 45 minutos às 14 horas e 15 minutos, no refeitório 2. 

 Entradas e saídas da escola – a entrada e saída dos alunos, na escola, é feita pelo portão 

principal, respeitando a porta de entrada do circuito que lhes foi atribuído e entrando no 

edifício apenas com a presença do professor. Todos os alunos do pré-escolar devem trocar de 

calçado, à chegada aos jardins de infância, nas respetivas zonas sujas. Os pais e encarregados 

de educação dos alunos do pré-escolar poderão acompanhar os filhos/educandos à sala, nas 

primeiras duas semanas de aulas. 

 Intervalos – os intervalos estão desfasados, por ano de escolaridade ou por coortes, evitando-se 

assim uma grande concentração de alunos. Em dias de chuva, os alunos permanecerão nas salas 

durante o tempo de intervalo, excepto no intervalo maior e caso o docente assim o determine. 

 Bufete – a aquisição de produtos no bufete deverá ser o mais célere possível, respeitando as 

regras e percursos de circulação assim como o distanciamento definido. É proibida a ingestão 

de alimentos e/ou a permanência no espaço do bufete. 
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 Salas de aula – a cada turma foi atribuída uma sala única, não havendo lugar a trocas de sala 

durante os tempos letivos. Da mesma forma, o lugar do aluno na sala é sempre o mesmo. Os 

alunos desinfetam as mãos à entrada e à saída da sala. Na última aula do turno da manhã (ou 

da tarde), os lugares de cada aluno, são desinfetados. 

 Deslocação para as salas de aula – os alunos aguardam junto à porta de entrada do respetivo 

circuito a chegada do professor e só poderão entrar no edifício escolar quando acompanhados 

por um docente. A fila de alunos deverá ser encabeçada pelo professor e no final da fina 

deverá estar o delegado/subdelegado de turma. O processo de saída para o intervalo decorre 

em fila com o delegado/subdelegada à cabeça e com o docente a encerrar a fila. Neste caso, o 

tracejo corresponde ao tracejo da porta da sala até à porta de saída do circuito.  

 WC – os alunos deverão utilizar as casas de banho do bloco que lhes foi destinado e as portas 

das mesmas deverão permanecer abertas. 

 

Medidas de isolamento 

A colocação numa área de “isolamento” visa impedir que outros possam ser expostos e infetados. Tem 

como principal objetivo evitar a propagação da doença transmissível no serviço e na comunidade. 

Em todos os edifícios do AEFCPS deve existir uma “Área de Isolamento" com as seguintes 

caraterísticas: 

 deve ter ventilação natural, ou sistema de ventilação mecânica; 

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

 estar equipada com: telefone; cadeira ou marquesa (para descanso e conforto, enquanto se 

aguarda a validação de caso e o eventual transporte pelo INEM); 

 ter um kit com água, leite e alguns alimentos não perecíveis (incluindo bolachas para 

diabéticos); 

 ter um contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico com espessura de 50 

ou 70 micra); 

 solução antisséptica de base alcoólica - SABA (disponível no interior e à entrada desta área); 

toalhetes de papel; máscara(s) cirúrgica(s); 

 luvas descartáveis; 

 termómetro, antipiréticos. 

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

nomeadamente com doseador de sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva de quem 
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apresenta sintomas/Caso Suspeito. O percurso para a área de contingência é feito respeitando os 

circuitos existentes e mantendo rigorosamente a distância mínima de 3 metros. 

As áreas de isolamento definidas nas escolas do Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da 

Silva são as seguintes: 

Escola Área de Contingência Instalações Sanitárias 

EBIFCPS Gabinete Médico WC deficientes ao lado do GDT 

EBME Sala das Assistentes WC da sala 

EBPRB Sala das funcionárias WC em frente à sala 

EB ASS Biblioteca WC de adultos 

 

Deslocação para a área de isolamento – em caso de suspeita de infeção, o aluno, professor ou 

funcionário deverá dirigir-se à área de isolamento. No caso de ser um aluno, este deverá ser 

acompanhado no percurso por um adulto. 

 

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, 

conforme tabela abaixo. 

 

 

Procedimentos em caso suspeito 

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

COVID-19, informa o coordenador de estabelecimento por sua vez informa imediatamente a direção 

(preferencialmente por via telefónica) e/ ou o ponto focal. 

Na EB Fernando Casimiro Pereira da Silva, deverá informar um elemento da direcção e/ou o ponto 

focal. Esse indivíduo suspeito dirige-se para a área de “isolamento” definido neste plano de 
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contingência, da seguinte forma: 

 Adulto – por vontade própria e de forma autónoma; 

 Aluno – acompanhado por adulto de referência e contactado de imediato o respetivo 

encarregado de educação. Se a situação ocorrer em sala de aula, a restante turma e respetivos 

docentes deverão aguardar instruções da direcção ou coordenação de estabelecimento nesse 

local em regime de isolamento social;  

Já na área de “isolamento”, o coordenador ou membro da direcção/ponto focal  (ou os assessores 

técnicos do grupo de coordenação), e só este, contacta a linha SNS 24 (808 24 24 24). 

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

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

A área onde o individuo suspeito se encontrava deverá ser higienizada de imediato pela assistente 

operacional responsável pela zona envolvente.  

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

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

Após avaliação, o SNS 24 informa o seguinte: 

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

clínica; 

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

da DGS, para validação da suspeição. 

 

Desta validação o resultado poderá ser: 

Caso Suspeito Não Validado 

Este fica encerrado para COVID-19. O SNS24 define os procedimentos habituais e adequados à situação 

clínica do aluno, docente, trabalhador não docente ou visitante. 

Caso Suspeito Validado 

A DGS ativa o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), o Instituto Nacional de Saúde Doutor 

Ricardo Jorge (INSA) e Autoridade de Saúde Regional, iniciando-se a investigação epidemiológica e a 

gestão de contactos. O Diretor informa de imediato o delegado regional de educação sobre a 

existência do caso suspeito validado. 

 

Procedimentos perante um caso suspeito validado 

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

A Autoridade de Saúde Local informa dos resultados dos testes laboratoriais e: 

 Se o caso for não confirmado: este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados os 

procedimentos habituais de limpeza e desinfeção. Nesta situação são desativadas as medidas 

do plano de contingência; 

 Se o caso for confirmado: a área de “isolamento” deve ficar interditada até à validação da 

descontaminação (limpeza e desinfeção) pela Autoridade de Saúde Local. Esta interdição só 

poderá ser levantada pela Autoridade de Saúde. 

Na situação de caso confirmado: 

A coordenação do plano ou a Direção do Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva 

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

 Reforça a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente manuseadas e 

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

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

(incluindo materiais e equipamentos utilizados por este); 

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

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

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

 

Procedimento de vigilância de contactos próximos 

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

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

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

“Alto risco de exposição”: 

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

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

 Quem partilhou com o caso confirmado loiça (pratos, copos, talheres), toalhas ou outros 

objetos ou equipamentos que possam estar contaminados com expetoração, sangue, gotículas 
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respiratórias. 

“Baixo risco de exposição” (casual): 

 Quem teve contacto esporádico (momentâneo) com o caso confirmado (ex. em 

movimento/circulação durante o qual houve exposição a gotículas/secreções respiratórias 

através de conversa face-a-face superior a 15 minutos, tosse ou espirro); 

 Quem prestou assistência ao caso confirmado, desde que tenha seguido as medidas de 

prevenção (ex. utilização adequada de meios de contenção respiratória; etiqueta respiratória; 

higiene das mãos). 

4. Coordenação do plano de contingência 

A Gestão da situação de pandemia, assenta na dependência funcional que o mesmo apresenta para a 

sua organização. A  

5.1. Grupo de coordenação do plano  

Este grupo tem como membros permanentes todos os elementos designados que a seguir se indicam. 

Este grupo é coordenado por um docente assessor da direção (ponto focal), designado pelo diretor, e é 

monitorizado pelo diretor do agrupamento. 

A responsabilidade pela manutenção da capacidade de resposta deste grupo funcionara de forma 

subsidiária, ou seja, a substituição de um ou de vários elementos será automática e determinada pela 

“Hierarquia” que cada elemento apresenta. 

Membros Permanentes do Grupo de Coordenação do Plano 

Coordenador do Plano Ponto Focal (José Costa) 

Adjuntos do Coordenador 

Helena Frazão (CEME) 

Margarida Ferreira (CEPRB) 

Maria José Figueiredo (EBASS) 

Paula Silva (EBIFCPS) 

Assessores técnicos 

Jaqueline Martinho 

Manuela Cordeiro 

Ana Marcelino 

Helena Veiga 

Grupo de Acompanhamento Paula Germano 
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Dores Dória 

Fernanda Frazão 

Ana Gomes 

 

Compete ao Grupo Coordenador do Plano e ao Ponto Focal: 

a) Definir a estratégia de atuação face ao evoluir da situação; 

b) Coordenar a atuação global; 

c) Avaliar a evolução da situação, propor a ativação das diferentes fases do Plano e definir a 

duração temporal das mesmas, tendo como base as orientações do MS/DGS; 

d) Desenvolver, manter, implementar, rever e propor alterações ao Plano; 

e) Informar/notificar a DGS, do número de casos detetados entre colaboradores da Organização; 

f) Obter e difundir informação atualizada; 

g) Cumprir e fazer cumprir as diretrizes constantes do plano; 

h) Gerir o processo de comunicação interna e externa; 

i) Propor o encerramento de algumas das atividades da Organização, não essenciais. 

5.2. Definição de competências e responsabilidades 

 

5.2.1. Diretor do Agrupamento: é o coordenador do plano de contingência, 

sendo responsável pela sua implementação e atualização. É o elemento 

autorizado para estabelecer contactos e transmitir informações com e 

para entidades externas, salvaguardando-se as responsabilidades 

atribuídas ao “Ponto Focal do Plano de Contingência”, com exceção da 

linha de saúde 24, nos termos e situações definidas neste plano de 

contingência ou nas orientações da DGE e/ou DGS. Compete-lhe decidir 

sobre as prioridades no encerramento de serviços/setores nos casos em 

que tal se torne necessário. Poderá delegar parte destas competências 

noutros elementos, particularmente do órgão de gestão ou no elemento 

“Ponto Focal do Plano de Contingência”, por si designado.  

5.2.2. Ponto Focal do Plano de Contingência: é o responsável pela gestão de 

qualquer caso suspeito de COVID19. Responsável pela existência de base 

de dados atualizada de contatos das crianças e colaboradores. Assume, 

cumulativamente as responsabilidades do Diretor do Agrupamento no que 
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concerne ao estabelecimento de contatos e transmissão de informações 

com e para as entidades externas.  

5.2.3. Coordenadores de estabelecimento: compete garantir o cumprimento 

das orientações constantes neste plano de contingência, assim como, a 

boa gestão dos recursos especificamente atribuídos para o mesmo. 

Compete ainda, manter o diretor devidamente informado de toda e 

qualquer ocorrência com relevo para o contexto do plano de 

contingência, antecipando, numa perspetiva de prevenção e quando 

possível, necessidades ou sugestões que permitam a melhoria do plano e 

a sua adequação às situações específicas de cada estabelecimento.  

5.2.4. Chefe do pessoal assistente operacional: compete a gestão dos 

assistentes operacionais, mantendo informado o diretor sobre as 

adequações ao serviço necessárias, de modo a garantir prioritariamente o 

reforço das ações de higiene e desinfeção adequado dos espaços e 

materiais. É responsável pela gestão e distribuição dos equipamentos de 

proteção individual e produtos de higiene e desinfeção, bem como pela 

verificação sistemática do cumprimento das normas de higiene e 

desinfeção dos espaços e matérias impostas.  

5.2.5. Assistentes operacionais: compete o cumprimento das normas de 

segurança pessoal e coletiva, assim como a limpeza e desinfeção dos 

espaços e matérias de acordo com o definido no plano de contingência. 

Compete alertar para situações suspeitas e acompanhar alunos para a 

sala de isolamento de acordo com o definido. 

5.2.6. Assistentes técnicos: compete o cumprimento das normas de segurança 

pessoal e coletiva. Compete alertar para situações suspeitas e contribuir 

com sugestões e procedimentos que favoreçam o eventual recurso ao 

teletrabalho e a redução dos acessos de elementos externos à escola. 

Coordenadora Técnica: compete o cumprimento das normas de segurança 

pessoal e coletiva. Definir prioridades na atribuição de tarefas aos 

assistentes técnicos nos casos de eventual absentismo e garantir a 

prioridade na execução das tarefas administrativas que impliquem na boa 

execução do plano de contingência. Definir procedimentos que 

favoreçam o eventual recurso ao teletrabalho e a redução dos acessos de 

elementos externos à escola.  

5.2.7. Pessoal docente/ técnicos: compete o cumprimento das normas de 
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segurança pessoal e coletiva de acordo com o definido no plano de 

contingência. Compete alertar para situações suspeitas. Excluir 

atividades pedagógicas que impliquem saídas do recinto escolar ou a 

presença de elementos externos. 

5.3. Ativação do plano 

A ativação das diferentes fases do plano é determinada pelo responsável máximo, mediante parecer 

do Grupo Coordenador do Plano. 

O grupo Coordenador deverá ter especial atenção às seguintes situações: 

a) Quando o nível de alerta Pandémico definido pela OMS seja revisto e recomendada a sua 

implementação nacional pela DGS/M; 

b) Se verifique um ambiente de transmissão secundária no Concelho de Rio Maior; 

c) Se verifique um ambiente de transmissão secundária generalizada e sem controlo a nível 

nacional. 

5.4. Desativação do plano 

O Plano é descativado por determinação pelo Responsável Máximo, mediante parecer do Grupo 

Coordenador do Plano com base nas orientações da DGS/MS. 

5.5. Fases do plano 

 Fase 0 – preparação do processo de prevenção 

 Fase 1 — fase de monitorização (antes da onda epidémica) 

 Fase 2 — fase de alerta (durante a onda epidémica) 

 Fase 3 — fase de recuperação (após a onda epidémica) 

 

1ª Fase - fase de monitorização (antes da onda epidémica II) 

A 1.ª fase corresponde à implementação do Plano com a respetiva aprovação e divulgação. Nesta fase 

ainda não existe registo de colaboradores/funcionários/alunos do AEFCPS com Virus COVID-19). 

Procedimentos e medidas que o Grupo Coordenador do Plano deve tomar na 1.ª fase: 

 Articular-se com a DGS para acompanhamento do evoluir da situação por forma a manter-se 

informado sobre a eventual Pandemia; 

 Divulgar o Plano a toda a estrutura do AEFCPS; 

 Identificar grupos de risco dentro da estrutura do AEFCPS; 
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 Registar os casos de docentes/não docentes e alunos que se deslocam ao estrangeiro a título 

particular ou oficial; 

 Proceder à divulgação de informação fidedigna e atualizada junto dos membros da comunidade 

educativa, nomeadamente referente às medidas de autoproteção e preventivas; 

 Identificar lista de atividades essenciais e prioritárias; 

 Definir recursos humanos mínimos para cada uma das áreas prioritárias e assegurar linhas de 

substituição; 

 Elaborar estratégia de comunicação interna e externa; 

 Reforçar o plano de limpeza e de higienização dos edifícios municipais, de forma a tornar 

exequiveis as medidas aconselhadas (limpeza profunda de áreas físicas expostas ao contacto 

humano, lavagem das mãos, etc.); 

 Assegurar a existência de uma “reserva estratégica” de bens ou produtos cuja falta possa 

comprometer o exercício das atividades prioritárias; 

 Escolher e adquirir produtos de higienização e equipamentos de proteção individual, se 

necessário; 

 Definir estratégias e procedimentos para os colaboradores que tenham sido expostos a um caso 

de COVID-19, que se suspeite estarem doentes ou que adoeçam no local de trabalho 

 

2ª Fase — fase de alerta (durante a onda epidémica II) 

A 2.ª fase divide-se em duas subfases: 

 Controlada; 

 Crítica. 

A fase controlada caracteriza-se pelo registo do primeiro caso de docente, não docente, aluno ou ou 

visitante com o virus COVID-19 na OMS e pela evolução do número de casos numa percentagem 

reduzida. 

Procedimentos e medidas que o Grupo Coordenador do Plano deve tomar na fase controlada: 

 Identificar e encaminhar os docentes, não docentes e alunos que se suspeite estarem doentes 

ou adoeçam na escola para a sala de isolamento — fazendo cumprir as orientações técnicas da 

DGS; 

 Registar o número de casos assinalados no AEFCPS e articular-se com a DGS para 

acompanhamento do evoluir da situação; 

 Proceder à divulgação de informação fidedigna e atualizada junto da comunidade escolar; 

 Acompanhar a evolução da situação clínica dos doentes que são membros da comunidade; 

 Acompanhar a situação de saúde dos membros da comunidade escolar que tendo tido contacto 

conhecido com o vírus, ainda não apresentam sintomas de infeção. 
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A fase crítica caracteriza-se pela rápida evolução do número de casos e em que a curva evolui 

rapidamente para o pico da pandemia. Esta fase corresponde à fase em que a onda epidémica é 

confirmada pela DGS e obriga à tomada de medidas excecionais tendo como finalidade assegurar o 

funcionamento dos serviços essenciais. 

Procedimentos e medidas que o Grupo Coordenador do Plano deve tomar na fase critica tendo em 

conta o evoluir da situação: 

 Identificar e encaminhar os coIaboradores/funcionários/alunos/visitantes que se suspeite 

estarem doentes ou adoeçam na escola para a sala de isolamento fazendo cumprir as 

orientações técnicas da DGS; 

 Registar o número de casos assinalados na OMS e articular-se com a DGS para acompanhamento 

do evoluir da situação; 

 Proceder à divulgação de informação fidedigna e atualizada junto da comunidade escolar; 

 Acompanhar a evolução da situação clínica dos colaboradores doentes; 

 Acompanhar a situação de saúde dos colaboradores que tendo tido contacto conhecido com o 

vírus, ainda não apresentam sintomas de infeção; 

 Implementar horários de trabalho, onde possível, em períodos desfasados afim de evitar o 

contágio entre colaboradores; 

 Suspender atividades que não sejam absolutamente necessárias.  

3ª Fase — fase de recuperação (após a onda epidémica II) 

A 3.ª fase caracteriza-se pelo fim de aparecimento de novos casos e pelo regresso gradual às 

atividades profissionais. 

Os Procedimentos e medidas que se deverão tomar na 3.ª fase: 

 O Redimensionamento do plano de limpeza às instalações; 

 Reavaliação dos procedimentos implementados nas fases anteriores; 

 Regresso aos locais de trabalho em articulação com as orientações da DGS. 

 

6. Plano de Comunicação 

6.1. Comunicação interna geral 

Importa garantir a todo o momento que a forma como se perceciona a pandemia (fenómeno natural) 

não a transforme num fenómeno social incontrolável, nunca esquecendo que a autoridade nacional 

nesta matéria é a DGS do MS. 

O AEFCPS difundirá internamente a informação técnica produzida pela DGS no que concerne 

fundamentalmente a medidas de prevenção e auto-proteção. 
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Destinatários: São destinatários da informação todos os membros da comunidade escolar do AEFCPS. 

Meios de Comunicação: Nas instalações exibir-se-ão, em espaço aberto, cartazes e folhetos. 

Difusão da informação:  

 Difusão por todos os funcionários, colaboradores e espaços de informação sobre o COVID 19 e 

entrega da NEP que regula o funcionamento do AEFCPS. 

 Difusão por todos os funcionários, colaboradores e espaços de informação sobre medidas de 

proteção individual e higiene pessoal (afixação nas casas de banho, espaços públicos). 

 Informação atempada a todos os funcionários sobre os casos existentes no AEFCPS e no 

Concelho, e a sua evolução. 

6.2. Comunicação interna em caso suspeito ou confirmado 

A comunicação interna em caso suspeito é feita da seguinte forma: 

1. O aluno ou adulto deverá ser encaminhado para a área de contingência e aí deverá ser 

comunicado o facto ao ponto focal e/ou à direção/grupo de coordenação. 

2. O ponto focal e/ou a direção assumem a comunicação com o encarregado de educação, no 

caso dos alunos, e destes com o SNS. Cabe igualmente ao ponto focal e/ou direcção/grupo de 

coordenação a informação ao professor titular ou diretor de turma. 

3. Após os procedimentos da autoridade de saúde, procede-se do seguinte modo: 

a. Se o caso for confirmado, cabe à direção a informação pública, através do site do 

AEFCPS,  da confirmação e dos procedimentos gerais a implementar (medidas) e cabe 

ao diretor de turma/professor titular/educador titular a articulação com as famílias. 

b. Se o caso não for confirmado, cabe à direcção/ponto focal informar o diretor de 

turma/professor titular/educador titular respetivo. 

4. No caso da existência de um suspeito confirmado que não esteja no meio escolar deverá 

proceder-se conforme a) do n.º 3. 

5. Se eventualmente for aplicada, pela autoridade de saúde, a medida de isolamento de uma ou 

mais turmas, caberá à direcção/ponto focal colocar em funcionamento, através do respectivo 

conselho de turma, o plano de ensino não presencial, com efeitos imediatos. 
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ANEXO I 

BOAS PRÁTICAS PARA UMA LAVAGEM ADEQUADA DAS MÃOS

 Retirar os objectos pessoais; 

 Abrir a torneira com a mão não dominante, isto 

é, com a esquerda se for destro ou com a 

direita se for canhoto, pois a mão dominante é 

a mais contaminada; 

 Molhar as mãos com água quente; 

 Adicionar o sabonete (de preferência líquido) na 

palma da mão; 

 Esfregar as mãos, durante aproximadamente 20 

segundos, adoptando a seguinte técnica de 

lavagem:

ANEXOS 
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PREVINA-SE – LAVE AS MÃOS VÁRIAS VEZES AO 

DIA! 

 



  Plano de Contingência Versão 3.0 2020/2021 
 

21  

 

ANEXO II 

COLOCAÇÃO DE EPI 
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ANEXO III 

REMOÇÃO DE EPI 
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ANEXO IV 
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ANEXO V 

DGAEP - Certificação de Isolamento Profilático – Mod. 1–DGAEP 

(COVID-19 - Coronavírus)  
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ANEXO V 
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ANEXO VI 
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ANEXO VII 
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ANEXO VIII 
Plano de Comunicação - Fluxograma 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Fluxograma 

Plano de Comunicação 

Caso Suspeito em meio escolar Caso Confirmado em meio não 

escolar 

Não confirmado Confirmado A escola é avisada 

pelas Autoridades de 

Saúde 

Termina o processo A direção informa a 
comunidade através do portal 

do AEFCPS 

A direção informa a 
comunidade através do portal 

do AEFCPS 

 

O ponto focal informa o 
DT/PT/Educador que 

informa os pais e EE e o 
CT  

O ponto focal informa o 
DT/PT/Educador que 

informa os pais e EE e o  
CT 



  Plano de Contingência Versão 3.0 2020/2021 
 

29  

 

 

 



  Plano de Contingência Versão 3.0 2020/2021 
 

30  

 

 

 



  Plano de Contingência Versão 3.0 2020/2021 
 

31  

 

 

 



  Plano de Contingência Versão 3.0 2020/2021 
 

32  

 

 

 

 



  Plano de Contingência Versão 3.0 2020/2021 
 

33  

 

 

 

 

Alteração: A entrada dos alunos do 1.º CEB, circuito verde, faz-se pela porta laranja. 

 



  Plano de Contingência Versão 3.0 2020/2021 
 

34  

 

 

 

 

 



  Plano de Contingência Versão 3.0 2020/2021 
 

35  

 

 

 



  Plano de Contingência Versão 3.0 2020/2021 
 

36  

 

 

 


