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1. Introdução
1.1.

Enquadramento

No âmbito da política de gradual desconfinamento adotada pelo XXII Governo Constitucional, e na senda da retoma
das atividades económicas, sociais e culturais, o Plano de Contingência do Agrupamento de Escolas Lapiás foi
reformulado para dar resposta ao início do ano letivo de 2020/2021, com atividades letivas, não letivas e formativas
presenciais destinadas a todas as crianças e alunos, nas melhores condições de segurança para toda a comunidade
educativa.
O encerramento dos estabelecimentos de educação ou ensino e o confinamento, ainda que sejam medidas necessárias
para o controlo de uma epidemia, têm impacto nos determinantes sociais, mentais e ambientais da saúde, que se
podem refletir em consequências a longo prazo no bem-estar físico, psicológico e social dos alunos. Estas
consequências tenderão também a aumentar as desigualdades sociais e de saúde já existentes.
Atendendo à incerteza quanto à evolução da pandemia da COVID-19, em Portugal e no Mundo, foi definida uma
estratégia, dando prioridade à prevenção da doença e à minimização do risco de transmissão do novo coronavírus,
procurando garantir condições de segurança e higiene nos estabelecimentos de educação e ensino, através da adoção
de um conjunto de medidas preventivas, bem como da criação de mecanismos e procedimentos que permitam a
deteção precoce de eventuais casos suspeitos e rápida e adequada gestão dos mesmos, em articulação, sempre, com
as autoridades de saúde.
Como a atuação célere e coordenada entre os diferentes agentes da comunidade educativa, será essencial para o
controlo da transmissão em contexto escolar, este Plano de Contingência foi elaborado tendo em conta as seguintes
estratégias:
• Planeamento meticuloso: atualização do Plano de Contingência no qual constam os procedimentos a adotar
perante um caso suspeito de COVID-19, os pontos focais do plano de contingência e os fluxos de comunicação com
os diferentes agentes da comunidade educativa;
• Reorganização do espaço escolar: os estabelecimentos educação e de ensino do agrupamento sofreram
uma reorganização de forma a cumprir a legislação em vigor e as Orientações, no que toca às medidas de
distanciamento físico, higiene das mãos, etiqueta respiratória, utilização de máscara, ou outras constantes nas
Orientações conjuntas, para o ano letivo 2020/2021;
• Promoção de comportamentos preventivos: será assegurada a divulgação de informação sobre a doença,
bem como sobre as medidas preventivas e a importância da mobilização da comunidade escolar para a sua prática, a
todos os alunos, pessoal docente, não docente e encarregados de educação;
• Gestão adequada de casos: foram elaborados recursos facilitadores da identificação precoce dos casos,
rastreio de contactos e aplicação das medidas de saúde pública;
• Comunicação fluída: foram criadas as condições necessárias ao rápido estabelecimento de canais de
comunicação e de interlocutores de referência entre os diferentes agentes da comunidade educativa, com especial
importância para a rápida e articulada comunicação com a Autoridade de Saúde Local (Delegado de Saúde) /Unidade
de Saúde Pública, aquando da identificação de um caso suspeito e/ou confirmado de COVID-19.
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Na atualização deste documento, foram tidas em conta as Orientações emanadas pela Direção Geral da Saúde (DGS),
nomeadamente a Orientação nº 006/2020 de 26/02/2020 – “Procedimentos de prevenção, controlo e vigilância em
empresas” e as orientações da DGEstE, DGE e DGS.

1.2.

O que é a COVID-19?

1.2.1. Sintomas e Transmissão
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.

https://www.google.com/search?q=covid-19+transmiss%C3%A3o&tbm=isch&ved=2ahUKEwjOvdG739brAhVLwIUKHbBVBf0Q2cCegQIABAA&oq=covid19+transmiss%C3%A3o&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgYIABAIEB46BAgAEB46BggAEAoQGFC481BYnp1RYKjUWgFcAB4AYABoQKIAakMkgEGMTIuMy
4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=V_9VX462HMuAlwSwq5XoDw&bih=754&biw=1536#imgrc=GVhxD_LztsUtYM&imgdii=RTGhCkY

Figura 1 - Modos de transmissão a partir de elementos patogénicos exalados.

Existem ainda estudos que sugerem a acumulação de aerossóis potencialmente infetados em espaços fechados.
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.
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1.2.2. Quais as medidas de prevenção?
Para minimizar o risco de infeção por SARS-CoV-2, é fundamental adotar medidas de prevenção e controlo da
transmissão da COVID-19.
A definição destas medidas, deve considerar que o vírus se transmite de pessoa para pessoa, essencialmente através
de gotículas, que podem ser inaladas ou depositar-se em superfícies ou objetos em que tocamos e, eventualmente,
através de aerossóis potencialmente infetados em espaços fechados.
Neste sentido, destacam-se as seguintes medidas:
• Distanciamento entre pessoas;
• Higiene pessoal, nomeadamente a lavagem das mãos e etiqueta respiratória;
• Utilização de equipamentos de proteção individual (por exemplo máscaras);
• Higiene ambiental, como a limpeza, desinfeção e ventilação adequada dos espaços;
• Automonitorização de sintomas, não se deslocando para a escola pessoas com sintomas sugestivos de
COVID-19.
Não havendo ainda uma vacina ou tratamento específico para esta doença, as medidas preventivas assumem um
papel crucial no combate à COVID-19.
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2. Finalidade do plano
O plano de contingência do Agrupamento de Escolas Lapiás procura definir um conjunto de procedimentos essenciais
e prioritários a adotar em cada fase da evolução da pandemia do COVID – 19, tendo como finalidade alertar para as
questões de saúde, melhorar o conhecimento e favorecer mudanças comportamentais e sociais, capacitando cada
indivíduo para a tomada de decisões que minimizem o risco de infeção, pelo SARS-CoV-2, e a sua disseminação.

2.1.

Equipa operativa – Cadeia de Comando e Controlo

A equipa operativa, que neste agrupamento é constituída por um vasto número de pessoas em função do elevado
número de estabelecimentos de ensino que o compõem, será responsável tanto pela articulação interna, como pela
comunicação entre os diversos estabelecimentos de ensino, as autoridades de saúde e a autarquia. Tem autoridade
para tomar decisões e atuar em conformidade em todos os níveis de intervenção. Na ausência dos mesmos, as funções
que lhes competem, deverão ser desempenhadas pelos respetivos substitutos, sob supervisão do coordenador ou,
nessa impossibilidade, de quem o substituir.

2.1.1.1. Identificação e contactos
A tabela seguinte inclui a identificação e os contactos do pessoal docente e não docente que fazem parte do Plano de
Contingência do Agrupamento, identificando as estruturas de coordenação e o ponto focal de cada estabelecimento
de educação ou ensino. Integra, ainda, os contactos dos substitutos dos elementos da equipa de controlo quando
estes estejam impossibilitados de exercer as suas funções.

Estrutura de Comando - DIREÇÃO do AGRUPAMENTO
PONTO FOCAL DA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DR. RUI GRÁCIO
Coordenação

Substituto

Ana Paula Custódio (Diretora)

Isabel Casinhas (Sub-diretora)

21 927 93 24/ 960 393 524
Apoio à Estrutura de Comando
Paula Pardal (Adjunta da diretora)

Rute Afonso (Adjunta da diretora)

Contacto – 21 927 93 24 / 21 927 13 25 / 962 234 977
coronavirus.lapias@gmail.com

Equipa de controlo

Contacto do
Estabelecimento
de Ensino

Contacto do
Telemóvel dos
Pontos Focais

Ponto Focal

Substitutos

Estabelecimento de
Educação ou Ensino

Cláudia Almeida

Mónica

JI de Camarões

219 815 746

961158014

Belmira Oliveira

Augusta Rodrigues

JI Montelavar

219 270 832

960393603

Ana Isabel Costa

Luísa Barradas

JI Morelena

219 271 853
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Maria Manuela Alves

Sónia Sousa

JI Palmeiros

219 279 523

961162459

Ana Sofia Almeida

Ermelinda Mestre

EB1/JI Almargem do Bispo

219 622 466

----------

Cláudia Marques

Susana Cardoso

EB1/JI Aruil

219 622 804

----------

Maria João Costa

Juliana Silva

EB1/JI Cortegaça

219 271 439

961158144

Sandra Cotrim

Cândida Cardoso

EB1/JI Dona Maria

219 802 260

----------

Paula Fernandes

Carla Dias

EB1/JI Lameiras

219 270 258

----------

Célia Tafúl

Paula Berrones

EB1/JI Maceira

219 279 856

----------

Anabela Saraiva

Dora Costa

EB1/JI Negrais

219 279 117

960393899

Manuela Pardal

Susana Fernandes

EB1/JI Pêro Pinheiro

219 271 023

----------

Filipa Silva

Lavínia Lourenço

EB1/JI Sabugo

913 450 466

961162460

Edite Silveira

Beatriz Rodrigues

EB1 Montelavar

219 671 053

----------

Helena Teixeira

Sónia Carvalhais
Paula Santos
Ana Bessa
Felipa Ferreira
Isaura Brás
Guilhermina Silva

EB1 Morelena

219 271 513

----------

EBS Dr. Rui Grácio

21 927 13 25
21 927 93 24
962 234 977

Paula Custódio
Isabel Casinhas
Paula Pardal
Rute Afonso

960393524
961157836
960393557

2.1.1.2. Funções
Com o objetivo de clarificar os papéis a desempenhar por cada um dos elementos da equipa operativa, indicam-se as
funções gerais dos responsáveis de cada setor que, na ausência dos mesmos, deverão ser desempenhadas pelos
respetivos substitutos, sob supervisão da coordenadora ou de quem a substituir.

Funções
• É responsável pela implementação, coordenação e supervisão do Plano de
Contingência.
• Apresenta o Plano de Contingência, organiza e informa os funcionários (docentes e não
docentes).
• Constitui o ponto focal da Escola Sede.
• Em caso de suspeita de alunos com COVID-19:
DIRETORA

▪

Contacta com os encarregados de educação;

Coordenadora

▪

Quando o encarregado de educação (e outros familiares), não responder ao
contacto estabelecido, contacta o SNS 24, preferencialmente com autorização
do mesmo;

▪

Contacta a Autoridade de Saúde Local/ Unidade de Saúde Pública, após
validação do caso como suspeito;

▪

Contacta a Autarquia, após validação do caso como suspeito.

• Perante um surto de COVID-19:
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Informa, de forma detalhada, todos os encarregados de educação de educação
e restante comunidade escolar da existência de um surto, das medidas que
foram tomadas e das medidas que deverão ser adotadas;

▪

Assegura a disponibilização de recursos e equipamentos para garantir o
cumprimento das medidas indicadas pela autoridade de saúde, sendo o papel
das Autarquias fundamental neste processo.

• Implementa as medidas que a Autoridade de Saúde Local vier a aconselhar, noutros
contextos diferentes dos anteriores.
•

Articula com a Unidade de Saúde Pública de Sintra.

• Articula com as entidades oficiais - Autarquia e Dgeste.
• Monitoriza os diferentes Serviços.
SUB-DIRETORA
Substituta da
Coordenadora

• Apoio/substituição da Coordenadora
• Contacto com fornecedores
• Atualização da informação na página Web do Agrupamento
• Organização do Plano de Substituições do Pessoal Docente e Não Docente

Equipa de apoio à
coordenação

Equipa de controlo

• Registo da informação sobre pessoal docente, não docente e discente doente.
• Apoio à operacionalização da transmissão rápida da informação.
• Preenchimento das fichas de registo dos contactos com pais e encarregados de
educação – receção, registo e transmissão da informação.
• No caso da equipa de controlo não pertencer à escola sede, o ponto focal do
estabelecimento de educação ou ensino, ou o seu substituto, contacta a Direção, depois
de ter comunicado a situação de suspeita de caso de Covid-19 ao encarregado de
educação do aluno em questão e à Autoridade de Saúde Local.
• Colabora com a coordenadora na monitorização do cumprimento do Plano de
Contingência.
• Ajuda a implementar o plano de prevenção no âmbito da formação:

Coordenadora da

▪

Produção de recursos de divulgação;

Equipa de Educação

▪

Dinamização de sessões de formação;

para a Saúde

▪

Participação em reuniões de divulgação e esclarecimento.

• Organiza a documentação relativa ao Plano de Contingência.
• Coordena os restantes elementos da Equipa de Educação para a Saúde que a auxiliam
no cumprimento das suas funções.
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• Em estreita colaboração com a coordenadora, Diretora do Agrupamento, são
responsáveis pela implementação e coordenação do Plano de Contingência nos
respetivos estabelecimentos de educação ou de ensino.
Coordenadoras de
Estabelecimento

• Asseguram a formação das assistentes operacionais do seu estabelecimento de
educação ou ensino.
• Depois de terem comunicado a situação de suspeita de aluno com caso de Covid-19 ao
respetivo encarregado de educação e à Autoridade de Saúde Local, contactam
imediatamente a Direção.
• Gere os recursos humanos do respetivo setor.
• Assegura que os funcionários cumprem as medidas de higiene definidas no Plano de

Chefe dos Assistentes
Operacionais

Contingência.
• Assegura o acompanhamento dos alunos à sala de isolamento.
• Gere os stocks dos Kits de proteção e higienização dos diferentes estabelecimentos de
educação ou ensino.
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3. Organização e Funcionamento
3.1.

Código de Conduta Geral

No ano letivo 2020/2021, devem ser mantidos os esforços para conter a propagação do novo coronavírus. Além do
uso de máscara dentro dos recintos escolares, devem ser mantidas as regras de higienização das mãos e etiqueta
respiratória promovendo-se, ainda, a maximização do distanciamento físico.
Neste sentido, reforçam-se as medidas de prevenção diária que deverão continuar a ser implementadas por toda a
comunidade educativa, dentro dos recintos:
1. Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, alunos a partir do 2.º ciclo do ensino básico, e ainda
encarregados de educação, fornecedores e outros elementos externos);
2. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução antissética de base alcoólica (SABA);
3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos;
4. Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de
banho e sempre que necessário;
5. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de utilizados e lavar
as mãos, com água e sabão, de seguida;
6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
8. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc.
9. Manter a distância de segurança de, pelo menos, 1 metro.
10. Circular no espaço escolar de acordo com os circuitos assinalados, sempre pela direita.
Apesar do Código de Conduta incluir várias regras a cumprir, por todas as pessoas que frequentem os
estabelecimentos de ensino que constituem o agrupamento, importa, ainda, definir medidas específicas do
agrupamento, de acordo com as orientações emanadas pelas instâncias superiores.

3.2.

REGIME PRESENCIAL

As escolas irão iniciar as atividades letivas em regime presencial podendo ocorrer a transição para o regime misto ou
não presencial em função do agravamento da situação epidemiológica da doença COVID-19.

3.2.1. Medidas específicas do agrupamento (Orientações DGS/ SNS/ DGEstE)

3.2.1.1.

Atividades letivas e acompanhamento dos alunos na escola

1. Os alunos encontram-se organizados em grupos/turmas, mantendo-se esta organização ao longo de todo
o período de permanência na escola. Os grupos/turmas têm horários de aulas, intervalos e período de
refeições organizados de forma a evitar o contacto com outros grupos/turmas.
2. As aulas de cada turma decorrem na mesma sala e com lugar/secretária fixo por aluno. Devem ser
identificadas as exceções.
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3. Nas salas, devem ser mantidas as medidas de distanciamento, garantindo a maximização do espaço entre
pessoas. Assim:
▪ As mesas estão dispostas, sempre que possível, junto das paredes e janelas, de acordo com a estrutura
física das salas e com a mesma orientação evitando ter alunos virados de frente uns para os outros;
▪ Sempre que possível, é garantido o distanciamento físico entre os alunos e alunos/docentes de, pelo
menos, 1 metro, sem comprometer o normal funcionamento das atividades letivas.
4. As atividades desportivas, bem com outras atividades que impliquem maior contacto físico, encontram-se
planificadas e adequadas às orientações das autoridades de saúde em vigor.
5. Nos intervalos entre as aulas, os alunos permanecem em zonas específicas – zonas de recreio, definidas
pelas escolas, que se encontram identificadas nos mapas de circulação interna de cada estabelecimento
de ensino.
6. Os alunos, professores e assistentes operacionais e técnicos, têm que percorrer os circuitos definidos, no
interior da escola, e manter os procedimentos de distanciamento físico, nomeadamente no percurso
desde a entrada da escola até à sala de aula e nos acessos aos locais de atendimento e convívio.
6.1. Nos mapas com os circuitos de circulação interna de cada estabelecimento de ensino do agrupamento,
estão identificadas as salas de isolamento bem como os trajetos possíveis para um eventual caso suspeito
de infeção por COVID-19, se deslocar ou ser levado até à área de isolamento.
6.2. Estes mapas com os circuitos serão divulgados a toda a comunidade escolar, em cada estabelecimento de
ensino, no início das atividades letivas.
7. A concentração de alunos nos espaços comuns da escola, nomeadamente na biblioteca, deve ser evitada.
8. Devem ser definidas e respeitadas as regras de utilização dos diferentes espaços específicos existentes em
cada estabelecimento de ensino: Papelaria, Bar, Refeitório, Biblioteca, Educação Física, Centros de Apoio
à Aprendizagem e à Inclusão, ATLs e Terapias por entidades externas.
9. Nas escolas em que existe serviço de refeitório, deverão ser adotados os seguintes procedimentos gerais
de utilização, designadamente com as seguintes normas de funcionamento:
9.1. Períodos de almoço, sempre que possível, desfasados entre turmas, de forma a respeitar as regras de
distanciamento e evitando a concentração de alunos;
9.2. Prever a possibilidade de recurso a refeição na modalidade de takeaway;
9.3. Lavagem/desinfeção das mãos antes e após o consumo de qualquer refeição por parte de qualquer
utente;
9.4. Utilização obrigatória de máscara, exceto no período de refeição;
9.5. Talheres e guardanapos fornecidos dentro de embalagem;
9.6. Higienização e desinfeção de mesas e cadeiras, após cada utilização;
9.7. Assegurar uma boa ventilação e renovação do ar;
9.8. Conhecer o Plano de Contingência da Empresa fornecedora do Refeitório.
9.9. Reposição de stocks de bens alimentares e de produtos de higiene com fornecedores alternativos, já
identificados, no Bar. Na necessidade em reduzir os serviços do Bar, os alunos deverão trazer lanche
de casa.
9.10.
Estabelecimento de eventuais parcerias com as escolas próximas, com a autarquia ou com
empresas de catering.
9.11.
Marcação de refeições preferencialmente online, no caso da escola sede (acesso existente na
página do Agrupamento).
12
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10. Os espaços de utilização comum e com superfícies de contacto frequente, como a Papelaria e o Bar, devem
aumentar a frequência de limpeza e higienização após utilização (balcões, mesas, cadeiras), e cumprir as
normas de funcionamento definidas para cada estabelecimento de ensino.
11. Reforço da equipa de educação para a saúde, composta por pessoal docente e não docente, em
colaboração permanente com os centros de saúde (equipas de saúde escolar), associações de pais e de
estudantes e outros - responsáveis por elaborar e coordenar os respetivos planos de saúde, promovendose, entre outras ações, sessões de informação/sensibilização para toda a comunidade escolar.
12. Apoio e incentivo à sua utilização da Plataforma Teams, pelos professores, na realização de atividades
letivas, mesmo em regime presencial, para facilitar a transição para um regime misto ou não presencial,
no caso de ser necessário.
13. Constituição de diferentes equipas de pessoal docente, de modo a garantir a sua substituição na
eventualidade de absentismo por doença ou necessidade de isolamento.
14. Criação de bolsas de atividades, por disciplina, sempre que possível, para haver aulas com
acompanhamento de alunos, nas situações em que não foi possível ao professor facultar um plano de
aula.
15. Suspensão de visitas de estudo ou atividades que envolvam grupos para além da turma.
16. Divulgação do plano de Contingência a todos os profissionais (pessoal docente e não docente), alunos e
encarregados de educação, de forma que todos estejam informados sobre o mesmo.

3.2.1.2.

Justificação de faltas

A justificação de faltas no Agrupamento de Escolas Lapiás dever-se-á fazer respeitando a legislação em vigor e de
acordo com os seguintes procedimentos:
•
•
•

Pessoal Docente – envio de comprovativo, por e-mail, para os serviços administrativos, e entrega do
documento original, assim que possível, na secretaria, respeitando a lotação do espaço.
Pessoal Não Docente – envio do comprovativo através da plataforma da Câmara Municipal de Sintra.
Alunos - envio do comprovativo através da plataforma E360 ou entrega do documento original ao Diretor de
Turma.

3.2.1.3.

Limpeza da escola

A limpeza dos diferentes estabelecimentos do Agrupamento de Escolas Lapiás, deverá decorrer do seguinte modo:
•
•
•
•

Reposição de stoks de produtos de higiene com fornecedores alternativos já identificados.
Organização de turnos/distribuição de tarefas dos assistentes operacionais de forma a garantir a higienização
das superfícies e espaços, de acordo com as normas estabelecidas.
Articulação com a autarquia.
Criação e divulgação de regras de utilização das salas do pessoal docente e não docente.
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Serviços administrativos

Definição das atividades prioritárias.
Redução do número de horas de atendimento ao público.
Atendimento ao público, preferencialmente, por telefone ou por email e só em casos considerados
excecionais, presencialmente, com marcação prévia.
Imposição de um limite de 2 pessoas em atendimento/ à espera de atendimento no interior da secretaria.

3.2.2. Medidas específicas de estabelecimento de educação ou de ensino
Seguindo as orientações da DGS, do SNS, da DGEstE e as medidas específicas definidas para o agrupamento, cada um
dos estabelecimentos de educação ou de ensino procedeu à adaptação das normas estabelecidas, à sua realidade,
tendo em conta as instalações, os recursos disponíveis e os níveis de ensino dos seus alunos.
Foram, assim, elaborados documentos que correspondem a Planos de Contingência com indicações específicas de
cada estabelecimento de educação ou de ensino, constituindo um capítulo próprio, complementar ao plano de
contingência geral (Anexos 1 a 16).

3.3.

REGIME MISTO e REGIME NÃO PRESENCIAL

3.3.1. Medidas específicas do agrupamento (Orientações DGS/ SNS/ DGEstE)
Os regimes misto e não presencial aplicam-se quando necessário, e preferencialmente aos alunos a frequentar o 3º
ciclo do ensino básico, podendo alargar-se, excecionalmente, aos restantes ciclos de ensino em função do
agravamento da situação epidemiológica da doença COVID-19.
As atividades a realizar no âmbito dos regimes misto e não presencial são efetuadas na própria escola para os alunos:
•
•
•

Beneficiários da Ação Social Escolar identificados pela escola;
Em risco ou perigo sinalizados pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens;
Para os quais a escola considere ineficaz a aplicação dos regimes misto e não presencial.

Nos regimes misto e não presencial, tal como no presencial, os alunos estão obrigados a cumprir o dever de
assiduidade nas sessões síncronas e de realização das atividades propostas, nos termos e prazos acordados com o
respetivo docente.
•

Nos casos em que, por motivos devidamente justificados, o aluno se encontre impossibilitado de participar
nas sessões síncronas, deve a escola disponibilizar o conteúdo das mesmas.

Compete ao conselho pedagógico da escola ou ao órgão legalmente equivalente definir as regras de registo de
assiduidade ajustadas às estratégias, recursos e ferramentas utilizadas pela escola e por cada aluno.
O Agrupamento deve elaborar o plano que preveja o protocolo e os mecanismos de implementação de cada um dos
regimes (presencial, misto ou não presencial (E@D)) e eventual necessidade de transição entre os mesmos, durante o
ano letivo.
14
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A transição entre os regimes previstos na presente resolução é solicitada à Direção Geral dos Estabelecimentos
Escolares, que decide após ser ouvida a autoridade de saúde competente.
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4. Gestão de Casos, Rastreio de Contactos, Gestão de Surtos e Comunicação
A informação constante neste capítulo, serve como referencial de atuação para a prevenção e controlo da transmissão
de SARS-CoV-2 no que respeita à gestão de casos, contactos e surtos de COVID-19 em contexto escolar.

4.1.

GESTÃO de CASO

4.1.1. Como atuar perante um caso suspeito de COVID-19?
Perante a identificação de um caso suspeito, devem ser tomados os seguintes passos:

01 Ativação de todos os procedimentos do Plano de
Contingência
O ponto focal é contactado.

02 O caso suspeito é encaminhado para a área de
isolamento através dos circuitos próprios.
•
•

Se menor, acompanhado por um adulto.
Se adulto, deslocar-se-á sozinho.

O fluxo de atuação, perante um caso suspeito, está
afixado na área de isolamento.

03 O encarregado de educação (EE) é contactado, se o
suspeito for menor.
Figura 1. Fluxograma de atuação perante um caso suspeito
de COVID-19 em contexto escolar.

•
O EE dirige-se à escola em veículo próprio, se
possível.

04 Na área de isolamento, o EE ou o próprio (adulto), contacta o SNS 24 ou outras linhas criadas para o efeito.
•
•

Segue as indicações dadas
Se autorizado pelo EE, a diretora ou o ponto focal do estabelecimento podem realizar o contacto telefónico.
APÓS TRIAGEM TELEFÓNICA:
O CASO NÃO É considerado SUSPEITO:

O CASO É considerado SUSPEITO:

➢ Procedimento normal da escola, de acordo com o ➢ Autocuidado – isolamento em casa;
quadro clínico.
➢ Avaliação Clínica nas Áreas Dedicadas COVID-19 –
➢ Não se aplica o restante fluxograma de atuação.
Cuidados de Saúde Primários;
➢ Avaliação Clínica em Serviço de Urgência.
➢ Prosseguem os procedimentos constantes no
fluxograma de atuação adequado à situação.

16

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID -19

Agrupamento de Escolas Lapiás

05 Contactar a Autoridade de Saúde Local/ Unidade de Saúde Pública Local
17
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Estes contactos devem:
▪ constar num documento visível na sala de isolamento
▪ estar gravados no telemóvel do ponto focal
▪ estar gravados no telemóvel da Diretora

06 A Autoridade de Saúde Local…
•
•

Prescreve o teste para SARS-CoV-2 e encaminha para a sua realização
Esclarece o caso suspeito sobre quais os cuidados a adotar enquanto aguarda confirmação laboratorial e sobre
os procedimentos seguintes (Orientação nº10/2020 da DGS)

As deslocações devem ser feitas em viatura própria ou em transporte individual. Nunca em transporte público coletivo.
Todos devem usar máscara devidamente colocada.

07 A Autoridade de Saúde Local…
•
•

Procede a uma rápida avaliação da situação/risco, para decidir a celeridade e amplitude das medidas a adotar.
Pode adotar medidas de proteção, enquanto aguarda confirmação laboratorial, como isolamento dos
contactos próximos que seja possível identificar (proximidade na sala de aula, no refeitório, (…).

APÓS CONFIRMAÇÃO LABORATORIAL do CASO:
A Autoridade de Saúde Local prossegue com a investigação epidemiológica, se necessário in loco:
•
•
•

Inquérito epidemiológico
Rastreio de contactos
Avaliação ambiental

08 A Autoridade de Saúde…
•

Informa o caso, os contactos de alto e baixo risco e o estabelecimento de ensino sobre AS MEDIDAS
INDIVIDUAIS e COLETIVAS a implementar:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Isolamento de caso e contactos;
Encerramento da turma;
Encerramento de áreas ou, no limite, de todo o estabelecimento de ensino.
Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços mais utilizados pelo suspeito, bem
como da área de isolamento (Orientação nº014/2020 da DGS)
Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo suspeito em 2 sacos de plástico, resistentes, com 2
nós apertados (adesivo/ atilho);
Colocação em contentores de resíduos coletivos após 24h da sua produção (nunca em ecopontos!)
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4.1.2. Como atuar perante um caso confirmado de COVID-19 fora do estabelecimento?
01

Ativação
procedimentos
Contingência.
•

de
do

todos
Plano

os
de

O ponto focal é contactado

02 A Direção contacta de imediato a
Autoridade de Saúde Local/ Unidade
de Saúde Pública Local.
Figura 2. Fluxograma de atuação perante um caso confirmado de COVID-19 em
contexto escolar

03 A Autoridade de Saúde Local, apoiada pela Unidade de Saúde Pública local, assegura a investigação epidemiológica,
se necessário in loco:
•
•
•

Inquérito epidemiológico
Rastreio de contactos
Avaliação ambiental

04 A Autoridade de Saúde Local…
•

Informa os contactos de alto e baixo risco e o estabelecimento de ensino sobre AS MEDIDAS INDIVIDUAIS e
COLETIVAS a implementar:
▪ Isolamento de caso e contactos;
▪ Encerramento da turma;
▪ Encerramento de áreas ou, no limite, de todo o estabelecimento de ensino.
▪ Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços mais utilizados pelo suspeito, bem
como da área de isolamento (Orientação nº014/2020 da DGS)
▪ Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo suspeito em 2 sacos de plástico, resistentes, com 2
nós apertados (adesivo/ atilho);
▪ Colocação em contentores de resíduos coletivos após 24h da sua produção (nunca em ecopontos!)

4.1.3. Que medidas devem ser adotadas pelo caso confirmado?
•
•

Permanecer em isolamento até cumprir com os critérios de cura documentada (Norma nº 004/2020 da DGS)
As pessoas com COVID-19, são consideradas curadas quando:
▪ apresentam ausência de febre (sem recurso a medicação) e melhoria significativa dos sintomas
durante 3 dias consecutivos;
▪ apresentam…
No caso de doentes sem internamento hospitalar - teste laboratorial (rRT-PCR) negativo
realizado, no mínimo, 14 dias após o início dos sintomas.
No caso de doentes com internamento hospitalar – 2 testes laboratoriais (rRT-PCR)
negativos, com pelo menos 24h de diferença, realizados, no mínimo, 14 dias após o início dos
sintomas.
19

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID -19

4.2.

Agrupamento de Escolas Lapiás

RASTREIO de CONTACTOS

O rastreio dos contactos é uma medida de saúde pública cujo objetivo é a rápida identificação de pessoas que
estiveram em contacto com um caso confirmado de COVID-19, garantindo a identificação de possíveis casos
secundários, com vista à interrupção da transmissão da doença.
Este rastreio compreende três passos (Norma nº015/2020 da DGS):

4.2.1. Identificação dos Contactos
•
•

Iniciar, preferencialmente nas 12 horas seguintes à identificação do caso.
Esta ação inclui:
▪ os contactos na escola – alunos, pessoal docente e pessoal não docente, (…);
▪ os coabitantes;
▪ contactos de outros contextos que possam ser relevantes (Norma nº 015/2020 da DGS)

4.2.2. Classificação dos Contactos
•

No decurso da investigação epidemiológica, a Autoridade de Saúde Local/ Unidade de Saúde Pública realiza a
estratificação do risco (Norma nº 015/2020 da DGS) de contrair infeção por SARS-CoV-2 em função do nível
de exposição, sendo os contactos classificados, de acordo com esse nível, em:
▪ exposição de alto risco
▪ exposição de baixo risco

4.2.3. Implementação de medidas
➢ Medidas Individuais a aplicar aos contactos de alto risco
Os contactos considerados de alto risco ficam sujeitos aos procedimentos de:
•
•
•

Isolamento profilático no domicílio ou noutro local definido pela Autoridade de Saúde, até ao final do período
de vigilância ativa (Despachos nº 2836-A/2020 e/ou nº 3103-A/2020);
Teste laboratorial para deteção de SARS-CoV-2;
Vigilância ativa durante 14 dias, desde a data da última exposição.
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ATENÇÃO!
A realização de teste molecular com resultado negativo não invalida a necessidade de
cumprimento do período de isolamento profilático e vigilância ativa de 14 dias desde
a data da última exposição.

Se o teste molecular for positivo ➢ Caso CONFIRMADO
➢ Iniciam-se os procedimentos relativos à “Abordagem do caso confirmado COVID-19”.
➢ Iniciam-se os procedimentos relativos ao “Rastreio de Contactos”.

➢ Medidas Individuais a aplicar aos contactos de alto risco

Os contactos classificados como tendo exposição de baixo risco ficam sujeitos aos procedimentos de:
•

Vigilância passiva, com monitorização da sintomatologia pelos encarregados de educação de menores, se
menores, ou pelo próprio, durante 14 dias desde a data da última exposição.

➢ Medidas Coletivas a adotar pelo estabelecimento de ensino
A Autoridade de Saúde pode determinar, ainda, outras medidas coletivas a aplicar pelo estabelecimento de ensino,
em obediência do Princípio da Proporcionalidade:
•
•
•

4.3.

Encerramento de uma ou mais turmas;
Encerramento de uma ou mais zonas do estabelecimento de ensino;
Encerramento de todo o estabelecimento de ensino, caso que só deve ser ponderado em situações de elevado
risco no estabelecimento ou na comunidade.

GESTÃO de SURTOS

4.3.1. Gestão de Surtos
•

Um SURTO em contexto escolar é:
▪
▪

qualquer agregado de 2 ou mais casos com infeção ativa e com ligação epidemiológica;
uma situação com 2 ou mais casos com origens diferentes.
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CENÁRIOS POSSÍVEIS:
CENÁRIO A
SURTO numa turma
▪
▪

CENÁRIO B
SURTO em várias turmas sem ligação
epidemiológica

Casos numa turma que funcionem em coorte (1)
As cadeias de transmissão poderão ficar ▪
circunscritas a este grupo de contacto mais próximo.
▪

Casos que ocorrem em diferentes turmas no mesmo
período temporal
Sem ligação epidemiológica entre eles

(1) Coorte – grupo organizado de pessoas que partilham características atividades e
eventos comuns.

CENÁRIO C
SURTO em várias turmas com ligação
epidemiológica
▪
▪

CENÁRIO D
SURTO sem controlo de transmissão
▪

Casos que ocorrem em diferentes turmas
Resultantes de transmissão secundária ou terciária ▪
▪
dentro da comunidade escolar

Elevado número de casos em diferentes grupos da
comunidade escolar
Alunos, pessoal docente e não docente
Transmissão não controlada

•

Necessidade uma rápida atuação.

•

A Autoridade de Saúde aplica medidas individuais e coletivas que dependem de um conjunto de fatores
considerados na AVALIAÇÃO de RISCO, como:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Distanciamento entre pessoas;
Disposição e organização das salas;
Organização das pessoas por coortes;
Organização estrutural do estabelecimento– corredores, circuitos de circulação, (…);
Ventilação dos espaços;
Período entre o início dos sintomas e a identificação do caso suspeito;
Outros fatores.

4.3.2. Implementação de Medidas
•

A Autoridade de Saúde Local decidirá quais as medidas de controle a implementar:
▪
▪
▪
▪
▪

Isolamento dos casos confirmados ou suspeitos;
Isolamento de casos confirmados ou suspeitos e isolamento profilático de contactos de alto risco;
Encerramento de uma ou mais turmas;
Encerramento de uma ou mais zonas da escola;
Encerramento de todo o estabelecimento de ensino, apenas em situação de elevado risco no
estabelecimento ou na comunidade envolvendo na tomada de decisão as Autoridades de Saúde Regional
e Nacional.
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As medidas a implementar:
▪
▪
▪
▪

Dependem da magnitude da transmissão de SARS-CoV-2 na comunidade escolar;
Decorrem de uma minuciosa avaliação caso a caso;
Devem ser adequadas à realidade local;
Devem considerar a situação epidemiológica em que o estabelecimento de ensino se insere, as condições
do mesmo e a existência de recursos necessários para controlo da transmissão.

MEDIDAS a IMPLEMENTAR em CONTEXTO de SURTO
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COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO COM OS PARCEIROS
É fundamental envolver os parceiros da comunidade educativa no apoio a uma resposta célere e
adequada do estabelecimento de ensino!

•

A comunicação tem um papel fundamental!
▪

•

Partilha regular de pontos de situação, de medidas e recomendações a adotar em cada momento.
➢ peças chave na estratégia de comunicação;
➢ promovem a literacia em saúde;
➢ permitem tranquilizar e dão confiança face à incerteza;
➢ promovem a adoção de comportamentos de proteção da saúde na comunidade escolar e nos
parceiros.

A articulação com os parceiros da comunidade deve ser promovida e potenciada!
▪

Partilha regular de pontos de situação, de medidas e recomendações a adotar em cada momento.
➢ peças chave na estratégia de comunicação;
➢ promovem a literacia em saúde.

01 A Autoridade de Saúde Local ativa a
Equipa de Saúde Pública para apoiar nas
fases de:
• Investigação epidemiológica;
• Gestão de casos;
• Comunicação e implementação das
medidas de prevenção e controlo da
transmissão do SARS-CoV-2.
Figura 3. Fluxograma de atuação perante um
surto em contexto escolar

As Equipas de Saúde Pública devem ser
criadas pelos Agrupamentos de Centros de
Saúde (ACeS) e lideradas pela Autoridade de Saúde, em articulação com a Equipa de Saúde Escolar.

02 Perante um surto de COVID-19 ou um caso com grande transcendência social, a Autoridade de Saúde Local informa
a Comissão Municipal de Proteção Civil:
•
•

garantindo a fácil articulação e colaboração institucional entre todos os organismos e serviços com
responsabilidades;
promovendo o acionamento dos planos de emergência pela Comissão Municipal de Proteção Civil, sempre
que se justifique.

03 A Autoridade de Saúde Local/ Unidade de Saúde Pública comunica à Direção do estabelecimento de ensino:
•
•

O risco;
Medidas de proteção individuais e coletivas a adotar.
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04 A Direção do estabelecimento informa, de forma detalhada, todos os encarregados de educação e restante
comunidade escolar…
➢
➢
➢

… da existência de um surto;
… das medidas que foram tomadas;
… das medidas que deverão ser adotadas.

Deve ser preservada a
confidencialidade e o
anonimato dos envolvidos!

05 A Direção do estabelecimento assegura a disponibilização de recursos e equipamentos para garantir o
cumprimento das medidas indicadas pela Autoridade de Saúde, sendo o papel das Autarquias fundamental.

O encerramento de parte ou da totalidade do estabelecimento de educação não
implica a interrupção do processo pedagógico ou de aprendizagem!

As medidas apresentadas têm como base os princípios de evidência e conhecimento científico, bem como a evolução
da situação epidemiológica, não dispensando, contudo, a consulta e cumprimento da legislação em vigor ou outras
orientações específicas para os estabelecimentos de educação ou ensino.
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5. PLANO DE INTERVENÇÃO
5.1.

Medidas de Prevenção e Controlo da COVID-19

Tendo em conta as informações constantes nos capítulos anteriores, foram definidas mais algumas medidas de
prevenção e controlo da infeção por COVID-19.

5.1.1. Informação e Capacitação
5.1.1.1.

ATIVIDADES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Envio do Plano de Contingência, por e-mail, a todos os funcionários (docentes e não docentes).
Divulgação do Plano de Contingência na página do Agrupamento.
Produção de materiais para formação de alunos e do pessoal docente e não docente.
Dinamização de sessões de formação para todos os alunos do Agrupamento.
Dinamização de sessões de formação para Assistentes Operacionais.
Disponibilização de recursos online para a formação dos docentes.
Divulgação dos documentos onde constam o código de conduta geral e as normas específicas a seguir pelos
alunos, pelos educadores de infância, pelos professores e pelas assistentes operacionais.
8. Disponibilização, no site do Agrupamento, de informação atualizada sobre a COVID-19.
9. Afixação de cartazes sobre normas de conduta a obedecer, em todas as salas de aula, entradas da escola,
entradas dos pavilhões, bibliotecas, (…).
10. Colocação, junto a todos os lavatórios da escola cartazes com a demonstração da técnica de higienização das
mãos.

5.1.1.2.

Procedimentos a adotar perante um CASO SUSPEITO de COVID-19

Tendo em conta as indicações e orientações dadas pelas diferentes entidades envolvidas na construção deste Plano
de Contingência, importa clarificar dos diferentes procedimentos a adotar pelos diferentes agentes educativos,
perante um caso suspeito de COVID-19 (com febre ou tosse ou dificuldade respiratória, podendo também existir
outros sintomas entre os quais, dor de garganta, dores musculares generalizadas, perda do paladar ou olfato, diarreia,
dor no peito e dor de cabeça (…):

5.1.1.2.1. Aluno(a), Docente ou não Docente – FORA do CONTEXTO da ESCOLA
Nesta situação, a Direção da Escola tem de ser imediatamente informada, por via telefónica.

5.1.1.2.2. Aluno(a) – EM CONTEXTO DE SALA de AULA
Quando o(a) aluno(a) se encontrar numa sala de aula, deverão ser tomadas as seguintes medidas:
O(A) EDUCADOR(A) ou PROFESSOR(A):
1.

O(A) educador(a) ou professor(a) questiona o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) sente pelo menos,
um dos seguintes sintomas: febre, tosse e falta de ar (dificuldade respiratória);

2.
3.

Em caso de suspeita de infeção viral, de forma serena, procura tranquilizar o(a) aluno(a);
Contacta o ponto focal do estabelecimento de educação ou ensino;
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O ponto focal indica qual o(a) assistente operacional que irá acompanhar o discente e qual a sala de isolamento
para onde deverão dirigir-se;
Desinfeta a mesa do(a) aluno(a) e as suas mãos (recorrendo ao álcool disponível no kit proteção);
Nas salas com mesa dupla, manda o(a) aluno(a) companheiro(a) desinfetar as mãos (recorrendo ao álcool
disponível no kit proteção);
Promove o arejamento imediato da sala.

O(A) ASSISTENTE OPERACIONAL:
8.

Acompanha o(a) aluno(a) até à sala de isolamento e substitui a sua máscara por uma do kit de proteção; a máscara
utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado.
9. O(A) aluno(a) desinfeta as mãos;
10. O(A) assistente operacional mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de isolamento;
11. O(A) assistente operacional desinfeta as mãos;
12. Regressa ao local de trabalho.
13. No final de cada utilização da sala de isolamento, o(a) assistente operacional comunica à chefe dos assistentes
operacionais que deve providenciar a limpeza/desinfeção da mesma.

5.1.1.2.3. Aluno(a) – FORA do CONTEXTO DE SALA de AULA
Se o(a) aluno(a) estiver num espaço que não o de uma sala de aula, deverá atuar da seguinte forma:
1.
2.

5.
6.
7.

O(A) aluno(a) dirige-se à assistente operacional do bloco mais próximo;
O(A) assistente operacional questiona o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) se sente com febre, tosse,
falta de ar (dificuldade respiratória);
Em caso de suspeita de infeção, o(a) assistente operacional, contacta o ponto focal do estabelecimento de
educação ou ensino.
O(A) assistente operacional acompanha o(a) aluno(a) à sala de isolamento indicada e substitui a sua máscara por
uma do kit de proteção, a máscara utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado;
O(A) aluno(a) desinfeta as mãos;
O(A) assistente operacional mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de isolamento;
O(A) assistente operacional desinfeta as mãos;

8.

Regressa ao local de trabalho.

9.

No final de cada utilização da sala de isolamento, o(a) assistente operacional comunica à chefe dos assistentes
operacionais que deve providenciar a limpeza/ desinfeção da mesma.

3.
4.

5.1.1.2.4. Adulto – DOCENTE ou NÃO DOCENTE – EM CONTEXTO DE ESCOLA
1.
2.
3.
4.

Tomada de consciência de sintomas de Coronavírus;
Contacta o ponto focal do seu estabelecimento de educação ou ensino;
Dirige-se sozinho(a) para a sala de isolamento indicada, avalia e regista a temperatura corporal, na ficha de sala
de isolamento, juntamente com os restantes dados.
Na sala de isolamento contacta o SNS 24 – 808 24 24 24 e segue as indicações dadas.
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5.1.1.3. Procedimentos a ter perante um CASO CONFIRMADO de COVID-19
Perante um caso confirmado de COVID-19, devem seguir-se os seguintes passos:
1.

Ativação de todos os procedimentos do Plano de Contingência - o ponto focal é contactado;

2.

A Direção contacta de imediato a Autoridade de Saúde Local/ Unidade de Saúde Pública Local;

3.

A Autoridade de Saúde Local, apoiada pela Unidade de Saúde Pública local, assegura a investigação
epidemiológica, se necessário in loco e procede a um inquérito epidemiológico, ao rastreio de
contactos e a uma avaliação ambiental;

4.

A Autoridade de Saúde Local informa os contactos de alto e baixo risco e o estabelecimento de ensino
sobre AS MEDIDAS INDIVIDUAIS e COLETIVAS a implementar.

MEDIDAS A ADOTAR PELO CASO CONFIRMADO:
1. Permanecer em isolamento até cumprir com os critérios de cura documentada (Norma nº 004/2020
da DGS).

5.1.2. Medidas de HIGIENE do AMBIENTE ESCOLAR
A implementação das medidas de higiene do ambiente escolar fica, maioritariamente, a cargo dos assistentes
operacionais do Agrupamento, devendo cada estabelecimento de ensino ou educação adaptar o que a seguir se indica
à sua realidade devendo, essas especificidades, constar no documento Normas dos Assistentes Operacionais.
▪
▪
▪
▪

Avaliação das necessidades de material (equipamentos de limpeza, produtos de lavagem de mãos e de limpeza
de superfícies e chão);
Manutenção de stoks de toalhetes de papel, papel higiénico e sabonete líquido, em quantidade suficiente por
forma a fazer face às novas exigências, facilitando o seu acesso a toda a comunidade educativa;
Colocação e manutenção nos dispensadores de solução alcoólica nos seguintes locais: salas de aula, biblioteca,
PBX, polivalente (bar/ refeitório), papelaria, sala de professores, secretaria e ginásio;
Colocação e manutenção dos kits prevenção nas salas, biblioteca, secretaria, direção, gabinetes do SPO (Serviços
de Psicologia e Orientação), papelaria, sala de professores, refeitório, bar dos alunos e sala de isolamento;
Kit sala: 2 máscaras cirúrgicas, toalhetes de papel, álcool sanitário a 70ºGL e 3 pares de luvas;
Kit sala de isolamento: 6 máscaras cirúrgicas, toalhetes de papel, álcool sanitário a 70ºGL,
termómetro e 3 pares de luvas;
Kit Pavilhão: 6 máscaras cirúrgicas, toalhetes de papel, álcool sanitário a 70ºGL e 3 pares de
luvas.

▪

▪

Manter todas as casas de banho em funcionamento para minimizar as hipóteses de agrupamentos de pessoas
em espaços fechados. Afim de evitar a concentração de alunos em instalações sanitárias os alunos passarão a
utilizar os WC, preferencialmente, no período de funcionamento das aulas.
Abrir as janelas e as portas das salas de aula que têm ligação para o pátio interior.
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LIMPEZA das INSTALAÇÕES e EQUIPAMENTOS

Os(As) assistentes operacionais deverão realizar as seguintes tarefas, de acordo com as indicações do seguinte quadro:
Instalação

Tarefas diárias
Periodicidade
Esvaziar os caixotes de lixo das salas de aula.
2 vezes ao dia
Limpar as mesas e as cadeiras das salas de aula.
2 vezes ao dia
Limpar as mesas e computadores (monitores,
Após cada utilização
Salas de
teclados, ratos).
Desinfetar os puxadores de portas e janelas.
2 vezes ao dia
aula,
2 vezes ao dia
biblioteca, Verificar e repor os stoks de álcool gel.
Desinfeção
da
sala.
Final
ou início do dia
secretaria,
Arejar as salas de todos os locais fechados nos quais
salas de
Desde o Início até ao
existam aberturas para o exterior, abrindo portas e
final do dia
professores, janelas.
de trabalho Desinfetar os balcões das portarias/receções dos
2 vezes ao dia
e de DT
pavilhões.
Limpar os corrimãos das escadas.
2 vezes ao dia
Desinfetar os puxadores de portas e janelas, balcões
2 vezes ao dia
e zonas de espera com atendimento ao público.
Abrir as janelas para promover a ventilação natural.
Esvaziar os caixotes de lixo.
Casas de
4 a 5 vezes por dia
Efetuar a limpeza/desinfeção e registar em impresso
banho
próprio colocado para o efeito.
Repor stoks de papel higiénico e sabão líquido.
Bar
Cumprir as normas do HACCP.
Sempre
Desinfetar balcão.
Papelaria

Desinfetar o espaço interior.
Esvaziar os caixotes de lixo.
Desinfetar mesas e cadeiras.

Sala de AO

Sala de
isolamento
após saída
do doente

Sala de
isolamento
no caso de
situação de
caso
confirmado

Desinfetar a sala.
Esvaziar os caixotes de lixo.
Abrir a janela no local (quando possível), fechando a
porta (sempre que possível) para promover a
ventilação natural.
Fazer a limpeza geral do espaço, incluindo as
maçanetas e puxadores das portas e janelas, a maca
e outros objetos que aí possam existir.
Trocar o saco do caixote do lixo.
Proceder à lavagem do chão.
Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas
superfícies frequentemente manuseadas e mais
utilizadas pelo doente confirmado, com maior
probabilidade de estarem contaminadas;
Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do local
onde se encontrava o doente confirmado (incluindo
materiais e equipamentos utilizados por este);

Após cada intervalo
Sempre que haja
mudança de AO
Final do dia
Antes de cada
utilização
Final do dia
Final do dia

Sempre que haja
algum doente

Sempre que haja
algum doente

Procedimento

A limpeza deverá
ser efetuada
utilizando luvas,
nomeadamente na
remoção do lixo.
A limpeza das
maçanetas e
puxadores deverá
ser realizada tanto
no interior do
espaço como no
exterior.
Os panos de
limpeza deverão ser
lavados com
frequência.

Esta limpeza deverá
ser efetuada
utilizando luvas,
máscara de
proteção e avental
impermeável.
O pano de limpeza
utilizado destina-se
apenas a este
procedimento.
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Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo
caso suspeito em dois sacos de plástico, resistentes,
com dois nós apertados, preferencialmente com um
adesivo/atilho e colocação dos mesmos em
contentores de resíduos coletivos após 24 horas da
sua produção. Nunca em ecopontos!

Para esta limpeza
será utilizado o
líquido
desinfetante.

Estarão disponíveis folhas de registos nos locais de passagem que deverão ser assinadas pelos assistentes operacionais
que executam estas tarefas, com a indicação de data e hora.

5.1.3. Medidas de ISOLAMENTO e DISTANCIAMENTO FÍSICO
1. Não admissão na escola de crianças ou profissionais com temperatura ou outros sinais/ sintomas semelhantes
aos da COVID-19.
2. Caso o aluno ou profissional suspeito se encontre na Escola, deve ser colocado na sala de “isolamento” para
impedir que outros possam ser expostos e infetados.
➢ Salas de Isolamento no Agrupamento
A escolha destas salas teve em consideração o facto de se encontrarem, maioritariamente, perto da saída da escola e
do telefone, e ter casa de banho de uso restrito, para minimizar o contacto do possível caso com a restante
comunidade escolar.
Escola
JI de Camarões
JI Montelavar
JI Morelena
JI Palmeiros
EB1/JI Almargem do Bispo
EB1/JI Aruil
EB1/JI Cortegaça
EB1/JI Dona Maria
EB1/JI Lameiras
EB1/JI Maceira
EB1/JI Negrais
EB1/JI Pêro Pinheiro
EB1/JI Sabugo
EB1 Montelavar
EB1 Morelena
EBS Dr. Rui Grácio

Sala de Isolamento
Consta no Plano de Contingência do Estabelecimento
Consta no Plano de Contingência do Estabelecimento
Consta no Plano de Contingência do Estabelecimento
Consta no Plano de Contingência do Estabelecimento
Consta no Plano de Contingência do Estabelecimento
Consta no Plano de Contingência do Estabelecimento
Consta no Plano de Contingência do Estabelecimento
Consta no Plano de Contingência do Estabelecimento
Consta no Plano de Contingência do Estabelecimento
Consta no Plano de Contingência do Estabelecimento
Consta no Plano de Contingência do Estabelecimento
Consta no Plano de Contingência do Estabelecimento
Consta no Plano de Contingência do Estabelecimento
Consta no Plano de Contingência do Estabelecimento
Consta no Plano de Contingência do Estabelecimento

Posto Médico – Pavilhão A
Sala exterior junto à entrada do pavilhão L
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5.1.4. Identificação de ATIVIDADES ESSENCIAIS e PRIORITÁRIAS e MEDIDAS de CONTINGÊNCIA
Setor

Nº Normal
Colaboradores

Nº Mínimo
Colaboradores

Direção

4

2

Serviços
Administrativos

7

2

JI de Cam. - 1
JI Mont. -2
JI Morel. -1
JI Palm. - 1
EB1/JI Alm. -2
EB1/JI Aruil - 2
EB1/JI Cort. - 2
EB1/JI DM - 3
EB1/JI Lam. - 3
EB1/JI Mac. - 3
EB1/JI Neg.- 2
EB1/JI PP - 3
EB1/JI Sab. - 8
EB1 Mont. - 2
EB1 Morel. - 2
EBS DrRG - 21

JI de Cam. - 1
JI Mont. - 1
JI Morel. - 1
JI Palm. - 1
EB1/JI Alm. - 2
EB1/JI Aruil - 2
EB1/JI Cort. - 2
EB1/JI DM - 2
EB1/JI Lam. - 2
EB1/JI Mac. - 2
EB1/JI Neg.- 2
EB1/JI PP - 2
EB1/JI Sab. - 7
EB1 Mont. - 2
EB1 Morel. - 1
EBS DrRG - 15

Assistentes
Operacionais*

Educadores/
Professores

JI de Cam. - 1
JI Mont. - 2
JI Morel. - 1
JI Palm. - 1
EB1/JI Alm. - 3
EB1/JI Aruil - 3
EB1/JI Cort. - 3
EB1/JI DM - 5
EB1/JI Lam. - 5
EB1/JI Mac. - 4
EB1/JI Neg.- 3
EB1/JI PP - 4
EB1/JI Sab. - 11
EB1 Mont. - 4
EB1 Morel. - 2
EBS DrRG - 77

JI de Cam. - 1
JI Mont. - 2
JI Morel. - 1
JI Palm. - 1
EB1/JI Alm. - 3
EB1/JI Aruil - 3
EB1/JI Cort. - 3
EB1/JI DM - 5
EB1/JI Lam. - 3
EB1/JI Mac. - 4
EB1/JI Neg.- 3
EB1/JI PP - 4
EB1/JI Sab. - 9
EB1 Mont. - 4
EB1 Morel. - 2
EBS DrRG - ND

Medidas de Contingência
Funções de Direção asseguradas por dois dos
elementos da Direção, no mínimo.
As funções dos Serviços Administrativos deverão ser
asseguradas, no mínimo, por dois Assistentes
Técnicos.
O serviço de processamento de vencimentos é
prioritário.

Nas Escolas Básicas e nos Jardins de Infância, para
garantir o número mínimo de assistentes operacionais
caso falte alguém, será necessário, deslocar pessoal da
Escola Sede, se possível.
Na Escola Sede é fundamental a existência de pelo
menos quinze elementos, de modo a conseguir
garantir os serviços mínimos, a higiene e a limpeza
necessárias.

Nos Jardins de Infância, caso a Educadora adoeça, será
substituída, sempre que possível, por uma docente da
Educação Especial ou do Apoio Educativo do 1º ciclo.
Caso não seja possível a sala encerra.
Nas EB1 se o docente faltar será substituído, sempre
que possível, por um docente do Apoio Educativo. Os
alunos não podem ser distribuídos por outras salas.
Na Escola Sede todos os docentes que no seu horário
estejam a desempenhar a função de substituição,
coadjuvação ou a desempenhar cargos sem alunos
poderão ser chamados a proceder à substituição de
docentes ausentes por doença.
No caso dos professores que tenham que cumprir
quarentenas profiláticas as atividades letivas
decorrerão recorrendo aos mecanismos informáticos
definidos.
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As atividades letivas presenciais em todos os ciclos
serão mantidas enquanto possível ou até indicação em
contrário pela Autoridade de Saúde Pública ou da
Tutela (Ministério da Educação e Ciência ou Dgeste).

Setor

Nº Normal
Colaboradores

Nº Mínimo
Colaboradores

Medidas de Contingência

O encerramento da Escola é uma medida que apenas
deve ser adotada se determinada pela Autoridade de
Saúde Pública, após avaliação epidemiológica da
situação e com autorização da DGESTE.
ESCOLA SEDE

---

---

Neste caso deverão ser feitas tarefas de higienização
dos espaços, de acordo com as indicações do Delegado
de Saúde, e mantidos os serviços mínimos ao nível dos
Serviços
Administrativos,
para
divulgação/
informação, expediente e outras tarefas que se
julguem essenciais.
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6. Avaliação
Para cada uma das atividades programadas, estão previstas formas de avaliação que, no seu conjunto, permitirão
proceder a um melhor ajustamento e atualização do Plano de Contingência do Agrupamento de Escolas Lapiás.

ATIVIDADES

1. Envio do Plano de Contingência, por e-mail, a todos os funcionários (docentes e não docentes)
2. Divulgação do Plano de Contingência na página do Agrupamento.
3. Produção de materiais para formação de alunos e do pessoal docente e não docente.
4. Dinamização de sessões de formação para todos os alunos do Agrupamento.
5. Dinamização de sessões de formação para Assistentes Operacionais.
6. Disponibilização de recursos online para a formação dos docentes.
7. Divulgação dos documentos onde constam o código de conduta geral e as normas específicas a seguir
pelos alunos, pelos educadores de infância, pelos professores e pelas assistentes operacionais.
8. Disponibilização, no site do Agrupamento, de informação atualizada sobre a COVID-19.
9. Afixação de cartazes sobre normas de conduta a obedecer, em todas as salas de aula, entradas da
escola, entradas dos pavilhões, bibliotecas, (…).
10. Colocação, junto a todos os lavatórios da escola cartazes com a demonstração da técnica de higienização
das mãos.
Atividade
1
2
3

4

Indicador de avaliação
Número de docentes e não
docentes que receberam
informação por email
Número de acessos à página do
agrupamento
Número de turmas, de pessoal
docente e não docente que
utilizaram os recursos produzidos
✓ Número de turmas que
tiveram sessões com o DT e
com outros professores
✓ Número de sessões por turma
Nível de conhecimentos sobre
risco e medidas preventivas

Instrumentos

Data/
Periodicidade

Aviso de recepção / Leitura dos
e-mails enviados; questionário

setembro 2020
outubro 2020
Mensal

Grelha de avaliação da
qualidade dos recursos
produzidos
Contagem
Questionário autoaplicado sobre
risco e medidas preventivas

setembro 2020
outubro 2020
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✓
5

✓

Número de funcionários não
docentes presentes na ação.
Nível de conhecimentos sobre
risco e medidas preventivas

Número de docentes que
utilizaram os materiais.
✓ Nível de conhecimentos sobre
risco e medidas preventivas
Número de pessoal docente e não
docente que receberam
informação por email
Número de acessos à página do
agrupamento
Número de cartazes
✓

6

7
8
9 e 10

Agrupamento de Escolas Lapiás
Folha de presenças
Questionário autoaplicado no
final da sessão sobre risco e
medidas preventivas
Contagem das grelhas de
observação???
Questionário autoaplicado
(professor)
Aviso de receção / Leitura dos
e-mails enviados

outubro 2020
novembro 2020
outubro 2020
novembro 2020
setembro 2020

Mensal
Contagem/ Observação

Mensal

Presenças e falhas de material /
equipamento

Check-list

Mensal

Número de salas com Kits

Contagem

Mensal

Número de casos de COVID 19 ao
longo do ano durante o período
pandémico.

Número de casos auto
reportados pelos funcionários e
encarregados de educação (no
caso dos discentes).

Semanal
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ANEXOS

ANEXO 1 – Jardim de Infância de Camarões

Plano de Contingência
Jardim de Infância de Camarões

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID -19

Agrupamento de Escolas Lapiás

1. Medidas específicas do estabelecimento de ensino
Com o objetivo de reduzir os contactos entre os elementos da comunidade escolar, ao longo de todo o período de
permanência na escola, por forma a facilitar o cumprimento das regras de prevenção e redução do risco de infeção
por Covid-19, foram adotadas algumas estratégias específicas no Jardim de Infância de Camarões, a saber:
➢ HORÁRIOS:
9h - 9h15m

Entrada das crianças

12h-13h

Almoço

15h

Saída

➢ ORGANIZAÇÃO das ATIVIDADES:
▪

As atividades do grupo decorrem na sala principal de atividades, com regras específicas e de ocupação bem
identificadas, tendo sido definido o número de crianças por cada área.

▪

Os materiais são higienizados após a utilização de cada criança. As crianças saem para o recreio pelo percurso que
está estipulado para o efeito.

▪

A sala foi organizada de modo a proporcionar uma higienização eficaz das áreas e uma boa articulação das
atividades propostas em pequenos grupos.

▪

Quando entram na sala, as crianças ocupam os seus lugares segundo uma determinada ordem para que os
contactos sejam minimizados;

▪

O mesmo princípio é aplicado quando saem da sala.

▪

Nos intervalos, as crianças podem estar no espaço do recreio que se encontra identificado nos mapas de circulação
interna do JI, afixado no corredor principal.

▪

Se chover, as crianças não fazem recreio, permanecem na sala e continuam a realizar atividades normalmente.

▪

Nas idas à casa de banho, as crianças são supervisionadas pelo adulto, em grupos de 2 a 3 crianças, no máximo.

➢ MAPAS COM CIRCUITOS de CIRCULAÇÃO:
▪

Foram elaborados mapas com os circuitos de circulação a percorrer por alunos, professores, assistentes
operacionais e técnicos, no interior da escola, mantendo os procedimentos de distanciamento físico,
nomeadamente no percurso desde a entrada da escola até à sala de aula e nos acessos aos locais de atendimento
e convívio.
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▪

Nesses mapas com os circuitos de circulação interna, está identificada a sala de isolamento bem como o trajeto
possível para um eventual caso suspeito de infeção por COVID-19 se deslocar, ou ser levado até à área de
isolamento.

▪

Estes mapas com os circuitos serão divulgados a toda a comunidade escolar e afixados no corredor principal, junto
à sala de atividades.
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➢ SUBTITUIÇÕES:
▪ Sempre que se verifique a ausência de uma educadora, deve ser contactada a direção que, quando possível, garantirá
a substituição da docente. Caso não seja possível, as crianças regressarão a casa. Quando for possível prever com
antecedência a ausência do Educador e a Direção possa substituir o docente, as crianças permanecem no JI. Caso
contrário, os Encarregados de Educação serão informados e as crianças ficam em casa.
▪ Sempre que se verifique a ausência da assistente operacional que apoia uma determinada sala de atividades, deve
ser contactada a Direção que, sempre que possível, garantirá a substituição da mesma. Caso não seja possível, as
crianças regressarão a casa.

➢ NORMAS GERAIS e ESPECÍFICAS para CRIANÇAS, EDUCADORES e ASSISTENTES OPERACIONAIS:
▪

Para que as principais normas gerais e específicas, a cumprir pelos diferentes elementos da comunidade educativa
– Crianças , Educadores, Assistentes Operacionais e Encarregados de Educação, fossem de fácil leitura e
compreensão, foram elaborados documentos que, de uma forma mais resumida e simples, contêm a informação
considerada fundamental para que se possam cumprir os objetivos deste Plano de Contingência no jardim de
Infância.
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Plano de Contingência 2020/2021
NORMAS das Crianças
Jardim de Infância de Camarões
NORMAS GERAIS (CÓDIGO DE CONDUTA):
1. Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, encarregados de educação, fornecedores e outros elementos
externos);
2. Ao entrar no Jardim de Infância, desinfetar as mãos com uma solução álcool-gel;
3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos;
4. Reforçar a higienização das mãos antes e após as refeições, antes e após as atividades, antes e após o uso da casa de banho
e sempre que necessário;
5. Usar papel higiénico que está nas salas (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de utilizados e
lavar as mãos, com água e sabão, de seguida;
6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
8. Evitar tocar em bens comuns
9. Não levar os brinquedos/matérias à boca
10. Circular no espaço do Jardim de Infância de acordo com os circuitos assinalados e sempre pela direita;
11. Se estiver em casa com sintomas de COVID 19 (tosse, febre ou dificuldade respiratória,) ligue SNS 24 – 808242424. NÃO
COMPAREÇA no Jardim de Infância!
12. Caso se encontre no Jardim de Infância com sintomas, o Educador/ Assistente Operacional acionará as medidas previstas para
estas situações.
Sala de isolamento:
Estabelecimento de Ensino

Sala de Isolamento

Jardim de Infância de Camarões

Sala anexa à casa de banho dos adultos

NORMAS ESPECÍFICAS PARA AS CRIANÇAS:
ONDE?
Entrada no
Estabelecimento
de ensino

Sala de Atividades

O QUE FAZER?
A Assistente Operacional recebe as crianças ao portão do JI em grupos de 3
e encaminha-as pelo percurso indicado até à entrada do hall, para
higienizarem os sapatos, as mãos e vestirem a bata com a supervisão e ajuda
da Educadora.
A Educadora leva as crianças para dentro da sala de atividades
Manter a distância de segurança dos colegas;
Proceder à higienização das mãos;
Garantir a existência de material individual a cada atividade e a desinfeção
do mesmo entre utilizações;
Remover das salas os acessórios não essenciais à prática das atividades
pedagógicas, reforçando a limpeza e desinfeção dos que lá permanecem;
Utilizar somente os seus materiais (canetas, lápis, tesoura, cola; etc.
Sempre que usar lenços de papel quando espirra (de utilização única) deve
deitá-los no caixote do lixo e de seguida lavar as mãos com água e sabão;
Sempre que possível e sem comprometer a segurança das crianças, manter
as janelas e/ou portas abertas a fim de garantir melhor circulação do ar;
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Sempre que possível, serão privilegiadas atividades em espaços abertos;
Só é permitido beber água com garrafa pessoal;

Casa de
Banho

Para ir ao WC, sair pela porta interior da sala e seguir o percurso indicado;
Cumprir a lotação da casa de banho que vai utilizar;
Lotação de cada casa de banho duas crianças;
Lavar bem as mãos com sabão e secá-las com um toalhete. Deitar o toalhete
no lixo;
Dirigir-se para a sala seguindo o percurso indicado;
Dirigir-se ao Refeitório pelo percurso indicado;
Lavar bem as mãos com sabão;

Refeitório

Ocupar apenas os lugares indicados.
Regressar pelo percurso indicado até à zona de recreio correspondente à sala
das atividades;
Permanecer na zona de recreio destinada a atividades lúdicas;

Intervalos

Saída da Escola
Ausência do
Educador
Ausência de
Assistente
Operacional

Perante condições desfavoráveis (ex. climatéricas) permaneceram na sala de
atividades;
De acordo com o percurso de circulação definido as crianças circulam pela
direita e são entregues ao portão do estabelecimento pela educadora e pela
assistente operacional aos encarregados de educação;
Sempre que se verifique a ausência da educadora, deve ser contactada a
direção que, quando possível, garantirá a substituição da docente. Caso não
seja possível, as crianças regressarão a casa.
Sempre que se verifique a ausência da assistente operacional que apoia a
sala de atividades, deve ser contactada a direção que, sempre que possível,
garantirá a substituição da mesma. Caso não seja possível, as crianças
regressarão a casa.

PROCEDIMENTOS A TER PERANTE UM CASO SUSPEITO DE COVID 19 (com febre ou tosse ou dificuldade respiratória, podendo
também existir outros sintomas entre os quais, dor de garganta, dores musculares generalizadas, perda do paladar ou olfato,
diarreia, dor no peito e dor de cabeça (…):
✓
Docente/não docente, fora do contexto de escola: informa, imediatamente, a Direção da Escola por via
telefónica
✓

A criança: o encarregado de educação informa imediatamente, a Educadora por via telefónica

✓

A criança – Em contexto de sala de atividades

A Educadora:
1

questiona a criança no sentido de averiguar se esta sente pelo menos, um dos seguintes sintomas: febre, tosse
e falta de ar (dificuldade respiratória);

2

Em caso de suspeita de infeção viral, de forma serena, procura tranquilizar a criança;

3

Contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324)

4

A educadora pede à assistente operacional para levar a criança para a sala de isolamento;

5

Contacta de imediato, telefonicamente, o encarregado de educação.

6

Desinfeta o espaço onde a criança estava e desinfeta as mãos das crianças que estavam próximo desta
(recorrendo ao álcool disponível no kit proteção);
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Promove o arejamento imediato da sala.

A Assistente Operacional:

9

Acompanha a criança até à sala de isolamento e substitui a sua máscara por uma do kit de proteção; a máscara
utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado.
A assistente operacional desinfeta as mãos à criança

10

A assistente operacional mede e regista a temperatura da criança na ficha da sala de isolamento;

11

A assistente operacional desinfeta as mãos;

8

A assistente operacional permanece com a criança na sala de isolamento até o encarregado de educação
chegar;
No final de cada utilização da sala de isolamento, a assistente operacional procede à limpeza e desinfeção da
mesma.

12
13
✓

A Criança em contexto dentro e fora da sala de atividades

1

Em caso de suspeita de infeção, o educador contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324)

2

A criança desinfeta as mãos;

3

A assistente operacional mede e regista a temperatura da criança na ficha da sala de isolamento;

4

A assistente operacional desinfeta as mãos;

5

No final de cada utilização da sala de isolamento, a assistente operacional procede à limpeza/ desinfeção deste
espaço.
✓

Adulto - Docente/ não docente:

1

Tomada de consciência de sintomas de Covid-19;

2

Contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324)

3

Dirige-se sozinho(a) para a sala de isolamento indicada, avalia e regista a temperatura corporal, na ficha de
sala de isolamento, juntamente com os restantes dados.

4

Na sala de isolamento contacta o SNS 24 – 808 24 24 24 e segue as indicações dadas.

PROCEDIMENTOS A TER PERANTE UM CASO SUSPEITO DE COVID 19 (com febre ou tosse ou dificuldade respiratória, podendo
também existir outros sintomas entre os quais, dor de garganta, dores musculares generalizadas, perda do paladar ou olfato,
diarreia, dor no peito e dor de cabeça (…):

✓
A criança/docente/não docente, fora do contexto de escola: informa, imediatamente, a Direção da Escola por
via telefónica. No caso da criança é o Encarregado de Educação que contacta a escola
✓

A criança – Em contexto de sala de atividades:

O Educador:
1

A Educadora questiona a criança no sentido de averiguar se esta sente pelo menos, um dos seguintes sintomas:
febre, tosse e falta de ar (dificuldade respiratória);

2

Em caso de suspeita de infeção viral, de forma serena, procura tranquilizar a criança

3

Contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324)

4

O ponto focal indica qual a assistente operacional que irá acompanhar a criança para a sala de isolamento para
onde deverão dirigir-se;
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5

Desinfeta os materiais da criança e as suas mãos (recorrendo ao álcool disponível no kit proteção);

6

Na sala desinfeta, manda o(a) aluno(a) companheiro(a) desinfetar as mãos (recorrendo ao álcool disponível no
kit proteção);

7

Promove o arejamento imediato da sala.

A Assistente Operacional:

9

Acompanha a criança até à sala de isolamento e substitui a sua máscara por uma do kit de proteção; a máscara
utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado.
A criança desinfeta as mãos;

10

A assistente operacional mede e regista a temperatura da criança na ficha da sala de isolamento;

11

A assistente operacional desinfeta as mãos;

12

Regressa ao local de trabalho.

13

No final de cada utilização da sala de isolamento, a assistente operacional procede à limpeza e desinfeção da
mesma;

8

✓

Adulto - Docente/ não docente:

1

Tomada de consciência de sintomas de Covid-19;

2

Contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324)

3

Dirige-se sozinho(a) para a sala de isolamento indicada, avalia e regista a temperatura corporal, na ficha de sala
de isolamento, juntamente com os restantes dados.

4

Na sala de isolamento contacta o SNS 24 – 808 24 24 24 e segue as indicações dadas.
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Plano de Contingência
2020/2021
NORMAS EDUCADORES
Jardim de Infância de Camarões
NORMAS GERAIS (CÓDIGO DE CONDUTA):
1. Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, encarregados de educação, fornecedores e outros elementos
externos);
2. Ao entrar no Jardim de Infância, desinfetar as mãos com uma solução álcool-gel;
3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos;
4. Reforçar a higienização das mãos antes e após as refeições, antes e após as atividades, antes e após o uso da casa de banho
e sempre que necessário;
5. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de utilizados e lavar as mãos, com
água e sabão, de seguida;
6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
8. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como maçanetas, interruptores, etc.
9. Manter a distância de segurança das outras pessoas de, pelo menos, 1 metro.
10.
Circular no espaço escolar de acordo com os circuitos assinalados e sempre pela direita.
11.
Se estiver em casa com sintomas de COVID 19 (tosse, febre ou dificuldade respiratória), ligue SNS 24 – 808242424. NÃO
COMPAREÇA NO JARDIM DE INFÂNCIA!
12.
Caso se encontre no Jardim de Infância com sintomas, contacte o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324), dirijase para a sala de isolamento (1) indicada e ligue para o SNS 24 – 808242424, para impedir que outros possam ser expostos e
infetados.
(1) Sala de isolamento:
Estabelecimento de Ensino

Sala de Isolamento

Jardim de Infância de Camarões

Sala anexa à casa de banho dos adultos

NORMAS ESPECÍFICAS PARA EDUCADORES:
ONDE?

Entrada no
Estabelecimento
de ensino

O QUE FAZER?
Colocar a máscara antes de entrar.
De acordo com o percurso do Mapa de Circulação, sempre que possível, dirigir-se
diretamente para a sala atividades
Manter a distância de segurança.
Proceder à higienização das mãos.
Proceder à higienização do calçado
Ordenar a entrada das Crianças.
Proceder à higienização das mãos.
Sempre que necessário a Assistente Operacional, com a colaboração do Educador,
higienizam o seu espaço.

Sala de
Atividades

Desinfetar as mãos com álcool gel.
Privilegiar atividades e materiais facilmente higienizáveis;
Sempre que possível privilegiar as atividades em espaços abertos;
Sempre que possível assegurar que os objetos partilhados entre crianças são devidamente
desinfetados entre utilizações.
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Sempre que usar lenços de papel quando espirra (de utilização única) deve deitá-los no
caixote do lixo e de seguida lavar as mãos com água e sabão;
Beber água com garrafa pessoal;
Comunicar com os EE utilizando a via correio eletrónico/ telefone
As crianças só poderão sair da sala com autorização de adulto.
Só poderão estar, em simultâneo, o número de adultos que permita cumprir a lotação
definida para a sala.
Desinfetar mesas e todo o material com papel humedecido em álcool a 70º, antes e após
utilização.

Dirigir-se ao Refeitório pelo percurso indicado.
Refeitório

Manter sempre a distância de segurança da pessoa da frente.
Lavar bem as mãos com sabão;
Ocupar apenas os lugares indicados.
Regressar, pelo percurso indicado para a sala.
De acordo com o percurso do Mapa de Circulação.

Saída da escola

Circulação de
documentos

Só depois de abandonar a Escola, poderá ser retirada a máscara.

Os documentos circularão, preferencialmente por via digital.
Serão disponibilizados na plataforma TEAMS.

PROCEDIMENTOS A TER PERANTE UM CASO SUSPEITO DE COVID 19 (com febre ou tosse ou dificuldade respiratória, podendo
também existir outros sintomas entre os quais, dor de garganta, dores musculares generalizadas, perda do paladar ou olfato,
diarreia, dor no peito e dor de cabeça (…):

✓
Encarregado de Educação(a)/docente/não docente, fora do contexto de escola: informa, imediatamente, a Direção da
Escola, por via telefónica.

A criança – Em contexto de sala de atividades
O Educador:
1

A Educadora questiona a criança no sentido de averiguar se esta sente pelo menos, um dos seguintes sintomas:
febre, tosse e falta de ar (dificuldade respiratória);

2

Em caso de suspeita de infeção viral, de forma serena, procura tranquilizar a criança

3

Contacta o Encarregado de Educação

4

Contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324)

5

Desinfeta a mesa da criança e as suas mãos (recorrendo ao álcool disponível no kit proteção);

6

Promove o arejamento imediato da sala.

A Assistente Operacional:
7

Acompanha a criança até à sala de isolamento e substitui a sua máscara por uma do kit de proteção; a máscara
utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado.
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8

A criança desinfeta as mãos com a ajuda da assistente operacional

9

A assistente operacional mede e regista a temperatura da criança na ficha da sala de isolamento;

10

A assistente operacional desinfeta as mãos;

11

No final de cada utilização da sala de isolamento, operacionais que deve providenciar a limpeza/desinfeção da
mesma.

✓

A criança – Fora do contexto da sala de atividades

1

A educadora questiona a criança no sentido de averiguar se esta se sente com febre, tosse, falta de ar
(dificuldade respiratória);

2

Em caso de suspeita de infeção, a educadora, contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324)

4

A assistente operacional acompanha a criança à sala de isolamento indicada e substitui a sua máscara por uma
do kit de proteção, a máscara utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado;
A criança desinfeta as mãos;

5

A assistente operacional mede e regista a temperatura da criança na ficha da sala de isolamento;

6

A assistente operacional desinfeta as mãos;

7

No final de cada utilização da sala de isolamento, a assistente operacional à limpeza/ desinfeção da mesma.

3

✓

Adulto - Docente/ não docente:

1

Tomada de consciência de sintomas de Covid-19;

2

Contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324)

3

Dirige-se sozinho(a) para a sala de isolamento indicada, avalia e regista a temperatura corporal, na ficha de
sala de isolamento, juntamente com os restantes dados.

4

Na sala de isolamento contacta o SNS 24 – 808 24 24 24 e segue as indicações dadas.
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Plano de Contingência
2020/2021
NORMAS ASSISTENTES OPERACIONAIS
Jardim de Infância de Camarões
NORMAS GERAIS (CÓDIGO DE CONDUTA):
1. Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, encarregados de educação, fornecedores e outros elementos
externos);
2. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução álcool-gel;
3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos;
4. Reforçar a higienização das mãos antes e após as refeições, antes e após o uso da casa de banho e sempre que necessário;
5. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de utilizados e lavar as mãos, com
água e sabão, de seguida;
6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
8. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc.
9. Manter a distância de segurança das outras pessoas de, pelo menos, 1 metro.
10. Circular no espaço escolar de acordo com os circuitos assinalados e sempre pela direita.
11. Se estiver em casa com sintomas de COVID 19 (tosse, febre ou dificuldade respiratória), ligue SNS 24 – 808242424. NÃO
COMPAREÇA NA ESCOLA!
12. Caso se encontre na Escola com sintomas, contacte o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324), dirija-se para a sala
de isolamento (1) indicada e ligue para o SNS 24 – 808242424, para impedir que outros possam ser expostos e infetados.

(1)

Sala de isolamento:

Estabelecimento de Ensino

Sala de Isolamento

Jardim de Infância de Camarões

Sala anexa à casa de banho dos adultos

NORMAS ESPECÍFICAS PARA OS(AS) ASSISTENTES OPERACIONAIS:
▪
▪
▪
▪

Avaliação das necessidades de material (equipamentos de limpeza, produtos de lavagem de mãos e de limpeza de
superfícies e chão);
Manutenção de stocks de toalhetes de papel, papel higiénico e sabonete líquido, em quantidade suficiente por forma a
fazer face às novas exigências, facilitando o seu acesso a toda a comunidade educativa;
Colocação e manutenção nos dispensadores de solução alcoólica nos espaços do jardim
Colocação e manutenção dos kits prevenção nas salas e sala de isolamento;

Kit sala: 2 máscaras cirúrgicas, toalhetes de papel, álcool sanitário a 70ºGL e 3 pares de luvas;
Kit sala de isolamento: 6 máscaras cirúrgicas, toalhetes de papel, álcool sanitário a 70ºGL, termómetro e
3 pares de luvas;

48

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID -19
•
•

Agrupamento de Escolas Lapiás

Manter a casa de banho em funcionamento para garantir o cumprimento da cota de ocupação deste espaço, que é de
duas crianças por casa de banho.
Abrir as janelas e as portas das salas de atividades.

➢ LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS
As assistentes operacionais deverão realizar as seguintes tarefas:
Instalação

Salas de
atividades e
Gabinete de
trabalho

Tarefas diárias

Periodicidade

Esvaziar os caixotes de lixo das salas de atividades

2 vezes ao dia

Limpar as mesas e as cadeiras das salas de atividades

2 vezes ao dia

Limpar as mesas e computadores (monitores,
teclados, ratos)

Após cada
utilização

Desinfetar os puxadores de portas e janelas

2 vezes ao dia

Verificar e repor os stocks de álcool gel

2 vezes ao dia

Desinfeção da sala

No final ou
início de cada
início

Arejar as salas de todos os locais fechados nos quais
existam aberturas para o exterior, abrindo portas e
janelas

Desde o início
até ao fim do
dia

Abrir as janelas para promover a ventilação natural
Esvaziar os caixotes de lixo
Casas de banho

Efetuar a limpeza/ desinfeção e registar em impresso
próprio colocado para o efeito

Procedimento

A limpeza deverá ser
efetuada utilizando luvas,
nomeadamente na remoção
do lixo.
A limpeza das maçanetas e
puxadores deverá ser
realizada tanto no interior
do espaço como no exterior.
Os panos de limpeza
deverão ser lavados com
frequência.

4 a 5 vezes por
dia

Repor stocks de papel higiénico e sabão líquido
Abrir a janela no local (quando possível), fechando a
porta (sempre que possível) para promover a
ventilação natural
Sala de
isolamento após
saída do doente

Fazer a limpeza geral do espaço, incluindo as
maçanetas e puxadores das portas e janelas e outros
objetos que aí possam existir

Sempre que
haja algum
doente

Trocar o saco do caixote do lixo
Proceder à lavagem do chão

O pano de limpeza utilizado
destina-se apenas a este
procedimento.

Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas
superfícies frequentemente manuseadas e mais
utilizadas pelo doente confirmado, com maior
probabilidade de estarem contaminadas
Sala de
isolamento no
caso de situação
de caso
confirmado

Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do local
onde se encontrava o doente confirmado (incluindo
materiais e equipamentos utilizados por este)
Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso
suspeito em dois sacos de plástico, resistentes, com
dois nós apertados, preferencialmente com um
adesivo/atilho e colocação dos mesmos em
contentores de resíduos coletivos após 24 horas da
sua
produção.
Nunca em ecopontos!

Para esta limpeza será́
utilizado o líquido
desinfetante.
Sempre que
haja algum
doente
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PROCEDIMENTOS A TER PERANTE UM CASO SUSPEITO DE COVID 19 (com febre ou tosse ou dificuldade respiratória, podendo
também existir outros sintomas entre os quais, dor de garganta, dores musculares generalizadas, perda do paladar ou olfato,
diarreia, dor no peito e dor de cabeça (...):
✓ A criança/docente/não docente, fora do contexto de escola: informa, imediatamente, a Direção da Escola, por via
telefónica. No caso da Criança o Encarregado de Educação informa o educador e este por sua vez informa a Direção.
✓ A criança– Em contexto da sala de atividades:
A Educadora:
A Educadora questiona a criança no sentido de averiguar se esta sente pelo menos, um dos seguintes sintomas:
1
febre, tosse e falta de ar (dificuldade respiratória);
2
Em caso de suspeita de infeção viral, de forma serena, procura tranquilizar a criança);
3
Contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324)
4
A educadora informa a assistente operacional que irá acompanhar a criança para a sala de isolamento.
5
Desinfeta a mesa da criança e as suas mãos (recorrendo ao álcool disponível no kit proteção);
6
Promove o arejamento imediato da sala.
Assistente Operacional:
Acompanha a criança até à sala de isolamento, e a máscara utilizada é colocada num saco de plástico bem
7
fechado.
8
A criança desinfeta as mãos;
A assistente operacional mede e regista a temperatura à criança na ficha da sala de isolamento;
9
10
11

A assistente operacional desinfeta as mãos;
No final de cada utilização da sala de isolamento, a assistente operacional proceder á limpeza/ desinfeção da
mesma.

✓ A criança – Fora do contexto da sala de atividades
1
2
3
4
5
6

A assistente operacional questiona a criança no sentido de averiguar se esta se sente com febre, tosse, falta de
ar (dificuldade respiratória);
A assistente operacional acompanha a criança à sala de isolamento indicada e substitui a sua máscara por uma
do kit de proteção, a máscara utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado;
A criança desinfeta as mãos com a ajuda do adulto
A assistente operacional mede e regista a temperatura da criança na ficha da sala de isolamento;
A assistente operacional desinfeta as mãos;
No final de cada utilização da sala de isolamento, a assistente operacional procede à limpeza/ desinfeção da
mesma.

✓ Adulto - Docente/ não docente:
1
2
3
4

Tomada de consciência de sintomas de Covid-19;
Contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324)
Dirige-se sozinho(a) para a sala de isolamento indicada, avalia e regista a temperatura corporal, na ficha de sala
de isolamento, juntamente com os restantes dados.
Na sala de isolamento contacta o SNS 24 – 808 24 24 24 e segue as indicações dadas.
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Medidas específicas do estabelecimento de ensino
Com o objetivo de reduzir os contactos entre os elementos da comunidade escolar, ao longo de todo o período de
permanência no JI de Montelavar, por forma a facilitar o cumprimento das regras de prevenção e redução do risco de
infeção por Covid-19, foram adotadas algumas estratégias específicas no Jardim de Infância de Montelavar, a saber:
➢HORÁRIOS:
▪

Este ano letivo, por nos encontramos numa situação excecional devido à COVID-19, e para evitar o contacto entre
os dois grupos, optou-se por desencontrar os horários de entrada e de saída dos grupos da sala A e da sala B.

SALA A

SALA B

8h45m
Almoço
11h45m – 12h45m
Saída
14h45m

▪

Entrada das crianças da sala A

▪

Almoço das crianças da sala A

▪

Saída das crianças da sala A

9h00m
Almoço
12h45m– 13h45m
Saída
15h00m

▪ Entrada das crianças da sala B
▪ Almoço das crianças da sala B
▪ Saída das crianças da sala B

➢ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES:
▪

As atividades de cada grupo decorrem na mesma sala, com regras específicas e de ocupação bem identificadas,
tendo sido definido o número de crianças por cada área. Os materiais são higienizados após a utilização de cada
criança. Cada grupo sai pela sua sala para o recreio que lhe está destinado.

▪

As salas foram organizadas de acordo com as suas especificidades
▪
▪

Quando entram na sala, as crianças ocupam os seus lugares segundo uma determinada ordem para
que os contactos sejam minimizados;
O mesmo princípio é aplicado quando saem da sala.

▪

Nos intervalos, as crianças permanecem na sua zona de recreio, que se encontra identificada nos mapas de
circulação interna da JI, afixados junto à porta das salas de atividades.

▪

Se chover, as crianças não fazem recreio, permanecem na sala e continuam a realizar atividades normalmente.

▪

Para evitar ajuntamentos, durante as idas à casa de banho, as crianças são supervisionadas pelo adulto que
autoriza, no máximo, 3 crianças de cada vez para cada casa de banho.

➢MAPAS COM CIRCUITOS DE CIRCULAÇÃO:
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▪

Foram elaborados mapas com os circuitos de circulação a percorrer pelas crianças, educadores, assistentes
operacionais e técnicos, no interior do JI, mantendo os procedimentos de distanciamento físico, nomeadamente
no percurso desde a entrada do JI até à sala de atividades.

▪

Nesses mapas com os circuitos de circulação interna, está identificada a sala de isolamento bem como os trajetos
possíveis para um eventual caso suspeito de infeção por COVID-19.

▪

Esta planta com o circuito será divulgada a toda a comunidade escolar, e afixada junto da entrada das salas de
atividades.

Jardim de Infância de Montelavar

Planta de movimentação no Jardim de Infância nos diversos espaços escolares

Legenda: 1 – Refeitório, 2 - Sala A de atividades, 3 - Sala B de Atividades, 4 – duas casas de banho
para as crianças, 5 - Casa de banho dos adultos, 6- Gabinete de trabalho e local para isolamento.

O espaço com o contorno verde destina-se ao recreio da sala A e o contorno azul ao recreio da
sala B.

➢NORMAS GERAIS e ESPECÍFICAS para CRIANÇAS, EDUCADORES e ASSISTENTES OPERACIONAIS:
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Para que as principais normas gerais e específicas, a cumprir pelos diferentes elementos da comunidade educativa
– Crianças, Encarregados de Educação, Educadores e Assistentes Operacionais, fossem de fácil leitura e
compreensão, foram elaborados documentos que, de uma forma mais resumida e simples, contêm a informação
considerada fundamental para que se possam cumprir os objetivos deste Plano de Contingência no Jardim de
Infância.

➢SUBTITUIÇÕES:
▪

Sempre que se verifique a ausência de uma educadora, deve ser contactada a Direção que, quando possível,
garantirá a substituição da docente. Caso não seja possível, as crianças regressarão a casa. Quando for possível
prever com antecedência a ausência do Educador e a Direção possa substituir o docente, as crianças permanecem
no JI. Caso contrário, os Encarregados de Educação serão informados e as crianças ficam em casa.

▪

Sempre que se verifique a ausência da assistente operacional que apoia uma determinada sala de atividades, deve
ser contactada a Direção que, sempre que possível, garantirá a substituição da mesma. Caso não seja possível, as
crianças regressarão a casa.
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Plano de Contingência
2020/2021
NORMAS das Crianças
Jardim de Infância de Montelavar
NORMAS GERAIS (CÓDIGO DE CONDUTA):
1. Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, encarregados de educação, fornecedores e outros elementos
externos);
2. Ao entrar no Jardim de Infância, desinfetar as mãos com uma solução álcool-gel;
3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos;
4. Reforçar a higienização das mãos antes e após as refeições, antes e após das atividades, antes e após o uso da casa de banho
e sempre que necessário;
5. Usar papel higiénico que está nas salas (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de utilizados e
lavar as mãos, com água e sabão, de seguida;
6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
8. Evitar tocar em bens comuns
9. Não levar os brinquedos/matérias à boca
10. Circular no espaço do Jardim de Infância de acordo com os circuitos assinalados e sempre pela direita;
11. Se estiver em casa com sintomas de COVID 19 (tosse, febre ou dificuldade respiratória,) ligue SNS 24 – 808242424. NÃO
COMPAREÇA no Jardim de Infância!
12. Caso se encontre no Jardim de Infância com sintomas, o Educador / assistente operacional acionará as medidas previstas para
estas situações.
Sala de isolamento:
Estabelecimento de Ensino

Salas de Isolamento

Jardim de Infância de Montelavar

Gabinete de trabalho

NORMAS ESPECÍFICAS PARA AS CRINÇAS:
ONDE?
Entrada
no
Estabelecimento
de
ensino

O QUE FAZER?
A Educadora recebe as crianças ao portão do JI de forma organizada e encaminhas pelo
percurso indicado até à entrada do hall, para higienizarem os sapatos, as mãos e vestirem
o bibe com a supervisão e ajuda da Assistente Operacional.

A Educadora leva as crianças para dentro da sala de atividades
Manter a distância de segurança dos colegas;
Proceder à higienização das mãos;
Sala de Atividades
Utilizar somente os seus materiais (canetas, lápis, tesoura, cola; etc.
Sempre que usar papel higiénico ou lenços de papel quando espirra (de utilização única)
deve deitá-los no caixote do lixo e de seguida lavar as mãos com água e sabão;
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Só é permitido beber água com garrafa pessoal;

Para ir ao WC, sair pela porta interior da sala, seguir o percurso indicado;
Casa
de
Banho

Cumprir a lotação da casa de banho que vai utilizar;
Lotação de cada casa de banho três crianças;
Lavar bem as mãos com sabão e secá-las com um toalhete. Deitar o toalhete no lixo;
Dirigir-se para a sala seguindo o percurso indicado;
Dirigir-se ao Refeitório pelo percurso indicado.
Lavar as mãos.

Refeitório

Intervalos

Saída da Escola

Ausência do
Educador
Ausência de
Assistente
Operacional

Ocupar apenas os lugares indicados, com crianças viradas no mesmo sentido.
Regressar pelo percurso indicado até à zona de recreio correspondente à sala das
atividades
Permanecer na zona de recreio destinada a cada sala de atividades
Perante condições desfavoráveis (ex. climatéricas) permaneceram na sala de atividades.
De acordo com o percurso de circulação definido as crianças circulam pela direita e são
entregues ao portão do estabelecimento pela educadora e pela assistente operacional aos
encarregados de educação.
Sempre que se verifique a ausência de uma educadora, deve ser contactada a direção que,
quando possível, garantirá a substituição da docente. Caso não seja possível, as crianças
regressarão a casa.
Sempre que se verifique a ausência da assistente operacional que apoia uma determinada
sala de atividades, deve ser contactada a direção que, sempre que possível, garantirá a
substituição da mesma. Caso não seja possível, as crianças regressarão a casa.

PROCEDIMENTOS A TER PERANTE UM CASO SUSPEITO DE COVID 19 (com febre ou tosse ou dificuldade respiratória, podendo
também existir outros sintomas entre os quais, dor de garganta, dores musculares generalizadas, perda do paladar ou olfato,
diarreia, dor no peito e dor de cabeça (…):
✓

Docente/não docente, fora do contexto de escola: informa, imediatamente, a Direção da Escola por via telefónica

✓

A criança: o encarregado de educação informa imediatamente, a Educadora por via telefónica

✓

A criança – Em contexto de sala de atividades

A Educadora:
1
2
3
4
5
6
7

questiona a criança no sentido de averiguar se esta sente pelo menos, um dos seguintes sintomas: febre, tosse
e falta de ar (dificuldade respiratória);
Em caso de suspeita de infeção viral, de forma serena, procura tranquilizar a criança;
Contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324)
A educadora pede à assistente operacional para levar a criança para a sala de isolamento;
Contacta de imediato, telefonicamente, o encarregado de educação.
Desinfeta o espaço onde a criança estava e desinfeta as mãos das crianças que estavam próximo desta
(recorrendo ao álcool disponível no kit proteção);
Promove o arejamento imediato da sala.
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O(A) Assistente Operacional:
8
9
10
11
12
13
✓

Acompanha a criança até à sala de isolamento e substitui a sua máscara por uma do kit de proteção; a máscara
utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado.
A assistente operacional desinfeta as mãos à criança
A assistente operacional mede e regista a temperatura da criança na ficha da sala de isolamento;
A assistente operacional desinfeta as mãos;
A assistente operacional permanece com a criança na sala de isolamento até o encarregado de educação
chegar;
No final de cada utilização da sala de isolamento, a assistente operacional procede à limpeza e desinfeção da
mesma.
A Criança em contexto dentro e fora da sala de atividades

1

Em caso de suspeita de infeção, o educador contacta o, o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324)

2
3
4

A criança desinfeta as mãos;
A assistente operacional mede e regista a temperatura da criança na ficha da sala de isolamento;
A assistente operacional desinfeta as mãos;
No final de cada utilização da sala de isolamento, a assistente operacional procede à limpeza/ desinfeção deste
espaço.

5

✓ Adulto - Docente/ não docente:
1
Tomada de consciência de sintomas de Covid-19;
2
Contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324)
Dirige-se sozinho(a) para a sala de isolamento indicada, avalia e regista a temperatura corporal, na ficha de sala
3
de isolamento, juntamente com os restantes dados.
4
Na sala de isolamento contacta o SNS 24 – 808 24 24 24 e segue as indicações dadas.

PROCEDIMENTOS A TER PERANTE UM CASO SUSPEITO DE COVID 19 (com febre ou tosse ou dificuldade respiratória, podendo
também existir outros sintomas entre os quais, dor de garganta, dores musculares generalizadas, perda do paladar ou olfato,
diarreia, dor no peito e dor de cabeça (…):
✓

✓

A criança/docente/não docente, fora do contexto de escola: informa, imediatamente, a Direção da Escola por via
telefónica. No caso da criança é o Encarregado de Educação que contacta a escola
A criança –Em contexto de sala de atividades:

O Educador:
1
2
3
4
5
6
7

A Educadora questiona a criança no sentido de averiguar se esta sente pelo menos, um dos seguintes sintomas:
febre, tosse e falta de ar (dificuldade respiratória);
Em caso de suspeita de infeção viral, de forma serena, procura tranquilizar a criança
Contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324)
O ponto focal indica qual a assistente operacional que irá acompanhar a criança para a sala de isolamento para
onde deverão dirigir-se;
Desinfeta os materiais da criança e as suas mãos (recorrendo ao álcool disponível no kit proteção);
Na sala desinfeta, manda o(a) aluno(a) companheiro(a) desinfetar as mãos (recorrendo ao álcool disponível no
kit proteção);
Promove o arejamento imediato da sala.
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A Assistente Operacional:

9
10
11

Acompanha o(a) aluno(a) até à sala de isolamento e substitui a sua máscara por uma do kit de proteção; a máscara
utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado.
O(A) aluno(a) desinfeta as mãos;
A assistente operacional mede e regista a temperatura da criança na ficha da sala de isolamento;
A assistente operacional desinfeta as mãos;

12

Regressa ao local de trabalho.

13

No final de cada utilização da sala de isolamento, o(a) assistente operacional comunica à chefe dos assistentes
operacionais que deve providenciar a limpeza/desinfeção da mesma.

8

✓ Adulto - Docente/ não docente:
1
Tomada de consciência de sintomas de Covid-19;
2
Contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324)
Dirige-se sozinho(a) para a sala de isolamento indicada, avalia e regista a temperatura corporal, na ficha de sala
3
de isolamento, juntamente com os restantes dados.
4
Na sala de isolamento contacta o SNS 24 – 808 24 24 24 e segue as indicações dadas.
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Plano de Contingência
2020/2021
NORMAS EDUCADORES
Jardim de Infância de Montelavar
NORMAS GERAIS (CÓDIGO DE CONDUTA):
1. Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, encarregados de educação, fornecedores e outros elementos
externos);
2. Ao entrar no Jardim de Infância, desinfetar as mãos com uma solução álcool-gel;
3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos;
4. Reforçar a higienização das mãos antes e após as refeições, antes e após as atividades, antes e após o uso da casa de banho
e sempre que necessário;
5. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de utilizados e lavar as mãos, com
água e sabão, de seguida;
6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
8. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como maçanetas, interruptores, etc.
9. Manter a distância de segurança das outras pessoas de, pelo menos, 1 metro.
10. Circular no espaço escolar de acordo com os circuitos assinalados e sempre pela direita.
11. Se estiver em casa com sintomas de COVID 19 (tosse, febre ou dificuldade respiratória), ligue SNS 24 – 808242424. NÃO
COMPAREÇA NO JARDIM DE INFÂNCIA!
12. Caso se encontre no Jardim de Infância com sintomas, contacte o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324), dirija-se
para a sala de isolamento (1) indicada e ligue para o SNS 24 – 808242424, para impedir que outros possam ser expostos e
infetados.
(1) Sala de isolamento:
Estabelecimento de Ensino
Jardim de Infância de Montelavar

Sala de Isolamento
Gabinete de Trabalho

NORMAS ESPECÍFICAS PARA EDUCADORES:
ONDE?

Entrada
no
Estabelecimento
de
ensino

O QUE FAZER?
Colocar a máscara antes de entrar.
De acordo com o percurso do Mapa de Circulação, sempre que possível, dirigir-se
diretamente para a sala atividades
Manter a distância de segurança.
Proceder à higienização das mãos.
Proceder à higienização do calçado
Ordenar a entrada das Criança.
Em primeiro lugar entram as crianças da sala A e depois as da Sala B
Proceder à higienização das mãos.
•

Sala
de
Atividades

•
•
•
•

Sempre que necessário a Assistente Operacional, com a colaboração do Educador,
higienizam o seu espaço.
Desinfetar as mãos com álcool gel.
Privilegiar atividades e materiais facilmente higienizáveis;
Sempre que possível privilegiar as atividades em espaços abertos;
Sempre que possível assegurar que os objetos partilhados entre crianças são
devidamente desinfetados entre utilizações.
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•

Sala de trabalho

Sempre que usar lenços de papel quando espirra (de utilização única) deve deitá-los
no caixote do lixo e de seguida lavar as mãos com água e sabão;
• Beber água com garrafa pessoal;
Comunicar com os EE utilizando a via correio eletrónico/ telefone
As crianças só poderão sair da sala com autorização de adulto.
Só poderão estar, em simultâneo, o número de adultos que permita cumprir a lotação
definida para a sala.
Desinfetar mesas e todo o material com papel humedecido em álcool a 70º, antes e após
utilização.

Dirigir-se ao Refeitório pelo percurso indicado.
Refeitório

Manter sempre a distância de segurança da pessoa da frente.
Lavar as mãos.
Ocupar apenas os lugares indicados.
Regressar, pelo percurso indicado para a sala.

Saída da escola

Circulação de
documentos

De acordo com o percurso do Mapa de Circulação.
Só depois de abandonar a Escola, poderá ser retirada a máscara.

Os documentos circularão, preferencialmente por via digital.
Serão disponibilizados na plataforma TEAMS.

PROCEDIMENTOS A TER PERANTE UM CASO SUSPEITO DE COVID 19 (com febre ou tosse ou dificuldade respiratória, podendo
também existir outros sintomas entre os quais, dor de garganta, dores musculares generalizadas, perda do paladar ou olfato,
diarreia, dor no peito e dor de cabeça (…):
✓

Encarregado de Educação(a)/docente/não docente, fora do contexto de escola: informa, imediatamente, a Direção da
Escola, por via telefónica.

A criança – Em contexto de sala de atividades
O Educador:
1

A Educadora questiona a criança no sentido de averiguar se esta sente pelo menos, um dos seguintes
sintomas: febre, tosse e falta de ar (dificuldade respiratória);

2
3
4
5
6

Em caso de suspeita de infeção viral, de forma serena, procura tranquilizar a criança
Contacta o Encarregado de Educação
Contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324)
Desinfeta a mesa da criança e as suas mãos (recorrendo ao álcool disponível no kit proteção);
Promove o arejamento imediato da sala.

A Assistente Operacional:
7
8
9
10

Acompanha a criança até à sala de isolamento e substitui a sua máscara por uma do kit de proteção; a máscara
utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado.
A criança desinfeta as mãos com a ajuda da assistente operacional
A assistente operacional mede e regista a temperatura da criança na ficha da sala de isolamento;
A assistente operacional desinfeta as mãos;
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No final de cada utilização da sala de isolamento, operacionais que deve providenciar a limpeza/desinfeção da
mesma.

✓

A criança – Fora do contexto da sala de atividades
A educadora questiona a criança no sentido de averiguar se esta se sente com febre, tosse, falta de ar
1
(dificuldade respiratória);
2

Em caso de suspeita de infeção, a educadora, contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324)

4
5
6

A assistente operacional acompanha a criança à sala de isolamento indicada e substitui a sua máscara por uma
do kit de proteção, a máscara utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado;
A criança desinfeta as mãos;
A assistente operacional mede e regista a temperatura da criança na ficha da sala de isolamento;
A assistente operacional desinfeta as mãos;

7

No final de cada utilização da sala de isolamento, a assistente operacional à limpeza/ desinfeção da mesma.

3

✓ Adulto - Docente/ não docente:
1
Tomada de consciência de sintomas de Covid-19;
2
Contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324)
Dirige-se sozinho(a) para a sala de isolamento indicada, avalia e regista a temperatura corporal, na ficha de sala
3
de isolamento, juntamente com os restantes dados.
4
Na sala de isolamento contacta o SNS 24 – 808 24 24 24 e segue as indicações dadas.
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Plano de Contingência
2020/2021
NORMAS ASSISTENTES OPERACIONAIS
Jardim de Infância de Montelavar
NORMAS GERAIS (CÓDIGO DE CONDUTA):
1. Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, encarregados de educação, fornecedores e outros elementos
externos);
2. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução álcool-gel;
3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos;
4. Reforçar a higienização das mãos antes e após as refeições, antes e após as atividades, antes e após o uso da casa de banho
e sempre que necessário;
5. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de utilizados e lavar as mãos, com
água e sabão, de seguida;
6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
8. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies, maçanetas, interruptores, etc.
9. Manter a distância de segurança das outras pessoas de, pelo menos, 1 metro.
10. Circular no espaço escolar de acordo com os circuitos assinalados e sempre pela direita.
11. Se estiver em casa com sintomas de COVID 19 (tosse, febre ou dificuldade respiratória), ligue SNS 24 – 808242424. NÃO
COMPAREÇA NO JARDIM DE INFÂNCIA!
12. Caso se encontre no Jardim de Infância com sintomas, contacte o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324), dirija-se
para a sala de isolamento (1) indicada e ligue para o SNS 24 – 808242424, para impedir que outros possam ser expostos e
infetados.
13. O micro-ondas estará disponível e as refeições poderão ser consumidas na sala, desde que seja respeitada a lotação e o
distanciamento físico.
(1) Sala de isolamento:
Estabelecimento de Ensino

Sala de Isolamento

Jardim de Infância de Montelavar

Gabinete de trabalho

NORMAS ESPECÍFICAS PARA OS(AS) ASSISTENTES OPERACIONAIS:
▪
▪
▪
▪

Avaliação das necessidades de material (equipamentos de limpeza, produtos de lavagem de mãos e de limpeza de
superfícies e chão);
Manutenção de stocks de toalhetes de papel, papel higiénico e sabonete líquido, em quantidade suficiente por forma a
fazer face às novas exigências, facilitando o seu acesso a toda a comunidade educativa;
Colocação e manutenção nos dispensadores de solução alcoólica nos seguintes locais: Na entrada do Jardim de Infância,
salas de atividades, refeitório e gabinete de trabalho.
Colocação e manutenção dos kits prevenção nas salas de atividades, gabinete de trabalho e refeitório

Kit sala: 2 máscaras cirúrgicas, toalhetes de papel, álcool sanitário a 70ºGL e 3 pares de luvas
Kit sala de isolamento: 6 máscaras cirúrgicas, toalhetes de papel, álcool sanitário a 70ºGL, termómetro e
3 pares de luvas;
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▪

Manter as duas casas de banho em funcionamento para garantir o cumprimento da cota de ocupação destes espaços, que
é de três crianças por casa de banho. de forma a garantir a cota de ocupação deste espaço.

▪

Abrir as janelas e as portas das salas de atividades

➢

LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS - As assistentes operacionais deverão realizar as seguintes tarefas:
Instalação

Salas de
atividades
Gabinete de
trabalho

Tarefas diárias
Esvaziar os caixotes de lixo das salas de atividades
Limpar as mesas e as cadeiras das salas de atividades
Limpar as mesas e computadores (monitores, teclados,
ratos).
Desinfetar os puxadores de portas e janelas.
Verificar e repor os stocks de álcool gel.
Desinfeção da sala.
Arejar as salas de todos os locais fechados nos quais
existam aberturas para o exterior, abrindo portas e
janelas.
Abrir as janelas para promover a ventilação natural.
Esvaziar os caixotes de lixo.
Efetuar a limpeza/desinfeção e registar em impresso
próprio colocado para o efeito.

Casas de banho

Periodicidade
2 vezes ao dia
2 vezes ao dia
Após cada utilização
2 vezes ao dia
2 vezes ao dia
Final ou início do dia
Desde o Início até ao
final do dia

4 a 5 vezes por dia
Repor stocks de papel higiénico e sabão líquido.

Sala de
isolamento
após saída do
doente

Sala de
isolamento no
caso de
situação de
caso
confirmado

Abrir a janela no local (quando possível), fechando a
porta (sempre que possível) para promover a
ventilação natural.
Fazer a limpeza geral do espaço, incluindo as
maçanetas e puxadores das portas e janelas e outros
objetos que aí possam existir.
Trocar o saco do caixote do lixo.
Proceder à lavagem do chão.
Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas
superfícies frequentemente manuseadas e mais
utilizadas pelo doente confirmado, com maior
probabilidade de estarem contaminadas;
Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do local
onde se encontrava o doente confirmado (incluindo
materiais e equipamentos utilizados por este);
Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso
suspeito em dois sacos de plástico, resistentes, com
dois nós apertados, preferencialmente com um
adesivo/atilho e colocação dos mesmos em
contentores de resíduos coletivos após 24 horas da sua
produção. Nunca em ecopontos!

Procedimento
A limpeza deverá
ser efetuada
utilizando luvas,
nomeadamente
na remoção do
lixo.
A limpeza das
maçanetas e
puxadores
deverá ser
realizada tanto
no interior do
espaço como no
exterior.
Os panos de
limpeza deverão
ser lavados com
frequência.

Sempre que haja
algum doente
O pano de
limpeza utilizado
destina-se
apenas a este
procedimento.

Sempre que haja
algum doente

Para esta
limpeza será
utilizado o
líquido
desinfetante.
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PROCEDIMENTOS A TER PERANTE UM CASO SUSPEITO DE COVID 19 (com febre ou tosse ou dificuldade respiratória, podendo
também existir outros sintomas entre os quais, dor de garganta, dores musculares generalizadas, perda do paladar ou olfato,
diarreia, dor no peito e dor de cabeça (…):
✓

A Criança) /docente/não docente, fora do contexto de escola: informa, imediatamente, a Direção da Escola, por via
telefónica. No caso da Criança o Encarregado de Educação informa o educador e este por sua vez informa a Direção.

✓

A criança– Em contexto da sala de atividades

A Educadora:
1

A Educadora questiona a criança no sentido de averiguar se esta sente pelo menos, um dos seguintes sintomas:
febre, tosse e falta de ar (dificuldade respiratória);

2
3
4
5
6

Em caso de suspeita de infeção viral, de forma serena, procura tranquilizar a criança);
Contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324)
A educadora informa a assistente operacional que irá acompanhar a criança para a sala de isolamento.
Desinfeta a mesa da criança e as suas mãos (recorrendo ao álcool disponível no kit proteção);
Promove o arejamento imediato da sala.

Assistente Operacional:
7
8
9
10
11
✓
1
2
3
4
5
6

Acompanha a criança até à sala de isolamento, e a máscara utilizada é colocada num saco de plástico bem
fechado.
A criança desinfeta as mãos;
A assistente operacional mede e regista a temperatura à criança na ficha da sala de isolamento;
A assistente operacional desinfeta as mãos;
No final de cada utilização da sala de isolamento, a assistente operacional proceder á limpeza/desinfeção da
mesma.
A criança – Fora do contexto da sala de atividades
A assistente operacional questiona a criança no sentido de averiguar se esta se sente com febre, tosse, falta de
ar (dificuldade respiratória);
A assistente operacional acompanha a criança à sala de isolamento indicada e substitui a sua máscara por uma
do kit de proteção, a máscara utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado;
A criança desinfeta as mãos com a ajuda do adulto
A assistente operacional mede e regista a temperatura da criança na ficha da sala de isolamento;
A assistente operacional desinfeta as mãos;
No final de cada utilização da sala de isolamento, a assistente operacional procede à limpeza/ desinfeção da
mesma.

✓ Adulto - Docente/ não docente:
1
Tomada de consciência de sintomas de Covid-19;
2
Contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324)
Dirige-se sozinho(a) para a sala de isolamento indicada, avalia e regista a temperatura corporal, na ficha de sala
3
de isolamento, juntamente com os restantes dados.
4
Na sala de isolamento contacta o SNS 24 – 808 24 24 24 e segue as indicações dadas.
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MEDIDAS ESPECÍFICAS DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO
Com o objetivo de reduzir os contactos entre os elementos da comunidade escolar, ao longo de todo o período de
permanência no Jardim de Infância de Morelena, por forma a facilitar o cumprimento das regras de prevenção e
redução do risco de infeção por Covid-19, foram adotadas algumas estratégias específicas no respetivo Jardim de
Infância.
➢ HORÁRIO:

Período da
manhã

9:00h – 12:00h

Almoço

12:00h – 13:00h

Período da
tarde

13:00h – 15:00h

➢ ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

As atividades letivas do grupo do JI decorrem na mesma sala, com regras estabelecidas;
A sala foi organizada de acordo com as especificidades de cada área curricular, estando determinado o
número de crianças por áreas;
Os materiais são higienizados após a utilização de cada criança;
O grupo sai da sala para o recreio através de uma porta lateral;
Quando entram na sala, as crianças ocupam os seus lugares segundo uma determinada ordem para que
os contactos sejam minimizados. O mesmo princípio é aplicado quando saem da sala;
Se chover, as crianças têm que permanecer na sala de atividades;
Para evitar ajuntamentos junto da casa de banho, as crianças são supervisionadas pelo adulto indo duas
crianças de cada vez.

➢ MAPA COM CIRCUITO DE CIRCULAÇÃO:
▪

Foi elaborado um mapa com os circuitos de circulação a percorrer pelas crianças, educadora, assistente
operacional, técnicos, entre outros, no interior do JI, mantendo os procedimentos de distanciamento
físico, nomeadamente no percurso desde a entrada do JI até à sala de atividades e nos acessos a outros
espaços.

▪

Nesse mapa, com os circuitos de circulação interna, está identificada a sala de isolamento.
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Planta com os circuitos de circulação interna e externa:

➢ REGRAS DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESPECÍFICOS:
▪

Foram definidas as regras de utilização dos diferentes espaços existentes no JI de Morelena:
•

Refeitório;

•

Terapias por entidades externas no espaço do refeitório.

➢ SUBSTITUIÇÕES:
▪

Sempre que se verifique a ausência da educadora, deve ser contactada a Direção que, quando possível,
garantirá a substituição da docente. Caso não seja possível, as crianças regressarão a casa. Quando for
possível prever com antecedência a ausência da Educadora e a Direção possa substituir a docente, as
crianças permanecem no JI. Caso contrário, os Encarregados de Educação serão informados e as crianças
ficam em casa.
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Sempre que se verifique a ausência da assistente operacional, deve ser contactada a Direção que, sempre
que possível, garantirá a substituição da mesma. Caso não seja possível, as crianças regressarão a casa.

✓ NORMAS GERAIS E ESPECÍFICAS PARA CRIANÇAS, EDUCADORA E ASSISTENTE OPERACIONAL:
▪

Para que as principais normas gerais e específicas, a cumprir pelos diferentes elementos da comunidade
educativa – Crianças, Educadora e Assistente Operacional, fossem de fácil leitura e compreensão, foram
elaborados documentos que, de uma forma mais resumida e simples, contêm a informação considerada
fundamental para que se possam cumprir os objetivos deste Plano de Contingência.
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NORMAS GERAIS (CÓDIGO DE CONDUTA):
1. Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, encarregados de educação, fornecedores e outros elementos
externos);
2. Ao entrar no Jardim de Infância, desinfetar as mãos com uma solução álcool-gel;
3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos;
4. Reforçar a higienização das mãos antes e após as refeições, antes e após das atividades, antes e após o uso da casa de banho
e sempre que necessário;
5. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de utilizados e lavar as mãos de
seguida, com água e sabão;
6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
8. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como maçanetas, interruptores, etc.;
9. Não levar os brinquedos e materiais à boca;
10. Circular no espaço escolar de acordo com os circuitos assinalados;
11. Se estiver em casa com sintomas de COVID 19 (tosse, febre ou dificuldade respiratória,) ligue SNS 24 – 808242424. NÃO
COMPAREÇA NO JARDIM DE INFÂNCIA!
12. Caso se encontre no Jardim de Infância com sintomas, o Educador/Assistente Operacional acionará as medidas previstas para
estas situações.
Sala de isolamento:
Estabelecimento de Ensino
Jardim de Infância de Morelena

Sala de Isolamento
WC das crianças

NORMAS ESPECÍFICAS PARA AS CRIANÇAS:
ONDE?

O QUE FAZER?

Entrada no
Estabelecimento de
Ensino

A Educadora recebe as crianças ao portão do JI de forma organizada e encaminha-as até
à entrada, no hall, higienizam o calçado, as mãos e vestem o bibe com a supervisão e
ajuda da Assistente Operacional.

Sala de Atividades

A Educadora leva as crianças para dentro da sala de atividades;
Manter a distância de segurança dos colegas;
Proceder à higienização das mãos;
Garantir a existência de material individual a cada atividade e a desinfeção do mesmo
entre utilizações;
Remover das salas os acessórios não essenciais à prática das atividades pedagógicas,
reforçando a limpeza e desinfeção dos que lá permanecem;
Utilizar somente os seus materiais (canetas, lápis, tesoura, cola, etc.);
Sempre que usar papel higiénico ou lenços de papel quando limpa o nariz (de utilização
única), a criança deve deitá-los no caixote do lixo e de seguida lavar as mãos com água e
sabão;
Sempre que possível e sem comprometer a segurança das crianças, manter as janelas
e/ou portas abertas a fim de garantir melhor circulação do ar;
Sempre que possível, serão privilegiadas atividades em espaços abertos;
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Só é permitido beber água com garrafa pessoal.
Podem utilizar as casas de banho a qualquer hora do dia com autorização da
educadora/assistente operacional;
Cumprir a lotação da casa de banho, 2 crianças de cada vez;
Lavar bem as mãos com água e sabão e secá-las com um toalhete. Deitar o toalhete no
lixo;
Dirigir-se para a sala seguindo o percurso indicado.
Permanecer na zona de recreio exterior do JI;
Perante condições desfavoráveis (ex. climatéricas) permanecerão na sala de atividades.
Lavar bem as mãos com água e sabão;

Refeitório

Dirigir-se ao refeitório pelo percurso indicado;
Ocupar apenas os lugares indicados;
Regressar pelo percurso indicado até à sala de atividades.

Saída da Escola
Ausência do
Educador
Ausência de
Assistente
Operacional

De acordo com o percurso do Mapa de Circulação.
Quando ocorra a ausência da educadora, deve ser contactada a direção que, quando
possível, garantirá a substituição da docente. Caso não seja possível, as crianças
regressarão a casa.
Quando ocorra a ausência da assistente operacional deve ser contactada a direção que,
sempre que possível, garantirá a substituição da mesma. Caso não seja possível, as
crianças regressarão a casa.

PROCEDIMENTOS A TER PERANTE UM CASO SUSPEITO DE COVID 19 (com febre ou tosse ou dificuldade respiratória, podendo
também existir outros sintomas entre os quais, dor de garganta, dores musculares generalizadas, perda do paladar ou olfato,
diarreia, dor no peito e dor de cabeça (…):
✓

Docente/não docente, fora do contexto de escola: informa, imediatamente, a Direção da Escola por via telefónica;

✓

A criança: o encarregado de educação informa, imediatamente, a Educadora por via telefónica;

✓

A criança – Em contexto de sala de atividades:

A Educadora:
1
2
3
4
5
6
7

A educadora questiona a criança no sentido de averiguar se esta sente, pelo menos, um dos seguintes sintomas:
febre, tosse e falta de ar (dificuldade respiratória);
Em caso de suspeita de infeção viral, de forma serena, procura tranquilizar a criança;
Contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324);
A educadora pede à assistente operacional para levar a criança para a sala de isolamento;
Contacta de imediato, telefonicamente, o encarregado de educação;
Desinfeta o espaço onde a criança estava e desinfeta as mãos das crianças (recorrendo ao álcool gel disponível);
Promove o arejamento imediato da sala.

A Assistente Operacional:

9
10
11

Acompanha a criança até à sala de isolamento e substitui a sua máscara por uma nova, descartando a antiga num
saco de plástico bem fechado;
Desinfeta as mãos à criança;
Mede e regista a temperatura da criança na ficha da sala de isolamento;
A Assistente Operacional desinfeta as mãos;

12

A assistente operacional permanece com a criança na sala de isolamento até o encarregado de educação chegar;

8
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No final de cada utilização da sala de isolamento, a assistente operacional deve providenciar a limpeza/desinfeção
da mesma.

A Criança em contexto dentro e fora da sala de atividades:

1

Em caso de suspeita de infeção a educadora contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324);

2
3
4
5

A assistente operacional acompanha o(a) aluno(a) à sala de isolamento;
A criança desinfeta as mãos;
A assistente operacional mede e regista a temperatura da criança na ficha da sala de isolamento;
A assistente operacional desinfeta as mãos;

6

A assistente operacional permanece com a criança até receberem orientações;

7

No final de cada utilização da sala de isolamento, a assistente operacional procede à limpeza/desinfeção da
mesma;

✓

Adulto - Docente/não docente:
1
2
3
4

Tomada de consciência de sintomas de Covid-19;
Contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324)
Dirige-se sozinho para a sala de isolamento indicada, avalia e regista a temperatura corporal, na ficha de sala
de isolamento, juntamente com os restantes dados.
Na sala de isolamento contacta o SNS 24 – 808 24 24 24 e segue as indicações dadas.
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NORMAS GERAIS (CÓDIGO DE CONDUTA):
1. Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, encarregados de educação, fornecedores e outros elementos
externos);
2. Ao entrar no Jardim de Infância, desinfetar as mãos com uma solução álcool-gel;
3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos;
4. Reforçar a higienização das mãos antes e após as refeições, antes e após das atividades, antes e após o uso da casa de banho
e sempre que necessário;
5. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de utilizados e lavar as mãos de
seguida, com água e sabão;
6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido e nunca para as mãos;
7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
8. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como maçanetas, interruptores, etc.;
9. Manter a distância de segurança das outras pessoas de, pelo menos, 1 metro;
10. Circular no espaço escolar de acordo com os circuitos assinalados;
11. Se estiver em casa com sintomas de COVID 19 (tosse, febre ou dificuldade respiratória,) ligue SNS 24 – 808242424. NÃO
COMPAREÇA NO JARDIM DE INFÂNCIA!
12. Caso se encontre no Jardim de Infância com sintomas, contacte o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324), dirija-se
para a sala de isolamento (1) indicada e ligue para o SNS 24 – 808242424, para impedir que outros possam ser expostos e
infetados.
(1) Sala de isolamento:
Estabelecimento de Ensino
Jardim de Infância de Morelena

Salas de Isolamento
WC dos Adultos

NORMAS ESPECÍFICAS PARA EDUCADORES:
ONDE?
Entrada no
Jardim de
Infância

Sala de
Atividades

O QUE FAZER?
Colocar a máscara antes de entrar;
De acordo com o percurso do Mapa de Circulação, sempre que possível, dirigir-se
diretamente para a sala;
Manter a distância de segurança;
Proceder à higienização das mãos;
Proceder à higienização do calçado.
Sempre que necessário a Assistente Operacional, com a colaboração do Educador,
higienizam o seu espaço.
Desinfetar as mãos com álcool gel;
Privilegiar atividades e materiais facilmente higienizáveis;
Sempre que possível privilegiar as atividades em espaços abertos;
Sempre que possível assegurar que os objetos partilhados entre crianças são devidamente
desinfetados entre utilizações;
Sempre que usar lenços de papel para assoar (de utilização única) deve deitá-los no caixote
do lixo e de seguida lavar as mãos com água e sabão.
Beber água com garrafa pessoal;
As crianças só poderão sair da sala com autorização de um adulto;
Comunicar com os Encarregados de Educação utilizando a via correio eletrónico/telefone.
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Desinfetar mesa, teclado, rato e impressora com papel humedecido em álcool a 70º, antes
e após utilização.
Dirigir-se ao Refeitório pelo percurso indicado;
Manter sempre a distância de segurança;
Lavar bem as mãos com água e sabão;
Regressar pelo percurso indicado.
De acordo com o percurso do Mapa de Circulação.
Só depois de sair do JI, poderá ser retirada a máscara.

Os documentos circularão, preferencialmente por via digital;
Serão disponibilizados na plataforma TEAMS.

PROCEDIMENTOS A TER PERANTE UM CASO SUSPEITO DE COVID 19 (com febre ou tosse ou dificuldade respiratória, podendo
também existir outros sintomas entre os quais, dor de garganta, dores musculares generalizadas, perda do paladar ou olfato,
diarreia, dor no peito e dor de cabeça (…):
✓

Encarregado de Educação/docente/não docente, fora do contexto de escola: informa, imediatamente, a Direção da
Escola, por via telefónica.

✓

A Criança - Em contexto de sala de atividades:

A Educadora:
1

A Educadora questiona a criança no sentido de averiguar se esta sente pelo menos, um dos seguintes sintomas:
febre, tosse e falta de ar (dificuldade respiratória);

2
3
4
5
6

Em caso de suspeita de infeção viral, de forma serena, procura tranquilizar a criança;
Contacta o Encarregado de Educação;
Contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324);
Desinfeta a mesa da criança e as suas mãos (recorrendo ao álcool disponível no kit proteção);
Promove o arejamento imediato da sala.

A Assistente Operacional:
7
8
9
10
11

Acompanha a criança até à sala de isolamento e substitui a sua máscara por uma do kit de proteção, a máscara
utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado;
A criança desinfeta as mãos com a ajuda da assistente operacional;
A assistente operacional mede e regista a temperatura da criança na ficha da sala de isolamento;
A assistente operacional desinfeta as mãos;
No final de cada utilização da sala de isolamento, operacionais que deve providenciar a limpeza/desinfeção da
mesma.

✓

A criança – Fora do contexto da sala de atividades:
A educadora questiona a criança no sentido de averiguar se esta se sente com febre, tosse, falta de ar
1
(dificuldade respiratória);
2
3
4

Em caso de suspeita de infeção, a educadora, contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324);
A assistente operacional acompanha a criança à sala de isolamento indicada e substitui a sua máscara por uma
do kit de proteção, a máscara utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado;
A criança desinfeta as mãos;
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A assistente operacional mede e regista a temperatura da criança na ficha da sala de isolamento;
A assistente operacional desinfeta as mãos;
No final de cada utilização da sala de isolamento, a assistente operacional procederá à limpeza/desinfeção da
mesma.

✓ Adulto - Docente/ não docente:
1
Tomada de consciência de sintomas de Covid-19;
2
Contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324);
Dirige-se sozinho(a) para a sala de isolamento indicada, avalia e regista a temperatura corporal, na ficha de sala
3
de isolamento, juntamente com os restantes dados;
4
Na sala de isolamento contacta o SNS 24 – 808 24 24 24 e segue as indicações dadas.
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Plano de Contingência
2020/2021
NORMAS ASSISTENTES OPERACIONAIS
Jardim de Infância de Morelena
NORMAS GERAIS (CÓDIGO DE CONDUTA):
1. Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, encarregados de educação, fornecedores e outros elementos
externos);
2. Ao entrar no Jardim de Infância, desinfetar as mãos com uma solução álcool-gel;
3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos;
4. Reforçar a higienização das mãos antes e após as refeições, antes e após das atividades, antes e após o uso da casa de banho
e sempre que necessário;
5. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de utilizados e lavar as mãos, com
água e sabão, de seguida;
6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
8. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como maçanetas, interruptores, etc.;
9. Manter a distância de segurança das outras pessoas de, pelo menos, 1 metro;
10. Circular no espaço escolar de acordo com os circuitos assinalados;
11. Se estiver em casa com sintomas de COVID 19 (tosse, febre ou dificuldade respiratória,) ligue SNS 24 – 808242424. NÃO
COMPAREÇA NO JARDIM DE INFÂNCIA!
12. Caso se encontre no Jardim de Infância com sintomas, contacte o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324), dirija-se
para a sala de isolamento (1) indicada e ligue para o SNS 24 – 808242424, para impedir que outros possam ser expostos e
infetados.
(1) Sala de isolamento:
Estabelecimento de Ensino
Jardim de Infância de Morelena

Sala de Isolamento
WC dos Adultos

NORMAS ESPECÍFICAS PARA A ASSISTENTE OPERACIONAL:
▪
▪
▪
▪

Avaliação das necessidades de material (equipamentos de limpeza, produtos de lavagem de mãos e de limpeza de
superfícies e chão);
Manutenção de stocks de toalhetes de papel, papel higiénico e sabonete líquido, em quantidade suficiente por forma a
fazer face às novas exigências, facilitando o seu acesso a toda a comunidade educativa;
Colocação e manutenção nos dispensadores de solução alcoólica na entrada do Jardim de Infância e na sala de atividades;
Colocação e manutenção dos kits prevenção na sala de atividades e na sala de isolamento.

Kit sala: 2 máscaras cirúrgicas, toalhetes de papel, álcool sanitário a 70ºGL e 3 pares de luvas;
Kit sala de isolamento: 6 máscaras cirúrgicas, toalhetes de papel, álcool sanitário a 70ºGL, termómetro e
3 pares de luvas;

▪

Manter as duas casas de banho em funcionamento e garantir o cumprimento da ocupação da casa de banho das crianças duas crianças;
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▪ Abrir as janelas e as portas da sala de atividades e de outros espaços.
➢ LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS - A assistente operacional deverá realizar as seguintes tarefas:
Instalação

Sala de
atividades

Tarefas diárias
Esvaziar os caixotes de lixo da sala de atividades;
Limpar as mesas e as cadeiras da sala de atividades;
Limpar as mesas e computador (monitor, teclado rato e
impressora).
Desinfetar os puxadores de portas e janelas.
Verificar e repor os stocks de álcool gel.
Desinfeção da sala.
Arejar a sala de atividades e todos os locais fechados nos
quais existam aberturas para o exterior, abrindo portas e
janelas.
Abrir as janelas para promover a ventilação natural.
Esvaziar os caixotes de lixo.
Efetuar a limpeza/desinfeção e registar em impresso
próprio colocado para o efeito.

Casas de banho

Periodicidade
2 vezes ao dia
2 vezes ao dia
Após cada utilização
2 vezes ao dia
2 vezes ao dia
Final ou início do dia
Desde o Início até ao
final do dia

Sala de
isolamento no
caso de
situação de
caso
confirmado

A limpeza das
maçanetas e
puxadores deverá
ser realizada tanto
no interior do
espaço como no
exterior.

Várias vezes por dia
Os panos de
limpeza deverão
ser lavados com
frequência.

Repor stocks de papel higiénico e sabão líquido.

Sala de
isolamento
após saída do
doente

Procedimento
A limpeza deverá
ser efetuada
utilizando luvas,
nomeadamente na
remoção do lixo.

Abrir a janela no local (quando possível), fechando a porta
(sempre que possível) para promover a ventilação natural.
Fazer a limpeza geral do espaço, incluindo as maçanetas e
puxadores das portas e janelas e outros objetos que aí
possam existir.
Trocar o saco do caixote do lixo.
Proceder à lavagem do chão.
Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas
superfícies frequentemente manuseadas e mais utilizadas
pelo doente confirmado, com maior probabilidade de
estarem contaminadas.
Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do local onde
se encontrava o doente confirmado (incluindo materiais e
equipamentos utilizados por este).
Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso
confirmado em dois sacos de plástico, resistentes, com
dois nós apertados, preferencialmente com um
adesivo/atilho e colocação dos mesmos em contentores de
resíduos coletivos após 24 horas da sua produção. Nunca
em ecopontos!

Sempre que haja
algum doente
O pano de limpeza
utilizado destinase apenas a este
procedimento.

Sempre que haja
algum doente

Para esta limpeza
será utilizado o
líquido
desinfetante.

PROCEDIMENTOS A TER PERANTE UM CASO SUSPEITO DE COVID 19 (com febre ou tosse ou dificuldade respiratória, podendo
também existir outros sintomas entre os quais, dor de garganta, dores musculares generalizadas, perda do paladar ou olfato,
diarreia, dor no peito e dor de cabeça (…):
✓

✓

A criança/docente/não docente, fora do contexto de escola: informa, imediatamente, a Direção da Escola, por via
telefónica. No caso da criança, o Encarregado de Educação informa o educador e este por sua vez informa a Direção.
Criança – Em contexto de sala de atividades:
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A Educadora:
1

A Educadora questiona a criança no sentido de averiguar se esta sente pelo menos, um dos seguintes sintomas:
febre, tosse e falta de ar (dificuldade respiratória);

2
3
4
5
6

Em caso de suspeita de infeção viral, de forma serena, procura tranquilizar a criança;
Contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324);
A educadora informa a assistente operacional que irá acompanhar a criança para a sala de isolamento;
Desinfeta a mesa da criança e as suas mãos (recorrendo ao álcool disponível no kit proteção);
Promove o arejamento imediato da sala.

A Assistente Operacional:
7
8
9
10
11

Acompanha a criança até à sala de isolamento e a máscara utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado;
A criança desinfeta as mãos;
A assistente operacional mede e regista a temperatura à criança na ficha da sala de isolamento;
A assistente operacional desinfeta as mãos;
No final de cada utilização da sala de isolamento, a assistente operacional procederá à limpeza/desinfeção da
mesma.

✓

A criança – Fora do contexto de sala de atividades:
A assistente operacional questiona a criança no sentido de averiguar se esta se sente com febre, tosse, falta de
1
ar (dificuldade respiratória);
A assistente operacional acompanha a criança à sala de isolamento indicada e substitui a sua máscara por uma
2
do kit de proteção, a máscara utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado;
3

A criança desinfeta as mãos com a ajuda do adulto;

4
5

A assistente operacional mede e regista a temperatura da criança na ficha da sala de isolamento;
A assistente operacional desinfeta as mãos;
No final de cada utilização da sala de isolamento, a assistente operacional procederá à limpeza/desinfeção da
mesma.

6

✓ Adulto - Docente/não docente:
1
Tomada de consciência de sintomas de Covid-19;
2
Contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324);
Dirige-se sozinha para a sala de isolamento indicada, avalia e regista a temperatura corporal, na ficha de sala
3
de isolamento, juntamente com os restantes dados.
4
Na sala de isolamento contacta o SNS 24 – 808 24 24 24 e segue as indicações dadas.

77

ANEXO 4 – Jardim de Infância de Palmeiros

Plano de Contingência
Jardim de Infância de Palmeiros

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID -19

Agrupamento de Escolas Lapiás

MEDIDAS ESPECÍFICAS DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO

Com o objetivo de reduzir os contactos entre os elementos da comunidade escolar, ao longo de todo o período de
permanência no JI de Palmeiros, por forma a facilitar o cumprimento das regras de prevenção e redução do risco de
infeção por Covid-19, foram adotadas algumas estratégias específicas no Jardim de Infância de Palmeiros.
➢ HORÁRIO:

PERÍODO
da MANHÃ

9h00m

12h 00M
ALMOÇO DAS 12h 00m ÀS 13h 00m
13h00m
PERÍODO
da TARDE
15h 00m

➢ ORGANIZAÇÃO das ATIVIDADES:
▪

As atividades letivas do grupo do JI decorrem na mesma sala com regras específicas estabelecidas.

▪

A sala foi organizada de acordo com as especificidades de cada área curricular estando determinado o número de
crianças por áreas.

▪

Os materiais são higienizados após a utilização de cada criança.

▪

O grupo sai da sala para o recreio mantendo ordeiramente a devida distância entre as crianças.

▪

Quando entram na sala, as crianças ocupam os seus lugares segundo uma determinada ordem para que os
contactos sejam minimizados; O mesmo princípio é aplicado quando saem da sala.

▪

Nos intervalos, as crianças permanecem na sua zona de recreio, que se encontra identificada nos mapas de
circulação interna da escola, afixados no espaço escolar.

▪

Se chover, as crianças têm que permanecer na sala de atividades.

▪

Para evitar ajuntamentos junto das casas de banho, durante os intervalos, as crianças devem, sempre que possível,
ser autorizadas a deslocar-se a este espaço durante o período letivo.

➢ MAPAS COM CIRCUITOS de CIRCULAÇÃO:
▪

Foram elaborados mapas com os circuitos de circulação a percorrer por crianças, educadora, assistente
operacional, técnicos, no interior do JI, mantendo os procedimentos de distanciamento físico, nomeadamente no
percurso desde a entrada do JI até à sala de atividades e nos acessos a outros espaços.

▪

Nesses mapas com os circuitos de circulação interna, estão identificadas a sala de isolamento.
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➢ REGRAS de UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESPECÍFICOS:
▪

Foram definidas as regras de utilização dos diferentes espaços específicos existentes no JI Palmeiros
•

Sala CAF/ Refeitório

•

Terapia da Fala por entidades externas na sala da CAF

➢ SUBSTITUIÇÕES:
▪

Sempre que se verifique a ausência de uma educadora, deve ser contactada a direção que, quando possível,
garantirá a substituição da docente. Caso não seja possível, as crianças regressarão a casa. Quando for possível
prever com antecedência a ausência do Educador e a Direção possa substituir o docente, as crianças permanecem
no JI, caso contrário os Encarregados de Educação serão informados e as crianças ficam em casa.
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Sempre que se verifique a ausência da assistente operacional, deve ser contactada a Direção que, sempre que
possível, garantirá a substituição da mesma. Caso não seja possível, as crianças regressarão a casa.

➢ NORMAS GERAIS e ESPECÍFICAS para CRIANÇAS, EDUCADORA e ASSISTENTE OPERACIONAL:
▪

Para que as principais normas gerais e específicas, a cumprir pelos diferentes elementos da comunidade educativa
– Crianças , Educadora e Assistentes Operacional, fossem de fácil leitura e compreensão, foram elaborados
documentos que, de uma forma mais resumida e simples, contêm a informação considerada fundamental para
que se possam cumprir os objetivos deste Plano de Contingência.
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NORMAS GERAIS (CÓDIGO DE CONDUTA):
1. Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, encarregados de educação, fornecedores e outros elementos
externos);
2. Ao entrar no Jardim de Infância, desinfetar as mãos com uma solução álcool-gel;
3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos;
4. Reforçar a higienização das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de banho e
sempre que necessário;
5. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de utilizados e lavar as mãos, com
água e sabão, de seguida;
6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
8. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc.;
9. Manter a distância de segurança das outras pessoas de, pelo menos,1 metro;
10. Circular no espaço escolar de acordo com os circuitos assinalados e sempre pela direita;
11. Se estiver em casa com sintomas de COVID 19 (tosse, febre ou dificuldade respiratória,) ligue SNS 24 – 808242424. NÃO
COMPAREÇA NA ESCOLA!
12. Caso se encontre no Jardim de Infância com sintomas, (o educador/ assistente operacional) acionará as medidas previstas para
estas situações.
Sala de isolamento:
Estabelecimento de Ensino
Jardim de Infância de Palmeiros

Sala de Isolamento
Wc dos Adultos

NORMAS ESPECÍFICAS PARA CRIANÇAS:
ONDE?
Entrada no
Estabelecimento de
Ensino

Sala de Atividades

Casas de banho

O QUE FAZER?
As crianças são recebidas pela educadora ao portão do JI onde serão encaminhas para
o hall da entrada seguindo o circuito para higienizarem os sapatos, as mãos e vestirem
o bibe com a supervisão e ajuda da Assistente Operacional
Manter a distância de segurança dos colegas nos percursos
Proceder à higienização das mãos.
A educadora encaminha as crianças para a sala, mantendo distância de segurança dos
seus colegas.
Desinfetar as mãos com solução álcool-gel, do próprio, depois de ocupar o seu lugar.
Utilizar somente os seus materiais (canetas, lápis, tesoura, etc)
Sempre que usar lenços de papel quando espirra (de utilização única) deve deitá-los no
caixote do lixo e de seguida lavar as mãos com água e sabão;
Só é permitido beber água com garrafa pessoal (pode beber também na sala de
atividades)
Podem utilizar as casas de banho a qualquer hora do dia com autorização do(a)
educador(a).
Para ir ao WC, sair pela porta da sala, seguir o percurso indicado.
Cumprir a lotação da casa de banho, 2 crianças. que vão utilizar,
Lavar bem as mãos com sabão e secá-las com um toalhete. Deitar o toalhete no lixo.
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Dirigir-se para a sala seguindo o percurso indicado.
Respeitar a distância de segurança do(a) colega da frente tendo em conta as marcações
no chão
Lavar as mãos.
Dirigir-se ao Refeitório pelo percurso indicado.
Manter sempre a distância de segurança da pessoa da frente.
Ocupar apenas os lugares indicados.
Regressar pelo percurso indicado até à zona de recreio correspondente à sala.
Permanecer na zona de recreio destinada à sala.
Intervalos

Não partilhar comida, ou outros objetos pessoais.
Perante condições desfavoráveis (ex. climatéricas) poderão permanecer na sala de aula.

Outros espaços

Existem regulamentos para espaços específicos que deverão ser cumpridos na íntegra.

Saída da Escola

De acordo com o percurso do Mapa de Circulação.

Ausência do
Educador

Quando ocorra a ausência da educadora, deve ser contactada a direção que, quando
possível, garantirá a substituição da docente. Caso não seja possível, as crianças
regressarão a casa.

Ausência de
Assistente
Operacional

Quando ocorra a ausência da assistente operacional deve ser contactada a direção que,
sempre que possível, garantirá a substituição da mesma. Caso não seja possível, as
crianças regressarão a casa.

PROCEDIMENTOS A TER PERANTE UM CASO SUSPEITO DE COVID 19 (com febre ou tosse ou dificuldade respiratória, podendo
também existir outros sintomas entre os quais, dor de garganta, dores musculares generalizadas, perda do paladar ou olfato,
diarreia, dor no peito e dor de cabeça (…):

✓

Docente/não docente, fora do contexto de escola: informa, imediatamente, a Direção da Escola por via telefónica

✓

A criança: o encarregado de educação informa imediatamente, a Educadora por via telefónica

✓

A criança – Em contexto de sala de atividades

A Educadora
1
2
3
4
5
6
7

A Educadora questiona a criança no sentido de averiguar se esta sente pelo menos, um dos seguintes sintomas:
febre, tosse e falta de ar (dificuldade respiratória);
Em caso de suspeita de infeção viral, de forma serena, procura tranquilizar a criança;
Contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324)
A educadora pede à assistente operacional para levar a criança para a sala de isolamento;
Contacta de imediato, telefonicamente, o encarregado de educação.
Desinfeta a mesa da criança e as suas mãos (recorrendo ao álcool gel disponível), bem como as crianças próximas
dela.
Promove o arejamento imediato da sala.

O(A) Assistente Operacional:
8

Acompanha a criança até à sala de isolamento. Substitui a sua máscara por uma nova, descartando a antiga num
saco bem fechado.
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9
10
11

Desinfeta as mãos à criança;
Mede e regista a temperatura da criança na ficha da sala de isolamento;
A Assistente Operacional desinfeta as mãos;

12

O assistente operacional permanece com a criança na sala de isolamento até o encarregado de educação chegar;

13

No final de cada utilização da sala de isolamento, o(a) assistente operacional deve providenciar a
limpeza/desinfeção da mesma.

✓

A Criança em contexto dentro e fora da sala de atividades

1

Em caso de suspeita de infeção, o educador contacta o, o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324)

2

A criança desinfeta as mãos;

3

A assistente operacional mede e regista a temperatura da criança na ficha da sala de isolamento;

4

A assistente operacional desinfeta as mãos;
No final de cada utilização da sala de isolamento, a assistente operacional procede à limpeza/ desinfeção deste
espaço.

5

✓ Adulto - Docente/ não docente:
1
Tomada de consciência de sintomas de Covid-19;
2
Contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324)
Dirige-se sozinho(a) para a sala de isolamento indicada, avalia e regista a temperatura corporal, na ficha de sala
3
de isolamento, juntamente com os restantes dados.
4
Na sala de isolamento contacta o SNS 24 – 808 24 24 24 e segue as indicações dadas.
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Plano de Contingência
2020/2021
NORMAS EDUCADORES
Jardim de Infância de Palmeiros
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NORMAS GERAIS (CÓDIGO DE CONDUTA):
1. Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, encarregados de educação, fornecedores e outros elementos
externos);
2. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução álcool-gel;
3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos;
4. Reforçar a higienização das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de banho e
sempre que necessário;
5. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de utilizados e lavar as mãos, com
água e sabão, de seguida;
6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
8. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc.
9. Manter a distância de segurança das outras pessoas de, pelo menos, 1 metro.
10. Circular no espaço escolar de acordo com os circuitos assinalados e sempre pela direita.
11. Se estiver em casa com sintomas de COVID 19 (tosse, febre ou dificuldade respiratória), ligue SNS 24 – 808242424. NÃO
COMPAREÇA NA ESCOLA!
12. Caso se encontre na Escola com sintomas, contacte o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324), dirija-se para a sala de
isolamento (1) indicada e ligue para o SNS 24 – 808242424, para impedir que outros possam ser expostos e infetados.
(1) Sala de isolamento:
Estabelecimento de Ensino
Jardim de Infância de Palmeiros

Sala de Isolamento
WC dos Adultos

NORMAS ESPECÍFICAS PARA EDUCADORES:
ONDE?
Entrada
no
Estabelecimento
de
ensino

O QUE FAZER?
Colocar a máscara antes de entrar.
De acordo com o percurso do Mapa de Circulação, sempre que possível, dirigir-se
diretamente para a sala.
Manter a distância de segurança.
Proceder à higienização das mãos.
Sempre que necessário a Assistente Operacional, com a colaboração do Educador,
higienizam o seu espaço.
Desinfetar as mãos com álcool gel.
Privilegiar atividades e materiais facilmente higienizáveis;

Sala de atividades
Sempre que possível privilegiar as atividades em espaços abertos;

Sempre que usar lenços de papel quando espirra (de utilização única) deve deitá-los no
caixote do lixo e de seguida lavar as mãos com água e sabão;.
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• Beber água com garrafa
Comunicar com os EE utilizando a via correio eletrónico.
Só poderão estar, em simultâneo, o número de adultos que permita cumprir a lotação
definida para a sala.
Desinfetar mesas, teclados e ratos com papel humedecido em álcool a 70º, antes e após
utilização.
Dirigir-se ao Refeitório pelo percurso indicado.
Manter sempre a distância de segurança da pessoa da frente.
Lavar as bem as mãos com sabão.
Ocupar apenas os lugares indicados, com alunos.
Manter sempre a distância de segurança da pessoa da frente.
Lavar as bem as mãos com sabão.

Saída da Escola

Circulação de
documentos

Ocupar apenas os lugares indicados, com crianças.
Regressar, pelo percurso indicado, para a sala pretendida ou para a saída do
estabelecimento (se não tiver mais atividades na escola).
A entrada e saída da sala faz-se por circulação alternada.
De acordo com o percurso do Mapa de Circulação.
Só depois de abandonar a Escola, poderá ser retirada a máscara.

Os documentos circularão, preferencialmente por via digital.
Serão disponibilizados na plataforma TEAMS.

PROCEDIMENTOS A TER PERANTE UM CASO SUSPEITO DE COVID 19 (com febre ou tosse ou dificuldade respiratória, podendo
também existir outros sintomas entre os quais, dor de garganta, dores musculares generalizadas, perda do paladar ou olfato,
diarreia, dor no peito e dor de cabeça (…):
✓

✓

Encarregado de Educação(a)/docente/não docente, fora do contexto de escola: informa, imediatamente, a Direção da
Escola, por via telefónica.
Criança– Em contexto de sala de atividade:

A Educadora
1
2
3
4
5
6

A educadora questiona a criança no sentido de averiguar se esta sente pelo menos, um dos seguintes sintomas:
febre, tosse e falta de ar (dificuldade respiratória);
Em caso de suspeita de infeção viral, de forma serena, procura tranquilizar o(a) aluno(a);
Contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324)
O ponto focal indica qual o(a) assistente operacional que irá acompanhar o discente e qual a sala de isolamento
para onde deverão dirigir-se;
Desinfeta a mesa da criança e as suas mãos (recorrendo ao álcool disponível no kit proteção);
Promove o arejamento imediato da sala.

O(A) Assistente Operacional:

8
9
10

Acompanha a criança até à sala de isolamento e substitui a sua máscara por uma do kit de proteção, a máscara
utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado;
A criança desinfeta as mãos;
A assistente operacional mede e regista a temperatura da criança na ficha da sala de isolamento;
A assistente operacional desinfeta as mãos;

11

Regressa ao local de trabalho.

7
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No final de cada utilização da sala de isolamento, a assistente operacional procede à limpeza e desinfeção da sala
de isolamento.

✓ Adulto - Docente/ não docente:
1
Tomada de consciência de sintomas de Covid-19;
2
Contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324)
Dirige-se sozinho(a) para a sala de isolamento indicada, avalia e regista a temperatura corporal, na ficha de sala
3
de isolamento, juntamente com os restantes dados.
4
Na sala de isolamento contacta o SNS 24 – 808 24 24 24 e segue as indicações dadas.
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Plano de Contingência
2020/2021
NORMAS ASSISTENTES OPERACIONAIS
Jardim de Infância de Palmeiros
NORMAS GERAIS (CÓDIGO DE CONDUTA):
1. Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, encarregados de educação, fornecedores e outros elementos
externos);
2. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução álcool-gel;
3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos;
4. Reforçar a higienização das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de banho e
sempre que necessário;
5. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de utilizados e lavar as mãos, com
água e sabão, de seguida;
6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
8. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc.
9. Manter a distância de segurança das outras pessoas de, pelo menos, 1 metro.
10. Circular no espaço escolar de acordo com os circuitos assinalados e sempre pela direita.
11. Se estiver em casa com sintomas de COVID 19 (tosse, febre ou dificuldade respiratória), ligue SNS 24 – 808242424. NÃO
COMPAREÇA NA ESCOLA!
12. Caso se encontre na Escola com sintomas, contacte o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324), dirija-se para a sala de
isolamento (1) indicada e ligue para o SNS 24 – 808242424, para impedir que outros possam ser expostos e infetados.
13. O micro-ondas estará disponível e as refeições poderão ser consumidas na sala, desde que seja respeitada a lotação e o
distanciamento físico. Poderão, ainda, recorrer aos espaços que lhes são destinados em cada pavilhão.
(1) Sala de isolamento:
Estabelecimento de Ensino
Jardim de Infância de Palmeiros

Sala de Isolamento
WC dos Adultos

NORMAS ESPECÍFICAS PARA OS(AS) ASSISTENTES OPERACIONAIS:
▪
▪
▪
▪

Avaliação das necessidades de material (equipamentos de limpeza, produtos de lavagem de mãos e de limpeza de
superfícies e chão);
Manutenção de stocks de toalhetes de papel, papel higiénico e sabonete líquido, em quantidade suficiente por forma a
fazer face às novas exigências, facilitando o seu acesso a toda a comunidade educativa;
Colocação e manutenção nos dispensadores de solução alcoólica nos seguintes locais: sala de aula,
e sala de isolamento;

Kit sala: 2 máscaras cirúrgicas, toalhetes de papel, álcool sanitário a 70ºGL e 3 pares de luvas;
Kit sala de isolamento: 6 máscaras cirúrgicas, toalhetes de papel, álcool sanitário a 70ºGL, termómetro e
3 pares de luvas;

▪

Manter as duas casas de banho em funcionamento e garantir o cumprimento da ocupação da casa de banho das crianças duas crianças;

88

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID -19
▪
➢

Agrupamento de Escolas Lapiás

Abrir as janelas e as portas da sala de atividades e de outros espaços.
LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS - A assistente operacional deverá realizar as seguintes tarefas:

Instalação

Sala de
atividades

Casas de banho

Tarefas diárias
Esvaziar os caixotes de lixo da sala de aula.
Limpar as mesas e as cadeiras da sala de aula.
Limpar as mesas e computador e (monitores, teclados,
ratos).
Desinfetar os puxadores de portas e janelas.
Verificar e repor os stocks de álcool gel.
Desinfeção da sala.
Arejar as salas de todos os locais fechados nos quais
existam aberturas para o exterior, abrindo portas e janelas.
Desinfetar os balcões das portarias/receções dos
pavilhões.
Desinfetar os puxadores de portas e janelas, balcões e
zonas de espera com atendimento ao público.
Abrir as janelas para promover a ventilação natural.
Esvaziar os caixotes de lixo.
Efetuar a limpeza/desinfeção e registar em impresso
próprio colocado para o efeito.
Repor stocks de papel higiénico e sabão líquido.
Desinfetar o espaço interior.

Sala de
isolamento
após saída do
doente

Sala de
isolamento no
caso de
situação de
caso
confirmado

Esvaziar os caixotes de lixo.
Desinfetar a sala.
Esvaziar os caixotes de lixo.
Abrir a janela no local (quando possível), fechando a porta
(sempre que possível) para promover a ventilação natural.
Fazer a limpeza geral do espaço, incluindo as maçanetas e
puxadores das portas e janelas, a maca e outros objetos
que aí possam existir.
Trocar o saco do caixote do lixo.
Proceder à lavagem do chão.
Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas
superfícies frequentemente manuseadas e mais utilizadas
pelo doente confirmado, com maior probabilidade de
estarem contaminadas;
Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do local onde
se encontrava o doente confirmado (incluindo materiais e
equipamentos utilizados por este);
Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso
suspeito em dois sacos de plástico, resistentes, com dois
nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho
e colocação dos mesmos em contentores de resíduos
coletivos após 24 horas da sua produção. Nunca em
ecopontos!

Periodicidade
2 vezes ao dia
2 vezes ao dia

Procedimento

Após cada utilização
2 vezes ao dia
2 vezes ao dia
Final ou início do dia
Desde o Início até ao
final do dia
2 vezes ao dia
2 vezes ao dia

4 a 5 vezes por dia

Sempre que
necessidade
Final do dia
Final do dia
Final do dia

haja

Sempre que
algum doente

haja

A limpeza deverá
ser
efetuada
utilizando luvas,
nomeadamente
na remoção do
lixo.
A limpeza das
maçanetas
e
puxadores
deverá
ser
realizada tanto
no interior do
espaço como no
exterior.
Os panos de
limpeza deverão
ser lavados com
frequência.

O
pano
de
limpeza utilizado
destina-se
apenas a este
procedimento.

Sempre que
algum doente

haja

Para esta limpeza
será utilizado o
líquido
desinfetante.

PROCEDIMENTOS A TER PERANTE UM CASO SUSPEITO DE COVID 19 (com febre ou tosse ou dificuldade respiratória, podendo
também existir outros sintomas entre os quais, dor de garganta, dores musculares generalizadas, perda do paladar ou olfato,
diarreia, dor no peito e dor de cabeça (…):
✓ A Criança) /docente/não docente, fora do contexto de escola: informa, imediatamente, a Direção da Escola, por via
telefónica. No caso da Criança o Encarregado de Educação informa o educador e este por sua vez informa a Direção.
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A Criança – Em contexto de sala de atividades:

A Educadora:
1

A Educadora questiona a criança no sentido de averiguar se esta sente pelo menos, um dos seguintes sintomas:
febre, tosse e falta de ar (dificuldade respiratória);

2
3
4
5
6

Em caso de suspeita de infeção viral, de forma serena, procura tranquilizar a criança;
Contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324);
A educadora informa a assistente operacional que irá acompanhar a criança para a sala de isolamento;
Desinfeta a mesa da criança e as suas mãos (recorrendo ao álcool disponível no kit proteção);
Promove o arejamento imediato da sala.

A Assistente Operacional:
7
8
9
10
11

Acompanha a criança até à sala de isolamento e a máscara utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado;
A criança desinfeta as mãos;
A assistente operacional mede e regista a temperatura à criança na ficha da sala de isolamento;
A assistente operacional desinfeta as mãos;
No final de cada utilização da sala de isolamento, a assistente operacional proceder à limpeza/desinfeção da
mesma.

✓

A criança – Fora do contexto de sala de atividades:
A assistente operacional questiona a criança no sentido de averiguar se esta se sente com febre, tosse, falta de
1
ar (dificuldade respiratória);
A assistente operacional acompanha a criança à sala de isolamento indicada e substitui a sua máscara por uma
2
do kit de proteção, a máscara utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado;
3

A criança desinfeta as mãos com a ajuda do adulto;

4
5

A assistente operacional mede e regista a temperatura da criança na ficha da sala de isolamento;
A assistente operacional desinfeta as mãos;
No final de cada utilização da sala de isolamento, a assistente operacional proceder à limpeza/desinfeção da
mesma.

6

✓ Adulto - Docente/ não docente:
1
Tomada de consciência de sintomas de Covid-19;
2
Contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324)
Dirige-se sozinho(a) para a sala de isolamento indicada, avalia e regista a temperatura corporal, na ficha de sala
3
de isolamento, juntamente com os restantes dados.
4
Na sala de isolamento contacta o SNS 24 – 808 24 24 24 e segue as indicações dadas.
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Medidas específicas do estabelecimento de ensino
Com o objetivo de reduzir os contactos entre os elementos da comunidade escolar, ao longo de todo o período de
permanência na escola, por forma a facilitar o cumprimento das regras de prevenção e redução do risco de infeção
por Covid-19, foram adotadas algumas estratégias específicas na Escola Básica 1/JI de Almargem do Bispo, a saber:
➢ HORÁRIOS:
▪

Este ano letivo, por nos encontramos numa situação excecional devido à COVID-19, optou-se por fazer a divisão
dos três grupos/turma, de forma a evitar o cruzamento de alunos na escola:
- Entrada - Percursos distintos
Pré-Escolar- 8h45m Portão 3
1º e 2 º ano - 09h 00m Portão 2
3º e 4º ano- 09h 00m Portão 2
- Intervalo da manhã, Turma A, das 10h30m às 11h00m, Turma B 10h00m às 10h30m, Pré-escolar 11h0011h30m, com recreio dividido e parque utilizado alternadamente por todas turmas.
- Almoço em turnos de 30 minutos por turma, em horários estabelecidos.
- Intervalo da tarde - ambas as turmas do 1ºciclo em simultâneo, das 15h30m às 16h00m, com recreio dividido
e campo de jogos utilizado, alternadamente, pelas duas turmas.
- Saída
Pré-Escolar- 14h45m Portão 3
1º e 2º anos- 17h Portão 2
3º e 4º anos- 17h Portão 2

2ª FEIRA

3ª FEIRA

4ª FEIRA

8.45- 9.00

Entrada do Pré-escolar

9.00 - 10.30

Aulas

10.00-10.30

INTERVALO Turma B

10.30 – 11.00

INTERVALO Turma A

11.00- 11.30

INTERVALO PE

11.00 - 12.00

Aulas

11.45-12.30

12.00 - 12.30

5ª FEIRA

6ª FEIRA

Refeitório

Refeitório

Refeitório

Refeitório

Refeitório

PE

PE

PE

PE

PE

Refeitório

Refeitório

Refeitório

Refeitório

Refeitório

1/2

3/4

3/4

3/4

3/4
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13.00 - 13.30

Refeitório

Refeitório

Refeitório

Refeitório

Refeitório

13.30 - 14.00

3/4

1/2

1/2

1/2

1/2

14.00 - 15.30

Aulas

15.30 - 16.00

Intervalo

16.00 - 17.00

Aulas

➢ ORGANIZAÇÃO das ATIVIDADES:
▪

A entrada nas salas é feita em fila indiana, mantendo a distância de segurança e posicionando-se, tendo em conta
que em primeiro lugar entram os alunos que se sentam nos lugares mais afastados da porta. A saída é feita pela
ordem inversa, ou seja, os primeiros alunos a sair serão os que estão mais próximos da porta, de modo a minimizar
os cruzamentos de alunos na sala.

▪

Todos os alunos procedem à higienização das mãos com álcool-gel, colocado à entrada da escola pela professora.

▪

Mesas e cadeiras devidamente identificadas para serem ocupadas sempre pelo mesmo aluno.

▪

Sempre que possível, sentar um aluno por mesa.

▪

Nos intervalos, os alunos permanecem na sua zona de recreio, que se encontra identificada nos mapas de
circulação interna da escola, afixados junto à porta de cada sala.

▪

Se chover, os alunos terão que permanecer na sala de aula, nos seus lugares, podendo eventualmente, consumir
alimentos, desde que cumpram as regras definidas.

▪

Para evitar ajuntamentos junto das casas de banho durante os intervalos, os alunos devem, sempre que possível,
ser autorizados a deslocar-se a este espaço durante as aulas.

▪

Como o hall da casa de banho é um espaço comum, não deverão permanecer dois alunos de salas diferentes neste
espaço.

▪

Cada aluno só poderá usar o seu material. Sempre que houver partilha de objetos, dever-se-á proceder sempre à
respetiva higienização, antes e depois da utilização (por exemplo, marcadores do quadro).

▪

Durantes as aulas de Expressão e Educação Físico-motora, os alunos deverão higienizar as mãos com álcool-gel no
início e no final da aula, assim todo o material a utilizado durante a aula. Todas as atividades realizadas deverão
salvaguardar sempre o distanciamento entre alunos.

▪

Nunca haverá junção de grupos/turma nas AEC. Será atribuído à escola apenas um técnico que irá desenvolver,
nas duas turmas, todas as atividades.

▪

Os alunos desde que entram no espaço da escola funcionam em esquema de bolha, havendo salas próprias para
cada uma, mesmo em situação de AAAF/CAF. Nenhum aluno pode sair da sua bolha e do espaço que lhe é
destinado.
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Nota: Algumas dificuldades serão sentidas, nomeadamente, conseguir que os alunos mantenham o distanciamento
social de segurança.
No Pré-escolar:
▪ As atividades do grupo decorrem na mesma sala, com regras específicas e de ocupação bem identificadas, tendo
sido definido o número de crianças por cada área. Os materiais são higienizados após a utilização de cada criança.
▪

A sala foi organizada de acordo com as suas especificidades:
▪ Quando entram na sala, as crianças ocupam os seus lugares segundo uma determinada ordem para que os
contactos sejam minimizados;
▪ O mesmo princípio é aplicado quando saem da sala.

▪ Nos intervalos, as crianças permanecem na sua zona de recreio, que se encontra identificada no mapa de circulação
interna da escola, afixado junto ao portão nº 3.
▪ Se chover, as crianças não fazem recreio. Permanecem na sala e continuam a realizar atividades normalmente.
▪ Para evitar ajuntamentos, durante as idas à casa de banho, as crianças são supervisionadas pelo adulto autorizando,
no máximo, 2 crianças de cada vez para cada casa de banho.

➢ MAPAS COM CIRCUITOS de CIRCULAÇÃO:
▪

Foi elaborado um mapa com os circuitos de circulação a percorrer por alunos, professores, assistentes
operacionais e técnicos, no interior da escola, mantendo os procedimentos de distanciamento físico,
nomeadamente no percurso desde a entrada da escola até à sala de aula e nos acessos aos locais de atendimento
e convívio.

▪

Nesses mapas com os circuitos de circulação interna, está identificada a sala de isolamento, bem como os trajetos
possíveis para um eventual caso suspeito de infeção por COVID-19 se deslocar, ou ser levado até à área de
isolamento.

▪

Este mapa com os circuitos será divulgado a toda a comunidade escolar, no site do agrupamento, e afixado à
entrada das salas de aula.
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➢ REGRAS de UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESPECÍFICOS:
▪

Foram definidas as regras de utilização dos diferentes espaços específicos existentes na EB1/JI de Almargem do
Bispo:

➢ REFEITÓRIO:
▪

O almoço realiza-se em três turnos, de 45 minutos para o Pré-escolar e 30 minutos para o 1º ciclo. As entradas e
saídas do refeitório serão feitas pela ordem que os alunos se sentam de modo a evitar cruzamento de alunos.
Refeitório

Refeitório

Refeitório

Refeitório

Refeitório

PE

PE

PE

PE

PE

Intervalo

Intervalo

Intervalo

Intervalo

Intervalo

Refeitório

Refeitório

Refeitório

Refeitório

Refeitório

1º /2º

3º/4º

3º/4º

3º/4º

3º/4º

13.00 - 13.30

Intervalo

Intervalo

Intervalo

Intervalo

Intervalo

12.30 - 13.00

Intervalo

Intervalo

Intervalo

Intervalo

Intervalo

Refeitório

Refeitório

Refeitório

Refeitório

Refeitório

3º/4º

1º/2º

1º/2º

1º/2º

1º/2º

Intervalo

Intervalo

Intervalo

Intervalo

Intervalo

11.45-12.30

12.00 - 12.30

12.30 - 13.00

13.00 - 13.30

13.30 - 14.00
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➢ TERAPIAS EXTERNAS:
▪

As Terapias Externas devem realizar-se nas Clínicas.

▪

Devem ser sempre fora do horário letivo (por ex. nas horas das AEC e/ou após as 17h).

▪

Se não se conseguir nenhuma das hipóteses anteriores, podem ser no horário letivo. Para isso, o professor titular
e o técnico devem fazer uma declaração, assinada pelos dois, em que concordam com o horário da terapia.

▪

Se o aluno tiver 3 terapias, só uma será presencial, com a duração máxima de 45 minutos. As outras serão em
vídeo conferência.

▪

Cada técnico que for à escola será portador de um KIT de desinfeção, para desinfetar o local onde está com o
aluno.

➢ UTILIZAÇÃO da PLATAFORMA TEAMS:
▪

Recomenda-se que seja utilizada esta plataforma na realização de atividades letivas, mesmo em regime presencial,
para facilitar a transição para um regime misto ou não presencial, no caso de ser necessário.

➢ SUBTITUIÇÕES:
▪
▪

Sempre que seja possível prever a ausência de um(a) professor(a) será providenciada a sua substituição.
Caso se trate de uma falta não prevista, o professor deverá contactar a Direção de modo a que seja providenciada
substituição, recorrendo se possível às professoras de apoio educativo a desempenhar funções na escola.

➢ NORMAS GERAIS e ESPECÍFICAS para ALUNOS, PROFESSORES e ASSISTENTES OPERACIONAIS:
▪

Para que as principais normas gerais e específicas, a cumprir pelos diferentes elementos da comunidade educativa
– Alunos, Professores e Assistentes Operacionais, fossem de fácil leitura e compreensão, foram elaborados
documentos que, de uma forma mais resumida e simples, contêm a informação considerada fundamental para
que se possam cumprir os objetivos deste Plano de Contingência na Escola Básica 1/JI de Almargem do Bispo.
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Plano de Contingência
2020/2021
NORMAS ALUNOS
EB1/JI de Almargem do Bispo
NORMAS GERAIS (CÓDIGO DE CONDUTA):
1. Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, encarregados de educação, fornecedores e outros elementos
externos);
2. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução álcool-gel;
3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos;
4. Reforçar a higienização das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de banho e
sempre que necessário;
5. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de utilizados e lavar as mãos, com
água e sabão, de seguida;
6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
8. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc.;
9. Manter a distância de segurança das outras pessoas de, pelo menos,1 metro;
10. Circular no espaço escolar de acordo com os circuitos assinalados e sempre pela direita;
11. Se estiver em casa com sintomas de COVID 19 (tosse, febre ou dificuldade respiratória,) ligue SNS 24 – 808242424. NÃO
COMPAREÇA NA ESCOLA!
12. Caso se encontre na Escola com sintomas, recorra a um adulto (professor/ assistente operacional/ outro) que acionará as
medidas previstas para estas situações.
Salas de isolamento:
Estabelecimento de Ensino

Sala de Isolamento

Escola EB1/JI Almargem do Bispo

Arrecadação junto à sala do Jardim de Infância

NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUNOS:

ONDE?
Entrada na
Escola

Salas de aula

O QUE FAZER?
Proceder à higienização das mãos
Manter a distância de segurança dos colegas
Dirigir-se, com a docente ou A.O. pelo circuito indicado, para a sala onde vai ter aula.
Aguardar pela chegada do(a) professor(a) à frente da sala, na zona destinada à turma.
O(a) professor(a), manda fazer uma fila para entrar na sala, mantendo distância de
segurança, e posicionando-se tendo em conta que em primeiro lugar entram os alunos que
se sentam nos lugares mais afastados da porta.
Dirigir-se para o seu lugar (lugar fixo em todas as disciplinas/AEC.
Sempre que necessário o(a) próprio(a) aluno(a), com a colaboração do(a) professor(a),
higieniza o seu espaço.
Desinfetar as mãos com solução álcool-gel, do próprio, depois de ocupar o seu lugar.
Permanecer sempre, virado para a frente durante as aulas.
Utilizar somente os seus materiais (canetas, lápis, réguas, esquadro, etc.).
Sempre que usar lenços de papel quando espirra (de utilização única) deve deitá-los no
caixote do lixo e de seguida lavar as mãos com água e sabão;
Só é permitido beber água com garrafa pessoal (pode beber também na sala de aula)
Podem utilizar as casas de banho durante as aulas com autorização do(a) professor(a).
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Para ir ao WC, seguir o percurso indicado para a sua turma/grupo acompanhado por uma
A.O. (P.E.)
Cumprir a lotação da casa de banho que vai utilizar.
Lavar bem as mãos com sabão e secá-las com um toalhete. Deitar o toalhete no lixo.
Dirigir-se para a sala seguindo o percurso indicado.
Marcar as refeições online.
Dirigir-se ao Refeitório pelo percurso indicado, com a A.O.
Manter sempre a distância de segurança da pessoa da frente.

Refeitório

Lavar as mãos.
Ocupar apenas os lugares indicados.
Saída pelo lado direito pela porta do Refeitório.
Regressar pelo percurso indicado até à zona de recreio correspondente à sala onde irá
decorrer a aula e aguardar pelo(a) professor(a).
Permanecer na zona de recreio destinada a cada sala.

Intervalos

Saída da Escola
Ausência de
Professores

Não partilhar comida, e objetos pessoais
Perante condições desfavoráveis (ex. climatéricas) permanecem na sala de aula, com A.O.
ou professora.
De acordo com o percurso do Mapa de Circulação, acompanhados pela professora ou técnico
de AEC. A entrega dos alunos é feita pela A.O.
Aguardar na zona de recreio acompanhados por uma A.O. até à chegada de um(a)
professor(a) de substituição.

PROCEDIMENTOS A TER PERANTE CASO SUSPEITO DE COVID 19 (com febre ou tosse ou dificuldade respiratória, podendo
também existir outros sintomas entre os quais, dor de garganta, dores musculares generalizadas, perda do paladar ou olfato,
diarreia, dor no peito e dor de cabeça (…):
✓
✓

Aluno/docente/não docente, fora do contexto de escola: informa, imediatamente, a Escola por via telefónica.
Aluno(a) – Em contexto de sala de aula:

O(A) professor(a):
1
2
3
4
5
6
7

O(A) professor(a) questiona o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) sente pelo menos, um dos seguintes
sintomas: febre, tosse e falta de ar (dificuldade respiratória);
Em caso de suspeita de infeção viral, de forma serena, procura tranquilizar o(a) aluno(a);
Contacta o ponto focal (coordenadora da escola)
O ponto focal indica qual o(a) assistente operacional que irá acompanhar o discente até à sala de isolamento,
para onde deverão dirigir-se;
Desinfeta a mesa do(a) aluno(a) e as suas mãos (recorrendo ao álcool disponível no kit proteção);
Nas salas com mesa dupla, manda o(a) aluno(a) companheiro(a) desinfetar as mãos (recorrendo ao álcool
disponível no kit proteção);
Promove o arejamento imediato da sala.

O(A) Assistente Operacional:
8
9
10
11

Acompanha o(a) aluno(a) até à sala de isolamento e substitui a sua máscara por uma do kit de proteção; a máscara
utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado.
O(A) aluno(a) desinfeta as mãos;
O(A) assistente operacional mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de isolamento;
O(A) assistente operacional desinfeta as mãos;
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12

No final de cada utilização da sala de isolamento, o(a) assistente operacional providencia a limpeza/desinfeção
da mesma.

13

Regressa ao local de trabalho.

✓ Aluno(a) – Fora do contexto de sala de aula:
1
O(A) aluno(a) dirige-se à assistente operacional mais próxima;
O(A) assistente operacional questiona o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) se sente com febre, tosse,
2
falta de ar (dificuldade respiratória);
3
4
5
6
7
8
9

Em caso de suspeita de infeção, o(a) assistente operacional, contacta o ponto focal (coordenadora de escola)
O(A) assistente operacional acompanha o(a) aluno(a) à sala de isolamento indicada e substitui a sua máscara
por uma do kit de proteção, a máscara utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado;
O(A) aluno(a) desinfeta as mãos;
O(A) assistente operacional mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de isolamento;
O(A) assistente operacional desinfeta as mãos;
No final de cada utilização da sala de isolamento, o(a) assistente operacional deve providenciar a limpeza/
desinfeção da mesma.
Regressa ao local de trabalho.

✓ Adulto - Docente/ não docente:
1
Tomada de consciência de sintomas de Covid-19;
2
Contacta a Direção da Escola 219279324
Dirige-se sozinho(a) para a sala de isolamento indicada, avalia e regista a temperatura corporal, na ficha de sala
3
de isolamento, juntamente com os restantes dados.
4
Na sala de isolamento contacta o SNS 24 – 808 24 24 24 e segue as indicações dadas.
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Plano de Contingência
2020/2021
NORMAS Professores
EB1/JI de Almargem do Bispo
NORMAS GERAIS (CÓDIGO DE CONDUTA):
1. Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, encarregados de educação, fornecedores e outros elementos
externos);
2. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução álcool-gel;
3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos;
4. Reforçar a higienização das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de banho e
sempre que necessário;
5. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de utilizados e lavar as mãos, com
água e sabão, de seguida;
6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
8. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc.
9. Manter a distância de segurança das outras pessoas de, pelo menos, 1 metro.
10. Circular no espaço escolar de acordo com os circuitos assinalados e sempre pela direita.
11. Se estiver em casa com síntomas de COVID 19 (tosse, febre ou dificuldade respiratória), ligue SNS 24 – 808242424. NÃO
COMPAREÇA NA ESCOLA!
12. Caso se encontre na Escola com sintomas, contacte o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324), dirija-se para a sala de
isolamento (1) indicada e ligue para o SNS 24 – 808242424,para impedir que outros possam ser expostos e infetados.
(1) Sala de isolamento:
Estabelecimento de Ensino

Salas de Isolamento

Escola EB1/JI Almargem do Bispo

Arrecadação junto à sala do Jardim de Infância

NORMAS ESPECÍFICAS PARA PROFESSORES:
ONDE?
Entrada na
Escola

Salas de aula

O QUE FAZER?
Colocar a máscara antes de entrar.
De acordo com o percurso do Mapa de Circulação, sempre que possível, dirigir-se
diretamente para a sala onde irá ter aulas.
Manter a distância de segurança.
Proceder à higienização das mãos.
Ordenar a entrada dos alunos:
• Pela porta que dá para o exterior – os alunos organizam-se mantendo a distância de
segurança para entrar na sala.
• Em primeiro lugar entram os alunos que se sentam nos lugares mais afastados da
porta.
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Dar instruções aos alunos:
• Ocupar o seu lugar, que é sempre o mesmo.
• Sempre que necessário o(a) próprio(a) aluno(a), com a colaboração do professor,
higieniza o seu espaço.
• Desinfetar as mãos com álcool gel, do(a) próprio(a), depois de ocupar o seu lugar.
• Permanecer sempre virado(a) para a frente durante as aulas.
• Utilizar somente os seus materiais (canetas, lápis,réguas, esquadro, etc).
• Sempre que usar lenços de papel quando espirra (de utilização única) deve deitá-los
no caixote do lixo e de seguida lavar as mãos com água e sabão (autorização de saída
para o WC ou na sala de aula sempre que existam lavatórios);
• Beber água com garrafa pessoal (pode beber na sala de aula, se for necessário)
Permitir que os alunos vão à casa de banho durante as aulas.
Comunicar com os EE utilizando a caderneta do aluno e/ou via correio eletrónico.
Os alunos só poderão sair da sala ao toque.
O atendimento aos EE será feito, preferencialmente, por telefone ou videoconferência e só
excecionalmente, presencialmente, com marcação prévia com a professora da respetiva
turma..
Os pais devem marcar as refeições, preferencialmente, online.
Os alunos devem dirigir-se ao Refeitório, em fila indiana, pelo percurso indicado.
Manter sempre a distância de segurança da pessoa da frente.
Refeitório

Reprografia

Lavar as mãos.
Ocupar apenas os lugares indicados, com alunos virados no mesmo sentido (não podem
estar frente a frente).
Cada aluno ocupará sempre o mesmo lugar à mesa e a mesma cadeira (colocação de
etiquetas com nomes)
Regressar à escola, em fila indiana, mantendo sempre a distância de segurança da pessoa da
frente e pela ordem inversa à entrada, de modo a evitar cruzamento de alunos.
A fotocopiadora poderá ser utilizada por qualquer adulto da escola que deverá proceder à
higienização antes e depois de cada utilização.
Poderão utilizar o espaço de recreio da sua turma para vigilância.

Intervalos

Poderão ficar na sala de aula.
Poderão utilizar o hall das entradas das salas, desde que cupram distanciamento.

Saída da Escola

Circulação de
documentos

De acordo com o percurso do Mapa de Circulação.
Só depois de abandonar a Escola, poderá ser retirada a máscara.

Os documentos circularão, preferencialmente por via digital.
Serão disponibilizados na plataforma TEAMS.

PROCEDIMENTOS A TER PERANTE UM CASO SUSPEITO DE COVID 19 (com febre ou tosse ou dificuldade respiratória, podendo
também existir outros sintomas entre os quais, dor de garganta, dores musculares generalizadas, perda do paladar ou olfato,
diarreia, dor no peito e dor de cabeça (…):
✓

Aluno(a)/docente/não docente, fora do contexto de escola: informa, imediatamente, a Direção da Escola, por via
telefónica.

✓

Aluno(a) – Em contexto de sala de aula:

O(A) professor(a):
1

O(A) professor(a) questiona o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) sente pelo menos, um dos seguintes
sintomas: febre, tosse e falta de ar (dificuldade respiratória);
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Em caso de suspeita de infeção viral, de forma serena, procura tranquilizar o(a) aluno(a);
Contacta a auxiliar que deverá acompanhar o alunos até à sala de isolamento.
Procede-se à desinfeção da mesa do(a) aluno(a) (recorrendo ao álcool disponível no kit proteção);
Nas salas com mesa dupla, manda o(a) aluno(a) companheiro(a) desinfetar as mãos (recorrendo ao álcool
disponível no kit proteção);
Promove o arejamento imediato da sala.

O(A) Assistente Operacional:

8
9
10

Acompanha o(a) aluno(a) até à sala de isolamento e substitui a sua máscara por uma do kit de proteção; a
máscara utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado.
O(A) aluno(a) desinfeta as mãos;
O(A) assistente operacional mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de isolamento;
O(A) assistente operacional desinfeta as mãos;

11

Regressa ao local de trabalho.

7

12
13

Contacta-se o EE que deve dirigir-se à escola para ligar para a linha de saude 24. Se o EE não atender será a
Assistente Operacioanal a ligar.
No final de cada utilização da sala de isolamento, o(a) assistente operacional providencia a limpeza/desinfeção
da mesma.

✓ Aluno(a) – Fora do contexto de sala de aula:
1
O(A) aluno(a) dirige-se à assistente operacional mais próxima;
O(A) assistente operacional questiona o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) se sente com febre, tosse,
2
falta de ar (dificuldade respiratória);
3

Em caso de suspeita de infeção, o(a) assistente operacional, contacta o ponto focal (coordenadora de escola)

5
6
7

O(A) assistente operacional acompanha o(a) aluno(a) à sala de isolamento indicada e substitui a sua máscara
por uma do kit de proteção, a máscara utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado;
O(A) aluno(a) desinfeta as mãos;
O(A) assistente operacional mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de isolamento;
O(A) assistente operacional desinfeta as mãos;

8

Regressa ao local de trabalho.

9

No final de cada utilização da sala de isolamento, o(a) assistente operacional comunica à chefe dos assistentes
operacionais que deve providenciar a limpeza/ desinfeção da mesma.

4

✓ Adulto - Docente/ não docente:
1
Tomada de consciência de sintomas de Covid-19;
2
Contacta a Direção da Escola 219279324
Dirige-se sozinho(a) para a sala de isolamento indicada, avalia e regista a temperatura corporal, na ficha de sala
3
de isolamento, juntamente com os restantes dados.
4
Na sala de isolamento contacta o SNS 24 – 808 24 24 24 e segue as indicações dadas.
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Plano de Contingência
2020/2021
NORMAS Assistentes Operacionais
EB1/JI de Almargem do Bispo
NORMAS GERAIS (CÓDIGO DE CONDUTA):
1. Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, encarregados de educação, fornecedores e outros elementos
externos);
2. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução álcool-gel;
3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos;
4. Reforçar a higienização das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de banho e
sempre que necessário;
5. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de utilizados e lavar as mãos, com
água e sabão, de seguida;
6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
8. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc.
9. Manter a distância de segurança das outras pessoas de, pelo menos, 1 metro.
10. Circular no espaço escolar de acordo com os circuitos assinalados e sempre pela direita.
11. Se estiver em casa com síntomas de COVID 19 (tosse, febre ou dificuldade respiratória), ligue SNS 24 – 808242424. NÃO
COMPAREÇA NA ESCOLA!
12. Caso se encontre na Escola com sintomas, contacte o ponto focal (coordenadora de escola), dirija-se para a sala de isolamento
(1) indicada e ligue para o SNS 24 – 808242424,para impedir que outros possam ser expostos e infetados.
13. O microoondas estará disponível e as refeições poderão ser consumidas na sala, desde que seja respeitada a lotação e o
distanciamento físico.
(1) Sala de isolamento:
Estabelecimento de Ensino

Salas de Isolamento

Escola EB1/JI Almargem do Bispo

Arrecadação junto à sala do Jardim de Infância

NORMAS ESPECÍFICAS PARA OS(AS) ASSISTENTES OPERACIONAIS:
▪
▪
▪
▪
▪

Avaliação das necessidades de material (equipamentos de limpeza, produtos de lavagem de mãos e de limpeza de
superfícies e chão);
Manutenção de stoks de toalhetes de papel, papel higiénico e sabonete líquido, em quantidade suficiente por forma a fazer
face às novas exigências, facilitando o seu acesso a toda a comunidade educativa;
Colocação e manutenção nos dispensadores de solução alcoólica.
Abrir as janelas e as portas das salas de aula pela manhã, sempre que as condições climatéricas o permitam.
Colocação e manutenção dos kits prevenção nas salas e sala de isolamento;
Kit sala: 2 máscaras cirúrgicas, toalhetes de papel, álcool sanitário a 70ºGL e 3 pares de luvas;
Kit sala de isolamento: 6 máscaras cirúrgicas, toalhetes de papel, álcool sanitário a 70ºGL, termómetro e
3 pares de luvas;
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LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS - As assistentes operacionais deverão realizar as seguintes tarefas:
Instalação

Tarefas diárias
Esvaziar os caixotes de lixo das salas de aula.
Limpar as mesas e as cadeiras das salas de aula.
Limpar as mesas e computadores (monitores, teclados,
ratos).
Desinfetar os puxadores de portas e janelas.

Salas de aula

Casas de banho

Verificar e repor os stoks de alcool gel.
Desinfeção da sala.
Arejar as salas de todos os locais fechados nos quais
existam aberturas para o exterior, abrindo portas e
janelas.
Desinfetar os balcões do hall de entrada.
Abrir as portas para promover a ventilação natural.
Esvaziar os caixotes de lixo.
Efetuar a limpeza/desinfeção e registar em impresso
próprio colocado para o efeito.

Periodicidade
Sempre que
necessário
2 vezes ao dia
Após cada utilização
Várias vezes ao dia
Sempre que
necessário
Final ou início do dia
Desde o Início até ao
final do dia
2 vezes ao dia

Sempre que
necessário

Repor stoks de papel higiénico e sabão líquido.

Sala de
isolamento
após saída do
doente

Sala de
isolamento no
caso de
situação de
caso
confirmado

Abrir a janela no local (quando possível), fechando a
porta (sempre que possível) para promover a ventilação
natural.
Fazer a limpeza geral do espaço, incluindo as maçanetas
e puxadores das portas e janelas e outros objetos que aí
possam existir.
Trocar o saco do caixote do lixo.
Proceder à lavagem do chão.
Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas
superfícies frequentemente manuseadas e mais
utilizadas pelo doente confirmado, com maior
probabilidade de estarem contaminadas;
Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do local
onde se encontrava o doente confirmado (incluindo
materiais e equipamentos utilizados por este);
Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso
suspeito em dois sacos de plástico, resistentes, com dois
nós
apertados,
preferencialmente
com
um
adesivo/atilho e colocação dos mesmos em contentores
de resíduos coletivos após 24 horas da sua produção.
Nunca em ecopontos!

Procedimento
A limpeza deverá
ser efetuada
utilizando luvas
A limpeza das
maçanetas e
puxadores
deverá ser
realizada tanto
no interior do
espaço como no
exterior.
Os panos de
limpeza deverão
ser lavados com
frequência.

Sempre que haja
algum caso suspeito
O pano de
limpeza utilizado
destina-se
apenas a este
procedimento.

Sempre que haja
algum caso suspeito

Para esta
limpeza será
utilizado o
líquido
desinfetante.

PROCEDIMENTOS A TER PERANTE UM CASO SUSPEITO DE COVID 19 (com febre ou tosse ou dificuldade respiratória, podendo
também existir outros sintomas entre os quais, dor de garganta, dores musculares generalizadas, perda do paladar ou olfato,
diarreia, dor no peito e dor de cabeça (…):
✓

Aluno(a)/docente/não docente, fora do contexto de escola: informa, imediatamente, a Direção da Agrupamento, por
via telefónica.
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Aluno(a) – Em contexto de sala de aula:

O(A) professor(a):
1
2
3
4
5
6
7

O(A) professor(a) questiona o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) sente pelo menos, um dos seguintes
sintomas: febre, tosse e falta de ar (dificuldade respiratória);
Em caso de suspeita de infeção viral, de forma serena, procura tranquilizar o(a) aluno(a);
Contacta o ponto focal (coordenadora de escola)
O ponto focal indica qual o(a) assistente operacional que irá acompanhar o discente até à sala de isolamento para
onde deverão dirigir-se;
Desinfeta a mesa do(a) aluno(a) e as suas mãos (recorrendo ao álcool disponível no kit proteção);
Nas salas com mesa dupla, manda o(a) aluno(a) companheiro(a) desinfetar as mãos (recorrendo ao álcool
disponível no kit proteção);
Promove o arejamento imediato da sala.

O(A) Assistente Operacional:

9
10
11

Acompanha o(a) aluno(a) até à sala de isolamento e substitui a sua máscara por uma do kit de proteção; a máscara
utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado.
O(A) aluno(a) desinfeta as mãos;
O(A) assistente operacional mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de isolamento;
O(A) assistente operacional desinfeta as mãos;

12

Regressa ao local de trabalho.

13

No final de cada utilização da sala de isolamento, o(a) assistente operacional comunica à chefe dos assistentes
operacionais que deve providenciar a limpeza/desinfeção da mesma.

8

✓ Aluno(a) – Fora do contexto de sala de aula:
1
O(A) aluno(a) dirige-se à assistente operacional do bloco mais próximo;
O(A) assistente operacional questiona o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) se sente com febre, tosse,
2
falta de ar (dificuldade respiratória);
3

Em caso de suspeita de infeção, o(a) assistente operacional, contacta o ponto focal (coordenadora de escola)

5
6
7

O(A) assistente operacional acompanha o(a) aluno(a) à sala de isolamento indicada e substitui a sua máscara
por uma do kit de proteção, a máscara utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado;
O(A) aluno(a) desinfeta as mãos;
O(A) assistente operacional mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de isolamento;
O(A) assistente operacional desinfeta as mãos;

8

Regressa ao local de trabalho.

9

No final de cada utilização da sala de isolamento, o(a) assistente operacional comunica à chefe dos assistentes
operacionais que deve providenciar a limpeza/ desinfeção da mesma.

4

✓ Adulto - Docente/ não docente:
1
Tomada de consciência de sintomas de Covid-19;
2
Contacta o ponto focal (coordenadora de escola)
Dirige-se sozinho(a) para a sala de isolamento indicada, avalia e regista a temperatura corporal, na ficha de sala
3
de isolamento, juntamente com os restantes dados.
4
Na sala de isolamento contacta o SNS 24 – 808 24 24 24 e segue as indicações dadas.
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Medidas específicas do estabelecimento de ensino
Com o objetivo de reduzir os contactos entre os elementos da comunidade escolar, ao longo de todo o período de
permanência na escola, por forma a facilitar o cumprimento das regras de prevenção e redução do risco de infeção
por Covid-19, foram adotadas algumas estratégias específicas na EB1/JI de Aruil, a saber:
➢ HORÁRIOS:
▪

Este ano letivo, por nos encontramos numa situação excecional devido à COVID-19, optou-se por fazer o horário
de entrada do Jardim de Infância e do 1º ciclo desencontrado, de forma a não haver cruzamento de
crianças/alunos visto o portão ser o mesmo. O horário de entrada e de saída da Turma A e da Turma B, do 1ºciclo,
é o mesmo. Os alunos de cada sala organizam-se tanto na entrada como na saída, de maneira a que não exista
contato entre alunos. Optou-se, também, por se fazer o desfasamento do horário dos intervalos e dos almoços.

Jardim de
Infância

Entrada

Recreio
manhã

Almoço

Recreio
almoço

Saída

8h45m

11h

11h45m

12h30/13h

14h45m

Entrada

Intervalo
manhã

Saída para
almoço

1º e
2ºAno

9h

10h30m/11h

De 2ªa 4ª
12h30/13h
De 5ªa
6ª12h/12h30

3ºe
4ºAno

9h

10h/10h30m

De 2ªa 4ª
12h00/12h30
De 5ªa 6ª
12h30/13h

Almoço

Intervalo
almoço

De 2ªa 4ª
13h/13h30
De 5ª a 6ª
12h30/13h

De 2ªa 4ª
13h30/14h
De 5ªa 6ª
13h/13h30

De 2ªa 4ª
12h 30/13h
De 5ªa 6ª
13h/13h30

De 2ªa 4ª
13h/13h30
De 5ªa 6ª
13h30/14h

Intervalo
tarde

Saída

15h30/16h

17h

15h30/16h

17h

➢ ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES:
▪

Todos as crianças/alunos procedem à higienização das mãos com álcool-gel, e desinfeção dos pés à entrada da
escola, as crianças do jardim de infância pela assistente operacional e os alunos do 1ºciclo pelos professores.

▪

As salas foram organizadas de acordo com as suas especificidades:

▪

No Jardim de Infância as crianças não têm lugares marcados. Tentar-se-á que, sempre que possível, mantenham
o distanciamento o que, devido à idade e às brincadeiras muito interativas, será muito difícil.

▪
▪

No 1º ciclo cada mesa é ocupada por dois alunos;
Quando entram na sala, os alunos ocupam os seus lugares.
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▪

Nos intervalos entre as aulas, os alunos permanecem na sua zona de recreio, que se encontra identificada no mapa
de circulação interna da escola, afixado na vitrine da escola.

▪

O Jardim de Infância e o 1ºciclo utilizam o equipamento exterior (parque), na sua hora de recreio da manhã. Este
equipamento é logo higienizado para o grupo seguinte.

▪

No Intervalo da tarde, entre as 15h30m e as 16h00m, as duas turmas do 1ºciclo, em simultâneo, vão ao recreio
que é dividido com fitas.

▪

Nos intervalos, os alunos permanecem na sua zona de recreio, como consta nos mapas afixados junto à porta de
cada sala.

▪

Se chover, os alunos poderão permanecer nos seus lugares, dentro da sala de aula, podendo, eventualmente,
consumir alimentos, desde que cumpram as regras definidas.

▪

Para evitar ajuntamentos junto das casas de banho, durante os intervalos, os alunos devem, sempre que possível,
ser autorizados a deslocar-se a este espaço durante as aulas.

▪

Cada turma (jardim de infância e 1ºciclo) só poderá utilizar a casa-de-banho e o lavatório que lhe foram destinados,
que estão devidamente identificados.

▪

No jardim de infância as crianças partilham os jogos e objetos da sala, que depois de cada utilização são
higienizados. Cada criança tem o seu material de desenho e escrita.

▪

Todo o material que é utilizado em atividades motoras é desinfetado depois de utilizado.

▪

No 1ºciclo, cada aluno só poderá usar o seu material. Sempre que houver partilha de objetos, dever-se-á proceder
à respetiva higienização, antes e depois da utilização (por exemplo, marcadores do quadro).

▪

Durantes as aulas de Expressão e Educação Físico-motora, os alunos deverão higienizar as mãos com álcool-gel,
no início e no final da aula, assim todo o material a utilizado no decorrer da aula. Todas as atividades realizadas
deverão salvaguardar sempre o distanciamento entre alunos.

▪

Nunca haverá junção de grupos/ turma nas AEC. Está atribuído à escola apenas um técnico. que irá desenvolver
todas as atividades nas duas turmas.

Nota: Muitas dificuldades irão sentir-se, nomeadamente conseguir que os alunos mantenham o distanciamento social
de segurança.

➢ MAPAS COM CIRCUITOS de CIRCULAÇÃO:
▪

Foi elaborado um mapa com os circuitos de circulação a percorrer pelas crianças do jardim de infância e pelos
alunos, no interior da escola, mantendo os procedimentos de distanciamento físico, nomeadamente no percurso
desde a entrada da escola até à sala de aula e nos acessos ao recreio e refeitório (mapa 1).
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Mapa 1

▪

Foi elaborado também um mapa com os circuitos de circulação interna, em que está identificada a sala de
isolamento bem como os trajetos possíveis para um eventual caso suspeito de infeção por COVID-19, se deslocar
ou ser levado até à área de isolamento (mapa 2).
Mapa 2

▪

Estes mapas com os circuitos serão divulgados toda a comunidade escolar, no site do agrupamento, e afixado à
entrada das salas de aula.
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➢ REGRAS DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESPECÍFICOS:
▪

Foram definidas as regras de utilização dos diferentes espaços específicos existentes na EB1/JI de Aruil:

➢ REFEITÓRIO:
▪

Refeitório o almoço realiza-se em três turnos: o jardim de infância com 45 minutos e o 1ºciclo num turno de 30
minutos para cada turma. Os lugares estão identificados para cada aluno.

▪

➢ TERAPIAS POR ENTIDADES EXTERNAS:

•

As terapias desenvolvidas por entidades externas serão, sempre que possível, ministradas na clínica e fora do
horário letivo.

•

No Jardim de Infância, as terapias podem funcionar durante o horário letivo, sempre que uma criança beneficie
de mais que um acompanhamento. Na escola só poderá usufruir de uma.

➢ UTILIZAÇÃO da PLATAFORMA TEAMS:
▪

Recomenda-se que seja utilizada esta plataforma na realização de atividades letivas, mesmo em regime presencial,
para facilitar a transição para um regime misto ou não presencial, no caso de ser necessário.

➢ SUBTITUIÇÕES:
▪

Sempre que seja possível prever a ausência da educadora ou de um(a) professor(a) será providenciada a sua
substituição.

▪

Caso se trate de uma falta não prevista, a educadora/o(a) professo(a)r deverá contactar a Direção de modo a que
seja providenciada substituição, recorrendo se possível às professoras de apoio educativo a desempenhar funções
na escola.

➢ NORMAS GERAIS e ESPECÍFICAS para ALUNOS, PROFESSORES e ASSISTENTES OPERACIONAIS:
▪

Para que as principais normas gerais e específicas, a cumprir pelos diferentes elementos da comunidade educativa
– Crianças/ Alunos, Professores e Assistentes Operacionais, fossem de fácil leitura e compreensão, foram
elaborados documentos que, de uma forma mais resumida e simples, contêm a informação considerada
fundamental para que se possam cumprir os objetivos deste Plano de Contingência na EB1/JI de Aruil.
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NORMAS GERAIS (CÓDIGO DE CONDUTA):
1. Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, encarregados de educação, fornecedores e outros elementos
externos);
2. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução álcool-gel;
3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos;
4. Reforçar a higienização das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de banho e
sempre que necessário;
5. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de utilizados e lavar as mãos, com
água e sabão, de seguida;
6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
8. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como maçanetas, interruptores, etc.;
9. Manter a distância de segurança das outras pessoas de, pelo menos,1 metro;
10. Circular no espaço escolar de acordo com os circuitos assinalados e sempre pela direita;
11. Se estiver em casa com sintomas de COVID 19 (tosse, febre ou dificuldade respiratória,) ligue SNS 24 – 808242424. NÃO
COMPAREÇA NA ESCOLA!
12. Caso se encontre na Escola com sintomas, recorra a um adulto (professor/ assistente operacional/ outro) que acionará as
medidas previstas para estas situações.
Sala de isolamento:
Estabelecimento de Ensino

Salas de Isolamento

EB1/JI de Aruil

Sala de arrumos em frente à casa de banho da sala do 1º e 2º ano

NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUNOS:

ONDE?

Entrada na
Escola

Salas de aula

O QUE FAZER?
No pré-escolar a entrada das crianças é feita pela assistente operacional, respeitando as
regras de segurança, distância e respetiva desinfeção das mãos.
À entrada da sala as crianças higienizam os pés em tapete próprio.
No 1ºciclo os alunos entram na escola em fila indiana na presença do professor ou assistente
operacional e desinfetam as mãos.
Dirigir-se, pelo circuito indicado para a sala onde vai ter aula.
Manter a distância de segurança dos colegas
A educadora orienta as crianças na sala.
As crianças utilizam os diversos espaços da sala, respeitando o número de crianças em cada
uma das oficinas. Utilizando os jogos e diversos materiais, que serão depois higienizados.
Utilizam os jogos e diversos materiais, que serão depois higienizados.
Os alunos do 1º ciclo à chegada à porta da sala, mantêm a fila para entrar na sala,
respeitando a distância de segurança, e posicionando-se tendo em conta que em primeiro
lugar entram os alunos que se sentam nos lugares mais afastados da porta.
Dirigir-se para o seu lugar (lugar fixo).

111

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID -19

Casas de banho

Agrupamento de Escolas Lapiás

Sempre que necessário o(a) próprio(a) aluno(a), com a colaboração do(a) professor(a),
higieniza o seu espaço.
Desinfetar as mãos com solução álcool-gel, do próprio, depois de ocupar o seu lugar.
Permanecer sempre, virado para a frente durante as aulas.
Utilizar somente os seus materiais (canetas, lápis, réguas, esquadro, etc.).
Sempre que usar lenços de papel quando espirra (de utilização única) deve deitá-los no
caixote do lixo e de seguida lavar as mãos com água e sabão;
Só é permitido beber água com garrafa pessoal (pode beber também na sala de aula)
Podem utilizar as casas de banho durante as atividades letivas com autorização da
educadora/do(a) professor(a).
No pré-escolar a assistente operacional e a educadora ajudam na sua higiene pessoal.
Cumprir a lotação da casa de banho que vai utilizar.
Cada sala terá de utilizar a casa de banho correspondente, que está devidamente assinalada.
Após utilizar a casa de banho, lavar bem as mãos com sabão e secá-las com um toalhete.
Deitar o toalhete no lixo.
Dirigir-se para a sala seguindo o percurso indicado.
Antes da entrada no refeitório lavar as mãos.
Dirigir-se ao Refeitório pelo percurso indicado.
Manter sempre a distância de segurança da pessoa da frente.
Ocupar apenas os lugares indicados.
Regressar pelo percurso indicado até à zona de recreio correspondente à sala.
No intervalo de almoço, os alunos utilizam apenas a zona de recreio que lhes está destinada.
Permanecer na zona de recreio destinada a cada sala.

Intervalos

Quando cada sala utilizar o parque este será sempre desinfetado pelas assistentes
Não partilhar comida, brinquedos ou outros objetos pessoais
Perante condições desfavoráveis (ex. climatéricas) poderão permanecer na sala de aula.

Saída da Escola

De acordo com o percurso do Mapa de Circulação, acompanhados sempre pelos professores
titulares de turma e das AEC e assistente

Ausência de
Professores

Aguardar na sala nos respetivos lugares acompanhados pela assistente operacional a
chegada do professor/educador que substituirá o professor/educador titular.
Sempre em último caso, não havendo ninguém para fazer a substituição encaminhar os
alunos para casa.

PROCEDIMENTOS A TER PERANTE UM CASO SUSPEITO DE COVID 19 (com febre ou tosse ou dificuldade respiratória, podendo
também existir outros sintomas entre os quais, dor de garganta, dores musculares generalizadas, perda do paladar ou olfato,
diarreia, dor no peito e dor de cabeça (…):

✓

✓

Encarregado de Educação/docente/não docente, fora do contexto de escola: informa, imediatamente, a Direção da
Escola por via telefónica
Aluno(a)–Em contexto de sala de aula:

A Educadora/O(A) professor(a):
1

A Educadora/Assistente operacional ao verificar o estado da criança mede a febre.
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2
3
4
5
6
7
8
9
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Professores/ Assistente operacional questiona a criança/o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) se sente
com febre, tosse, falta de ar (dificuldade respiratória);
Em caso de suspeita de infeção viral, de forma serena, procura tranquilizar o(a) aluno(a);
Contatar o Enc.de Educação
Encaminhar o aluno para a sal de isolamento
Na presença do aluno o Enc.de Educação contata a o SNS 24 – 808 24 24 24
Contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324)
Na sala com mesa dupla, manda o(a) aluno(a) companheiro(a) desinfetar as mãos (recorrendo ao álcool
disponível no kit proteção) bem como os restantes colegas da turma.
Promove o arejamento imediato da sala.

O(A) Assistente Operacional:
10
11
12
13

Acompanha o(a) aluno(a) até à sala de isolamento e coloca-lhe uma máscara do kit de proteção;
O(A) aluno(a) desinfeta as mãos;
O(A) assistente operacional mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de isolamento;
O(A) assistente operacional desinfeta as mãos;

14

Depois do aluno se ausentar da escola com o Enc.de Educação este regressa ao local de trabalho.

15

No final de cada utilização da sala de isolamento, o(a) assistente operacional deve proceder à limpeza e
desinfeção da mesma.

✓ Aluno(a) – Fora do contexto de sala de aula:
1
O(A) aluno(a) dirige-se à assistente operacional ou professores/educador
O(A) assistente operacional/ professor ou educador questiona o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a)
2
se sente com febre, tosse, falta de ar (dificuldade respiratória);
3

Em caso de suspeita de infeção, o(a) assistente operacional/ professor ou educador contacta o Enc. de Educação;

5
6
7

O(A) assistente operacional acompanha o(a) aluno(a) à sala de isolamento indicada e coloca-lhe uma máscara
do kit de proteção;
O(A) aluno(a) desinfeta as mãos;
O(A) assistente operacional mede e regista a temperatura do(a) aluno(a)na ficha da sala de isolamento;
O(A) assistente operacional desinfeta as mãos;

8

Depois do aluno se ausentar da escola com o Enc.de Educação este regressa ao local de trabalho;

9

No final de cada utilização da sala de isolamento, o(a) assistente operacional deve proceder à limpeza e
desinfeção da mesma.

4

✓ Adulto - Docente/ não docente:
1
Tomada de consciência de sintomas de Covid-19;
2
Contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324)
Dirige-se sozinho(a) para a sala de isolamento indicada, avalia e regista a temperatura corporal, na ficha de sala
3
de isolamento, juntamente com os restantes dados.
4
Na sala de isolamento contacta o SNS 24 – 808 24 24 24 e segue as indicações dadas.
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2020/2021
NORMAS EDUCADORA/PROFESSORES
EB1/JI de Aruil
NORMAS GERAIS (CÓDIGO DE CONDUTA):
1. Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, alunos a partir do 2.º ciclo do ensino básico, encarregados de
educação, fornecedores e outros elementos externos);
2. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução álcool-gel;
3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos;
4. Reforçar a higienização das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de banho e
sempre que necessário;
5. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de utilizados e lavar as mãos, com
água e sabão, de seguida;
6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
8. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc.
9. Manter a distância de segurança das outras pessoas de, pelo menos, 1 metro.
10. Circular no espaço escolar de acordo com os circuitos assinalados e sempre pela direita.
11. Se estiver em casa com sintomas de COVID 19 (tosse, febre ou dificuldade respiratória), ligue SNS 24 – 808242424.NÃO
COMPAREÇA NA ESCOLA!
12. Caso se encontre na Escola com sintomas, contacte o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324), dirija-se para a sala de
isolamento (1) indicada e ligue para o SNS 24 – 808242424, para impedir que outros possam ser expostos e infetados.
(1) Sala de isolamento:
Estabelecimento de ensino

Sala de Isolamento

EB1/JI de Aruil

Sala de arrumos em frente à casa de banho da sala do 1º e 2º ano

NORMAS ESPECÍFICAS PARA RDUCADORES/PROFESSORES:
ONDE?

Entrada na Escola

Entrada dos alunos na
Escola

Salas de aula

O QUE FAZER?
Colocar a máscara antes de entrar.
De acordo com o percurso do Mapa de Circulação, sempre que possível, dirigir-se
diretamente para a sala onde irá ter aulas.
Manter a distância de segurança.
Proceder à higienização das mãos.
Receber as crianças na sala.
Receber os alunos ao portão, em fila indiana e proceder à desinfeção das mãos
Manter a fila indiana dos alunos:
• Respeitando a distância entre eles;
• Em primeiro lugar entram os alunos que se sentam nos lugares mais afastados
da porta.
Dar instruções aos alunos:
• Ocupar o seu lugar, que é fixo.
• Sempre que necessário o(a) próprio(a) aluno(a), com a colaboração do
professor, higieniza o seu espaço.
• Desinfetar as mãos com álcool gel, do(a) próprio(a), depois de ocupar o seu
lugar.
• Permanecer sempre virado(a) para a frente durante as aulas.
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•
•

Utilizar somente os seus materiais (canetas, lápis, réguas, esquadro, etc.).
Sempre que usar lenços de papel quando espirra (de utilização única) deve
deitá-los no caixote do lixo e de seguida lavar as mãos com água e sabão
(autorização de saída para o WC ou na sala de aula sempre que existam
lavatórios);
• Beber água com garrafa pessoal (pode beber na sala de aula, se for necessário)
Permitir que os alunos vão à casa de banho.
Comunicar com os EE utilizando a caderneta do aluno, via correio eletrónico telefone.
Os alunos só poderão sair da sala ao toque.
Sala de trabalho
Espaço do apoio
educativo/educação
especial

Desinfetar mesas, teclados e ratos com papel humedecido em álcool a 70º, antes e
após utilização.
Cada professor procede á desinfeção de mesa e cadeiras.
Poderão utilizar quaisquer espaços definidos para a sua turma.

Intervalos

Saída da Escola

Perante condições desfavoráveis (ex. climatéricas) poderão permanecer na sala de
aula.
De acordo com o percurso do Mapa de Circulação e encaminhando as crianças/
alunos, em fila indiana, para o portão de saída.
Só depois de abandonar a Escola, poderá ser retirada a máscara.

Circulação de
documentos

Os documentos circularão, preferencialmente por via digital.
Serão disponibilizados na plataforma TEAMS.

PROCEDIMENTOS A TER PERANTE UM CASO SUSPEITODE COVID 19 (com febre ou tosse ou dificuldade respiratória, podendo
também existir outros sintomas entre os quais, dor de garganta, dores musculares generalizadas, perda do paladar ou olfato,
diarreia, dor no peito e dor de cabeça (…):
✓
✓

Docente/não docente, fora do contexto de escola: informa, imediatamente, a Direção da Escola, por via telefónica.
Aluno(a)–Em contexto de sala de aula:

A Educadora/O(A) professor(a):
1

A Educadora/Assistente operacional ao verificar o estado da criança mede a febre.

2

Professores/Assistente operacional questiona a criança/o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) se sente
com febre, tosse, falta de ar (dificuldade respiratória);

3
4
5
6
7

Em caso de suspeita de infeção viral, de forma serena, procura tranquilizar o(a) aluno(a);
Contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324)
Desinfeta a mesa do(a) aluno(a) e as suas mãos (recorrendo ao álcool disponível no kit proteção);
Nas salas com mesa dupla, manda o(a) aluno(a) companheiro(a) desinfetar as mãos (recorrendo ao álcool
disponível no kit proteção);
Promove o arejamento imediato da sala.

O(A) Assistente Operacional:
8
9
10

Acompanha o(a) aluno(a) até à sala de isolamento e coloca-lhe uma máscara do kit de proteção;
O(A) aluno(a) desinfeta as mãos;
O(A) assistente operacional mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de isolamento;
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11

O(A) assistente operacional desinfeta as mãos;

12

A assistente procede à desinfeção da sala de isolamento

Agrupamento de Escolas Lapiás

✓ Aluno(a) – Fora do contexto de sala de aula:
1
O(A) aluno(a) dirige-se à assistente operacional do bloco mais próximo;
2

A Educadora/Assistente operacional ao verificar o estado da criança mede a febre.

5
6
7
8

Professores/Assistente operacional questiona a criança/o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) se sente
com febre, tosse, falta de ar (dificuldade respiratória);
Em caso de suspeita de infeção, o(a) assistente operacional, contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola
219279324)
Acompanha a criança/o(a) aluno(a) até à sala de isolamento e coloca-lhe uma máscara do kit de proteção;
O(A) aluno(a) desinfeta as mãos;
O(A) assistente operacional mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de isolamento;
O(A) assistente operacional desinfeta as mãos;

9

A assistente procede à desinfeção da sala de isolamento

3
4

✓ Adulto - Docente/ não docente:
1
Tomada de consciência de sintomas de Covid-19;
2
Contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324)
Dirige-se sozinho(a) para a sala de isolamento indicada, avalia e regista a temperatura corporal, na ficha de
3
sala de isolamento, juntamente com os restantes dados.
4
Na sala de isolamento contacta o SNS 24 – 808 24 24 24 e segue as indicações dadas.
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Plano de Contingência
2020/2021
NORMAS ASISTENTES OPERACIONAIS
EB1/JI de Aruil
NORMAS GERAIS (CÓDIGO DE CONDUTA):
1. Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, encarregados de educação, fornecedores e outros elementos
externos);
2. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução álcool-gel;
3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos;
4. Reforçar a higienização das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de banho e
sempre que necessário;
5. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de utilizados e lavar as mãos, com
água e sabão, de seguida;
6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
8. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc.
9. Manter a distância de segurança das outras pessoas de, pelo menos, 1 metro.
10. Circular no espaço escolar de acordo com os circuitos assinalados e sempre pela direita.
11. Se estiver em casa com síntomas de COVID 19 (tosse, febre ou dificuldade respiratória), ligue SNS 24 – 808242424. NÃO
COMPAREÇA NA ESCOLA!
12. Caso se encontre na Escola com sintomas, contacte o ponto focal (coordenadora de escola), dirija-se para a sala de isolamento
(1) indicada e ligue para o SNS 24 – 808242424,para impedir que outros possam ser expostos e infetados.
13. O microoondas estará disponível e as refeições poderão ser consumidas na sala, desde que seja respeitada a lotação e o
distanciamento físico.
(1) Sala de isolamento:
Estabelecimento de Ensino

Sala de Isolamento

EB1/JI de Aruil

Sala de arrumos em frente á casa de banho da sala do 1º e 2º ano

NORMAS ESPECÍFICAS PARA OS(AS) ASSISTENTES OPERACIONAIS:
▪
▪
▪
▪
▪

Avaliação das necessidades de material (equipamentos de limpeza, produtos de lavagem de mãos e de limpeza de
superfícies e chão);
Manutenção de stoks de toalhetes de papel, papel higiénico e sabonete líquido, em quantidade suficiente por forma a fazer
face às novas exigências, facilitando o seu acesso a toda a comunidade educativa;
Colocação e manutenção nos dispensadores de solução alcoólica.
Abrir as janelas e as portas das salas de aula pela manhã, sempre que as condições climatéricas o permitam.
Colocação e manutenção dos kits prevenção nas salas e sala de isolamento;
Kit sala: 2 máscaras cirúrgicas, toalhetes de papel, álcool sanitário a 70ºGL e 3 pares de luvas;
Kit sala de isolamento: 6 máscaras cirúrgicas, toalhetes de papel, álcool sanitário a 70ºGL, termómetro e
3 pares de luvas;

➢

LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS - As assistentes operacionais deverão realizar as seguintes tarefas:
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Instalação

Tarefas diárias
Esvaziar os caixotes de lixo das salas de aula.
Limpar as mesas e as cadeiras das salas de aula.
Limpar as mesas e computadores (monitores, teclados,
ratos).
Desinfetar os puxadores de portas e janelas.

Salas de aula

Casas de banho

Verificar e repor os stoks de alcool gel.
Desinfeção da sala.
Arejar as salas de todos os locais fechados nos quais
existam aberturas para o exterior, abrindo portas e
janelas.
Desinfetar os balcões do hall de entrada.
Abrir as portas para promover a ventilação natural.
Esvaziar os caixotes de lixo.
Efetuar a limpeza/desinfeção.

Agrupamento de Escolas Lapiás

Periodicidade
Sempre que
necessário
2 vezes ao dia
Após cada utilização
Várias vezes ao dia
Sempre que
necessário
Final ou início do dia
Desde o Início até ao
final do dia
2 vezes ao dia

Sempre que
necessário

Repor stoks de papel higiénico e sabão líquido.

Sala de
isolamento
após saída do
doente

Sala de
isolamento no
caso de
situação de
caso
confirmado

Abrir a janela no local (quando possível), fechando a
porta (sempre que possível) para promover a ventilação
natural.
Fazer a limpeza geral do espaço, incluindo as maçanetas
e puxadores das portas e janelas e outros objetos que aí
possam existir.
Trocar o saco do caixote do lixo.
Proceder à lavagem do chão.
Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas
superfícies frequentemente manuseadas e mais
utilizadas pelo doente confirmado, com maior
probabilidade de estarem contaminadas;
Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do local
onde se encontrava o doente confirmado (incluindo
materiais e equipamentos utilizados por este);
Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso
suspeito em dois sacos de plástico, resistentes, com dois
nós
apertados,
preferencialmente
com
um
adesivo/atilho e colocação dos mesmos em contentores
de resíduos coletivos após 24 horas da sua produção.
Nunca em ecopontos!

Procedimento
A limpeza deverá
ser efetuada
utilizando luvas
A limpeza das
maçanetas e
puxadores
deverá ser
realizada tanto
no interior do
espaço como no
exterior.
Os panos de
limpeza deverão
ser lavados com
frequência.

Sempre que haja
algum doente
O pano de
limpeza utilizado
destina-se
apenas a este
procedimento.

Sempre que haja
algum doente

Para esta
limpeza será
utilizado o
líquido
desinfetante.

PROCEDIMENTOS A TER PERANTE UM CASO SUSPEITO DE COVID 19 (com febre ou tosse ou dificuldade respiratória, podendo
também existir outros sintomas entre os quais, dor de garganta, dores musculares generalizadas, perda do paladar ou olfato,
diarreia, dor no peito e dor de cabeça (…):
✓

Aluno(a)/docente/não docente, fora do contexto de escola: informa, imediatamente, a Direção da Agrupamento, por
via telefónica.
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Aluno(a) – Em contexto de sala de aula:

O(A) professor(a):
1
2
3
4
5
6
7

O(A) professor(a) questiona o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) sente pelo menos, um dos seguintes
sintomas: febre, tosse e falta de ar (dificuldade respiratória);
Em caso de suspeita de infeção viral, de forma serena, procura tranquilizar o(a) aluno(a);
Contacta o ponto focal (coordenadora de escola)
O ponto focal indica qual o(a) assistente operacional que irá acompanhar o discente até à sala de isolamento para
onde deverão dirigir-se;
Desinfeta a mesa do(a) aluno(a) e as suas mãos (recorrendo ao álcool disponível no kit proteção);
Nas salas com mesa dupla, manda o(a) aluno(a) companheiro(a) desinfetar as mãos (recorrendo ao álcool
disponível no kit proteção);
Promove o arejamento imediato da sala.

O(A) Assistente Operacional:

9
10
11

Acompanha o(a) aluno(a) até à sala de isolamento e substitui a sua máscara por uma do kit de proteção; a máscara
utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado.
O(A) aluno(a) desinfeta as mãos;
O(A) assistente operacional mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de isolamento;
O(A) assistente operacional desinfeta as mãos;

12

Regressa ao local de trabalho.

13

No final de cada utilização da sala de isolamento, o(a) assistente operacional comunica à chefe dos assistentes
operacionais que deve providenciar a limpeza/desinfeção da mesma.

8

✓ Aluno(a) – Fora do contexto de sala de aula:
1
O(A) aluno(a) dirige-se à assistente operacional do bloco mais próximo;
O(A) assistente operacional questiona o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) se sente com febre, tosse,
2
falta de ar (dificuldade respiratória);
3

Em caso de suspeita de infeção, o(a) assistente operacional, contacta o ponto focal (coordenadora de escola)

5
6
7

O(A) assistente operacional acompanha o(a) aluno(a) à sala de isolamento indicada e substitui a sua máscara
por uma do kit de proteção, a máscara utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado;
O(A) aluno(a) desinfeta as mãos;
O(A) assistente operacional mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de isolamento;
O(A) assistente operacional desinfeta as mãos;

8

Regressa ao local de trabalho.

9

No final de cada utilização da sala de isolamento, o(a) assistente operacional comunica à chefe dos assistentes
operacionais que deve providenciar a limpeza/ desinfeção da mesma.

4

✓ Adulto - Docente/ não docente:
1
Tomada de consciência de sintomas de Coronavírus;
2
Contacta o ponto focal (coordenadora de escola)
Dirige-se sozinho(a) para a sala de isolamento indicada, avalia e regista a temperatura corporal, na ficha de sala
3
de isolamento, juntamente com os restantes dados.
4
Na sala de isolamento contacta o SNS 24 – 808 24 24 24 e segue as indicações dadas.

119

ANEXO 7 – EB1/JI Cortegaça

Plano de Contingência
Escola Básica 1/ Jardim de Infância de
Cortegaça

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID -19

Agrupamento de Escolas Lapiás

Medidas específicas do estabelecimento de ensino
Com o objetivo de reduzir os contactos entre os elementos da comunidade escolar, ao longo de todo o período de
permanência na escola, por forma a facilitar o cumprimento das regras de prevenção e redução do risco de infeção
por Covid-19, foram adotadas algumas estratégias específicas na EB1/JI de Cortegaça, a saber:
➢ HORÁRIOS:
▪

Este ano letivo, por nos encontramos numa situação excecional devido à COVID-19, optou-se por fazer a divisão
dos três grupos/turma, de forma a reduzir o cruzamento de alunos no estabelecimento de ensino:
- Entrada - Percursos distintos
1º ao 4º ano - 09h 00m Portão principal
JI- 09h 15m Portão principal
- Intervalo da manhã: turma O-CT (10h00min-10h30min), turma A-CT (10h30min-11h00min) e turma B-CT
(10h00min-10h30min). O recreio encontra-se dividido com fitas.
- Almoço em turnos de 30 minutos cada, no refeitório. No restante tempo a turma permanecerá na sua zona
de recreio.
- Intervalo da tarde - turmas em simultâneo, das 15h30m às 16h00m, com recreio dividido com fitas. O
intervalo decorre das 14h30 às 15h00m.
- Saída
1º ao 4º ano- 17h Portão principal
JI- 15h15m Portão principal

2ª FEIRA

3ª FEIRA

4ª FEIRA

5ª FEIRA

9.00 – 10.00

Aulas

10.00-10.30

INTERVALO Turma B-CT e O-CT

10.30 - 11.00

INTERVALO Turma A-CT

11.00 - 12.00

Aulas

11.30- 12 30

Refeitório

Refeitório

Refeitório

Refeitório

Refeitório

O-CT

O-CT

O-CT

O-CT

O-CT

Refeitório

Refeitório

Refeitório

Refeitório

A-CT

B-CT

A-CT

B-CT

B-CT

Aulas B-CT

Aulas A-CT

Aulas B-CT

Aulas A-CT

Aulas A-CT

Recreio

Recreio

Recreio

Recreio

Recreio

A-CT

B-CT

A-CT

B-CT

B-CT

Refeitório
12.00 - 12.30

12.30 - 13.00

6ª FEIRA
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Refeitório

Refeitório

Refeitório

Refeitório

Refeitório

B-CT

A-CT

B-CT

A-CT

A-CT

Recreio A-CT e B-CT

13.00 - 13.30

13.30 - 14.00

Recreio

Recreio

Recreio

Recreio

Recreio

B-CT

A-CT

B-CT

A-CT

A-CT

Aulas

Aulas

Aulas

Aulas

Aulas

A-CT

B-CT

A-CT

B-CT

B-CT

14.00 - 15.30

Aulas

15.30 - 16.00

Intervalo

16.00 - 17.00

Aulas

➢ ORGANIZAÇÃO das ATIVIDADES:
▪

A entrada nas salas é feita em fila indiana, mantendo distância de segurança e posicionando-se tendo em conta
que em primeiro lugar entram os alunos que se sentam nos lugares mais afastados da porta. A saída é feita pela
ordem inversa, ou seja, os primeiros alunos a sair serão os que estão mais próximos da porta, de modo a minimizar
os cruzamentos de alunos na sala.

▪

Todos os alunos procedem à higienização das mãos com álcool-gel, colocado à entrada da escola pela AO.

▪

Mesas e cadeiras estão devidamente identificadas para serem ocupadas sempre pelos mesmos alunos.

▪

Sempre que possível, sentar um aluno por mesa.

▪

Nos intervalos, os alunos permanecem na sua zona de recreio, que se encontra identificada com fitas e nos mapas
de circulação interna da escola, afixados junto à porta de cada sala e na portaria.

▪

Se chover, os alunos permanecem na sala de aula, nos seus lugares, podendo eventualmente consumir alimentos,
desde que cumpram as regras definidas.

▪

Para evitar ajuntamentos junto das casas de banho, durante os intervalos, os alunos devem, sempre que possível,
ser autorizados a deslocar-se a este espaço durante as aulas.

▪

Cada turma só poderá utilizar a casa-de-banho e o lavatório que lhes foram destinados, encontrando-se estes
devidamente identificados..

▪

Como o hall da casa de banho é um espaço comum, não poderão permanecer dois alunos neste espaço.

▪

Cada aluno só poderá usar o seu material. Sempre que houver partilha de objetos, dever-se-á proceder sempre à
respetiva higienização, antes e depois da utilização (por exemplo, marcadores do quadro).
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▪

Durantes as aulas de Expressão e Educação Físico-motora, os alunos deverão higienizar as mãos com álcool-gel no
início e no final da aula, assim como todo o material utilizado. Todas as atividades realizadas deverão salvaguardar
o distanciamento entre alunos.

▪

Nunca haverá junção de grupos/turma nas AEC. Será atribuído à escola apenas um técnico, que irá desenvolver
todas as atividades nas duas turmas.

Nota: Algumas dificuldades serão sentidas, nomeadamente, conseguir que os alunos mantenham o distanciamento
social de segurança.
➢ MAPAS COM CIRCUITOS de CIRCULAÇÃO:
▪

Foi elaborado o mapa com os circuitos de circulação a percorrer pelos alunos, no interior da escola, mantendo os
procedimentos de distanciamento físico, nomeadamente no percurso desde a entrada da escola até à sala de aula
e nos acessos aos locais de convívio.

▪

Nesse mapa com os circuitos de circulação interna, está identificada a sala de isolamento bem como os trajetos
possíveis para um eventual caso suspeito de infeção por COVID-19 se deslocar, ou ser levado até à área de
isolamento.

▪

Este mapa com os circuitos será divulgado a toda a comunidade escolar sendo afixado à entrada da escola.

ZONA TÉRREA
TELHEIRO
GAB.

TELHEIRO
BIBLIOTECA

WC

WC

WC

DESP.

WC

HALL

HALL
SALA A-CT
1.º/2.º ANOS
PROF.ª JULIANA

PORTARIA

SALA B-CT
3.º/4.º ANOS
PROF.ª MARIA JOÃO

TELHEIRO

Hall
GAB.

SALA
ISOLAMENTO

WC

ENTRADA

DESP.

SALA O-CT
PRÉESCOLAR
ED.PAULA

DESP.

WC

RECREIO

RECREIO

1.º/2.º
ANOS

3.º/4.º
ANOS

Hall

CANTEIROS
HORTA

COZINHA

WC

REFEITÓRIO

HALL

RECREIO
PRÉ ESCOLAR

123

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID -19

Agrupamento de Escolas Lapiás

➢ REGRAS de UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESPECÍFICOS:
▪

Foram definidas as regras de utilização dos diferentes espaços específicos existentes na EB1/JI de Cortegaça:

➢ REFEITÓRIO
O almoço realiza-se em três turnos, de 30 minutos cada um. As entradas e saídas do refeitório serão feitas pela ordem
com que as crianças se sentam, de modo a evitar cruzamento de alunos. Os lugares estão identificados para cada aluno
que nunca se senta à frente de outro.

11.30- 12 30

12.00 - 12.30

12.30 - 13.00

Refeitório

Refeitório

Refeitório

Refeitório

Refeitório

O-CT

O-CT

O-CT

O-CT

O-CT

Refeitório

Refeitório

Refeitório

Refeitório

Refeitório

A-CT

B-CT

A-CT

B-CT

B-CT

Refeitório

Refeitório

Refeitório

B-CT

A-CT

A-CT

Refeitório
B-CT

Refeitório
A-CT

➢ TERAPIAS POR ENTIDADES EXTERNAS
As Terapias por entidades externas serão, sempre que possível, ministradas na clínica e fora do horário letivo. Caso
não seja possível, poderá haver terapias na escola, preferencialmente fora do horário letivo (horário de almoço e após
as 17h).
➢ UTILIZAÇÃO da PLATAFORMA TEAMS:
▪

Recomenda-se que seja utilizada esta plataforma na realização de atividades letivas, mesmo em regime presencial,
para facilitar a transição para um regime misto ou não presencial, no caso de ser necessário.

➢ SUBTITUIÇÕES:
▪

Sempre que seja possível prever a ausência de um(a) professor(a) será providenciada a sua substituição.

▪

Caso se trate de uma falta não prevista, o professor deverá contactar a Direção de modo a que seja providenciada
substituição, recorrendo se possível às professoras de apoio educativo a desempenhar funções na escola.

➢ NORMAS GERAIS e ESPECÍFICAS para ALUNOS, PROFESSORES e ASSISTENTES OPERACIONAIS:
▪

Para que as principais normas gerais e específicas, a cumprir pelos diferentes elementos da comunidade educativa
– Alunos , Professores e Assistentes Operacionais, fossem de fácil leitura e compreensão, foram elaborados
documentos que, de uma forma mais resumida e simples, contêm a informação considerada fundamental para
que se possam cumprir os objetivos deste Plano de Contingência na EB1/JI de Cortegaça.
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Agrupamento de Escolas Lapiás
EB1/JI de Cortegaça
(171580)
NORMAS GERAIS (CÓDIGO DE CONDUTA):
1. Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, encarregados de educação, fornecedores e outros elementos
externos);
2. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução álcool-gel;
3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos;
4. Reforçar a higienização das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de banho e
sempre que necessário;
5. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de utilizados e lavar as mãos, com
água e sabão, de seguida;
6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
8. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc.;
9. Manter a distância de segurança das outras pessoas de, pelo menos,1 metro;
10. Circular no espaço escolar de acordo com os circuitos assinalados e sempre pela direita;
11. Se estiver em casa com síntomas de COVID 19 (tosse, febre ou dificuldade respiratória,) ligue SNS 24 – 808242424. NÃO
COMPAREÇA NA ESCOLA!
12. Caso se encontre na Escola com sintomas, recorra a um adulto (professor/ assistente operacional/ outro) que acionará as
medidas previstas para estas situações.
Sala de isolamento:
Estabelecimento de Ensino

Sala de Isolamento

EB1/JI de Cortegaça

Sala de isolamento- WC adaptado no bloco do JI

NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUNOS:
ONDE?

Entrada na
Escola

Salas de aula

Casa de banho

O QUE FAZER?
Entrada às 9h em fila para entrar na sala, mantendo distância de segurança e posicionandose tendo em conta que em primeiro lugar entram os alunos que se sentam nos lugares mais
afastados da porta.
Proceder à higienização das mãos (alcool-gel, colocado à entrada da escola pela professora,
a todos os alunos)
Dirigir-se, pelo circuito indicado, para a sala onde vai ter aula.
Manter a distância de segurança dos colegas.
Mesas separadas e com distanciamento entre cada aluno, sempre que possível.
Dirigir-se para o seu lugar fixo em todas as aulas.
Permanecer sempre virado para a frente durante as aulas.
Utilizar somente os seus materiais.
Sempre que usar lenços de papel quando espirra (de utilização única) deve deitá-los no
caixote do lixo e de seguida lavar as mãos com água e sabão;
Só é permitido beber água com garrafa pessoal (pode beber também na sala de aula)
Permitir idas à casa-de-banho durante as aulas, pelos circuitos assinalados.
Comunicar com os EE sempre via emal, telefone ou videoconferência.
Podem utilizar as casas de banho durante as aulas com autorização do(a) professor(a).
Para ir ao WC, sair pela porta exterior da sala, seguir o percurso indicado.
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Cumprir a lotação do hall (2 pessoas) e da casa de banho (1 pessoa em casa uma) que vai
utilizar.
Como o hall da casa de banho será um espaço comum, não poderão permanecer dois alunos
de salas diferentes.
Cada sala terá de utilizar a casa de banho correspondente, que está devidamente assinalada.
Após utilizar a casa de banho, lavar bem as mãos com sabão e secá-las com um toalhete.
Deitar o toalhete no lixo.
Dirigir-se para a sala seguindo o percurso indicado.

Refeitório

Almoço em dois turnos, de 1h cada um.
Dirigir-se ao Refeitório, em fila indiana, mantendo sempre a distância de segurança da
pessoa da frente e pela ordem que vão sentar-se, de modo a evitar cruzamento de alunos.
Lavar as mãos.
Ocupar apenas os lugares identificados para cada aluno, virados no mesmo sentido (não
podem estar frente a frente).
Regressar à escola, em fila indiana, mantendo sempre a distância de segurança da pessoa da
frente e pela ordem inversa à entrada, de modo a evitar cruzamento de alunos.
No intervalo de almoço, os alunos utilizam apenas a zona de recreio que lhes está destinada.
Permanecer na zona de recreio destinada a cada sala.

Intervalos

Não partilhar comida, bebida ou outros objetos pessoais.
Perante condições desfavoráveis (ex. climatéricas) poderão permanecer na sala de aula.

Outros espaços

O Campo de Jogos poderá ser utilizado na totalidade por uma turma, em dias alternados.

Saída da Escola

Os alunos seguem o percurso sinalizado, conforme planta.

Ausência de
Professores

Aguardar na zona de recreio por um(a) professor(a) de substituição.

PROCEDIMENTOS A TER PERANTE CASO SUSPEITO DE COVID 19 (com febre ou tosse ou dificuldade respiratória, podendo
também existir outros sintomas entre os quais, dor de garganta, dores musculares generalizadas, perda do paladar ou olfato,
diarreia, dor no peito e dor de cabeça (…):
✓
✓

Aluno/docente/não docente, fora do contexto de escola: informa, imediatamente, a Escola por via telefónica.
Aluno(a) – Em contexto de sala de aula:

O(A) professor(a):
1
2
3
4
5
6
7

O(A) professor(a) questiona o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) sente pelo menos, um dos seguintes
sintomas: febre, tosse e falta de ar (dificuldade respiratória);
Em caso de suspeita de infeção viral, de forma serena, procura tranquilizar o(a) aluno(a);
Contacta o ponto focal (coordenadora da escola)
O ponto focal indica qual o(a) assistente operacional que irá acompanhar o discente até à sala de isolamento,
para onde deverão dirigir-se;
Desinfeta a mesa do(a) aluno(a) e as suas mãos (recorrendo ao álcool disponível no kit proteção);
Nas salas com mesa dupla, manda o(a) aluno(a) companheiro(a) desinfetar as mãos (recorrendo ao álcool
disponível no kit proteção);
Promove o arejamento imediato da sala.

O(A) Assistente Operacional:
8
9
10

Acompanha o(a) aluno(a) até à sala de isolamento e substitui a sua máscara por uma do kit de proteção; a máscara
utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado.
O(A) aluno(a) desinfeta as mãos;
O(A) assistente operacional mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de isolamento;
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O(A) assistente operacional desinfeta as mãos;
No final de cada utilização da sala de isolamento, o(a) assistente operacional providencia a limpeza/desinfeção
da mesma.
Regressa ao local de trabalho.

✓ Aluno(a) – Fora do contexto de sala de aula:
1
O(A) aluno(a) dirige-se à assistente operacional mais próxima;
O(A) assistente operacional questiona o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) se sente com febre, tosse,
2
falta de ar (dificuldade respiratória);
3
4
5
6
7
8
9

Em caso de suspeita de infeção, o(a) assistente operacional, contacta o ponto focal (coordenadora de escola)
O(A) assistente operacional acompanha o(a) aluno(a) à sala de isolamento indicada e substitui a sua máscara
por uma do kit de proteção, a máscara utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado;
O(A) aluno(a) desinfeta as mãos;
O(A) assistente operacional mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de isolamento;
O(A) assistente operacional desinfeta as mãos;
No final de cada utilização da sala de isolamento, o(a) assistente operacional deve providenciar a limpeza/
desinfeção da mesma.
Regressa ao local de trabalho.

✓ Adulto - Docente/ não docente:
1
Tomada de consciência de sintomas de Covid-19;
2
Contacta a Direção da Escola 219279324
Dirige-se sozinho(a) para a sala de isolamento indicada, avalia e regista a temperatura corporal, na ficha de sala
3
de isolamento, juntamente com os restantes dados.
4
Na sala de isolamento contacta o SNS 24 – 808 24 24 24 e segue as indicações dadas.
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Agrupamento de Escolas Lapiás
EB1/JI de Cortegaça
(171580)

NORMAS GERAIS (CÓDIGO DE CONDUTA):
1. Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, encarregados de educação, fornecedores e outros elementos
externos);
2. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução álcool-gel;
3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos;
4. Reforçar a higienização das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de banho e
sempre que necessário;
5. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de utilizados e lavar as mãos, com
água e sabão, de seguida;
6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
8. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc.
9. Manter a distância de segurança das outras pessoas de, pelo menos, 1 metro.
10. Circular no espaço escolar de acordo com os circuitos assinalados e sempre pela direita.
11. Se estiver em casa com síntomas de COVID 19 (tosse, febre ou dificuldade respiratória), ligue SNS 24 – 808242424. NÃO
COMPAREÇA NA ESCOLA!
12. Caso se encontre na Escola com sintomas, contacte o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324), dirija-se para a sala de
isolamento (1) indicada e ligue para o SNS 24 – 808242424,para impedir que outros possam ser expostos e infetados.
(1) Sala de isolamento:
Estabelecimento de Ensino

Salasde Isolamento

Escola Básica de Morelena

Casa de banho dos adultos, junto à biblioteca

NORMAS ESPECÍFICAS PARA PROFESSORES:
ONDE?
Entrada na
Escola

Salas de aula

O QUE FAZER?
Colocar a máscara antes de entrar.
De acordo com o percurso do Mapa de Circulação, sempre que possível, dirigir-se
diretamente para a sala onde irá ter aulas.
Manter a distância de segurança.
Proceder à higienização das mãos.
Ordenar a entrada dos alunos:
• Pela porta que dá para o exterior – os alunos organizam-se mantendo a distância de
segurança para entrar na sala.
• Em primeiro lugar entram os alunos que se sentam nos lugares mais afastados da
porta.
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Dar instruções aos alunos:
• Ocupar o seu lugar, que é sempre o mesmo.
• Sempre que necessário o(a) próprio(a) aluno(a), com a colaboração do professor,
higieniza o seu espaço.
• Desinfetar as mãos com álcool gel, do(a) próprio(a), depois de ocupar o seu lugar.
• Permanecer sempre virado(a) para a frente durante as aulas.
• Utilizar somente os seus materiais (canetas, lápis,réguas, esquadro, etc).
• Sempre que usar lenços de papel quando espirra (de utilização única) deve deitá-los
no caixote do lixo e de seguida lavar as mãos com água e sabão (autorização de saída
para o WC ou na sala de aula sempre que existam lavatórios);
• Beber água com garrafa pessoal (pode beber na sala de aula, se for necessário)
Permitir que os alunos vão à casa de banho durante as aulas.
Comunicar com os EE utilizando a caderneta do aluno e/ou via correio eletrónico.
Os alunos só poderão sair da sala ao toque.
O atendimento aos EE será feito, preferencialmente, por telefone ou videoconferência e só
excecionalmente, presencialmente, com marcação prévia com a professora da respetiva
turma..
Os pais devem marcar as refeições, preferencialmente, online.
Os alunos devem dirigir-se ao Refeitório, em fila indiana, pelo percurso indicado.
Manter sempre a distância de segurança da pessoa da frente.
Refeitório

Reprografia

Lavar as mãos.
Ocupar apenas os lugares indicados, com alunos virados no mesmo sentido (não podem
estar frente a frente).
Cada aluno ocupará sempre o mesmo lugar à mesa e a mesma cadeira (colocação de
etiquetas com nomes)
Regressar à escola, em fila indiana, mantendo sempre a distância de segurança da pessoa da
frente e pela ordem inversa à entrada, de modo a evitar cruzamento de alunos.
A fotocopiadora poderá ser utilizada por qualquer adulto da escola que deverá proceder à
higienização antes e depois de cada utilização.
Poderão utilizar o espaço de recreio da sua turma para vigilância.

Intervalos

Poderão ficar na sala de aula.
Poderão utilizar o hall das entradas das salas, desde que cupram distanciamento.

Saída da Escola

Circulação de
documentos

De acordo com o percurso do Mapa de Circulação.
Só depois de abandonar a Escola, poderá ser retirada a máscara.

Os documentos circularão, preferencialmente por via digital.
Serão disponibilizados na plataforma TEAMS.

PROCEDIMENTOS A TER PERANTE UM CASO SUSPEITO DE COVID 19 (com febre ou tosse ou dificuldade respiratória, podendo
também existir outros sintomas entre os quais, dor de garganta, dores musculares generalizadas, perda do paladar ou olfato,
diarreia, dor no peito e dor de cabeça (…):
✓

Aluno(a)/docente/não docente, fora do contexto de escola: informa, imediatamente, a Direção da Escola, por via
telefónica.

✓

Aluno(a) – Em contexto de sala de aula:

O(A) professor(a):
1

O(A) professor(a) questiona o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) sente pelo menos, um dos seguintes
sintomas: febre, tosse e falta de ar (dificuldade respiratória);
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Em caso de suspeita de infeção viral, de forma serena, procura tranquilizar o(a) aluno(a);
Contacta a auxiliar que deverá acompanhar o alunos até à sala de isolamento.
Procede-se à desinfeção da mesa do(a) aluno(a) (recorrendo ao álcool disponível no kit proteção);
Nas salas com mesa dupla, manda o(a) aluno(a) companheiro(a) desinfetar as mãos (recorrendo ao álcool
disponível no kit proteção);
Promove o arejamento imediato da sala.

O(A) Assistente Operacional:

8
9
10

Acompanha o(a) aluno(a) até à sala de isolamento e substitui a sua máscara por uma do kit de proteção; a
máscara utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado.
O(A) aluno(a) desinfeta as mãos;
O(A) assistente operacional mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de isolamento;
O(A) assistente operacional desinfeta as mãos;

12

Regressa ao local de trabalho.

7

13

Contacta-se o EE que deve dirigir-se à escola para ligar para a linha de saude 24. Se o EE não atender será a
Assistente Operacioanal a ligar.
No final de cada utilização da sala de isolamento, o(a) assistente operacional providencia a limpeza/desinfeção
da mesma.

✓ Aluno(a) – Fora do contexto de sala de aula:
1
O(A) aluno(a) dirige-se à assistente operacional mais próxima;
O(A) assistente operacional questiona o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) se sente com febre, tosse,
2
falta de ar (dificuldade respiratória);
3

Em caso de suspeita de infeção, o(a) assistente operacional, contacta o ponto focal (coordenadora de escola)

5
6
7

O(A) assistente operacional acompanha o(a) aluno(a) à sala de isolamento indicada e substitui a sua máscara
por uma do kit de proteção, a máscara utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado;
O(A) aluno(a) desinfeta as mãos;
O(A) assistente operacional mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de isolamento;
O(A) assistente operacional desinfeta as mãos;

8

Regressa ao local de trabalho.

9

No final de cada utilização da sala de isolamento, o(a) assistente operacional comunica à chefe dos assistentes
operacionais que deve providenciar a limpeza/ desinfeção da mesma.

4

✓ Adulto - Docente/ não docente:
1
Tomada de consciência de sintomas de Covid-19;
2
Contacta a Direção da Escola 219279324
Dirige-se sozinho(a) para a sala de isolamento indicada, avalia e regista a temperatura corporal, na ficha de sala
3
de isolamento, juntamente com os restantes dados.
4
Na sala de isolamento contacta o SNS 24 – 808 24 24 24 e segue as indicações dadas.
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EB1/JI de Cortegaça
(171580)

NORMAS GERAIS (CÓDIGO DE CONDUTA):
1. Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, encarregados de educação, fornecedores e outros elementos
externos);
2. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução álcool-gel;
3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos;
4. Reforçar a higienização das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de banho e
sempre que necessário;
5. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de utilizados e lavar as mãos, com
água e sabão, de seguida;
6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
8. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc.
9. Manter a distância de segurança das outras pessoas de, pelo menos, 1 metro.
10. Circular no espaço escolar de acordo com os circuitos assinalados e sempre pela direita.
11. Se estiver em casa com síntomas de COVID 19 (tosse, febre ou dificuldade respiratória), ligue SNS 24 – 808242424. NÃO
COMPAREÇA NA ESCOLA!
12. Caso se encontre na Escola com sintomas, contacte o ponto focal (coordenadora de escola), dirija-se para a sala de isolamento
(1) indicada e ligue para o SNS 24 – 808242424,para impedir que outros possam ser expostos e infetados.
13. O microoondas estará disponível e as refeições poderão ser consumidas na sala, desde que seja respeitada a lotação e o
distanciamento físico.
(1) Sala de isolamento:
Estabelecimento de Ensino

Salas de Isolamento

EB1/JI de Cortegaça

Sala de isolamento- WC adaptado no bloco do JI.

NORMAS ESPECÍFICAS PARA OS(AS) ASSISTENTES OPERACIONAIS:
▪
▪
▪
▪
▪

Avaliação das necessidades de material (equipamentos de limpeza, produtos de lavagem de mãos e de limpeza de
superfícies e chão);
Manutenção de stoks de toalhetes de papel, papel higiénico e sabonete líquido, em quantidade suficiente por forma a fazer
face às novas exigências, facilitando o seu acesso a toda a comunidade educativa;
Colocação e manutenção nos dispensadores de solução alcoólica.
Abrir as janelas e as portas das salas de aula pela manhã, sempre que as condições climatéricas o permitam.
Colocação e manutenção dos kits prevenção nas salas e sala de isolamento;
Kit sala: 2 máscaras cirúrgicas, toalhetes de papel, álcool sanitário a 70ºGL e 3 pares de luvas;
Kit sala de isolamento: 6 máscaras cirúrgicas, toalhetes de papel, álcool sanitário a 70ºGL, termómetro e
3 pares de luvas;
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LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS - As assistentes operacionais deverão realizar as seguintes tarefas:
Instalação

Tarefas diárias
Esvaziar os caixotes de lixo das salas de aula.
Limpar as mesas e as cadeiras das salas de aula.
Limpar as mesas e computadores (monitores, teclados,
ratos).

Salas de aula

Desinfetar os puxadores de portas e janelas.
Verificar e repor os stoks de alcool gel.

Casas de banho

Desinfeção da sala.
Arejar as salas de todos os locais fechados nos quais
existam aberturas para o exterior, abrindo portas e
janelas.
Desinfetar os balcões do hall de entrada.
Abrir as portas para promover a ventilação natural.
Esvaziar os caixotes de lixo.
Efetuar a limpeza/desinfeção e registar em impresso
próprio colocado para o efeito.

Periodicidade

Procedimento

Sempre que
necessário

A limpeza deverá
ser efetuada
utilizando luvas

2 vezes ao dia
Após cada utilização
Várias vezes ao dia
Sempre que
necessário
Final ou início do dia
Desde o Início até ao
final do dia

A limpeza das
maçanetas e
puxadores
deverá ser
realizada tanto
no interior do
espaço como no
exterior.

2 vezes ao dia

Sempre que
necessário

Repor stoks de papel higiénico e sabão líquido.

Os panos de
limpeza deverão
ser lavados com
frequência.

Abrir a janela no local (quando possível), fechando a
porta (sempre que possível) para promover a ventilação
natural.
Sala de
isolamento
após saída do
doente

Fazer a limpeza geral do espaço, incluindo as maçanetas
e puxadores das portas e janelas e outros objetos que aí
possam existir.

Sempre que haja
algum doente
O pano de
limpeza utilizado
destina-se
apenas a este
procedimento.

Trocar o saco do caixote do lixo.
Proceder à lavagem do chão.
Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas
superfícies frequentemente manuseadas e mais
utilizadas pelo doente confirmado, com maior
probabilidade de estarem contaminadas;
Sala de
isolamento no
caso de
situação de
caso
confirmado

Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do local
onde se encontrava o doente confirmado (incluindo
materiais e equipamentos utilizados por este);

Sempre que haja
algum doente

Para esta
limpeza será
utilizado o
líquido
desinfetante.

Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso
suspeito em dois sacos de plástico, resistentes, com dois
nós
apertados,
preferencialmente
com
um
adesivo/atilho e colocação dos mesmos em contentores
de resíduos coletivos após 24 horas da sua produção.
Nunca em ecopontos!
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PROCEDIMENTOS A TER PERANTE UM CASO SUSPEITO DE COVID 19 (com febre ou tosse ou dificuldade respiratória, podendo
também existir outros sintomas entre os quais, dor de garganta, dores musculares generalizadas, perda do paladar ou olfato,
diarreia, dor no peito e dor de cabeça (…):
✓

Aluno(a)/docente/não docente, fora do contexto de escola: informa, imediatamente, a Direção da Agrupamento, por
via telefónica.

✓

Aluno(a) – Em contexto de sala de aula:

O(A) professor(a):
1
2
3
4
5
6
7

O(A) professor(a) questiona o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) sente pelo menos, um dos seguintes
sintomas: febre, tosse e falta de ar (dificuldade respiratória);
Em caso de suspeita de infeção viral, de forma serena, procura tranquilizar o(a) aluno(a);
Contacta o ponto focal (coordenadora de escola)
O ponto focal indica qual o(a) assistente operacional que irá acompanhar o discente até à sala de isolamento para
onde deverão dirigir-se;
Desinfeta a mesa do(a) aluno(a) e as suas mãos (recorrendo ao álcool disponível no kit proteção);
Nas salas com mesa dupla, manda o(a) aluno(a) companheiro(a) desinfetar as mãos (recorrendo ao álcool
disponível no kit proteção);
Promove o arejamento imediato da sala.

O(A) Assistente Operacional:

9
10
11

Acompanha o(a) aluno(a) até à sala de isolamento e substitui a sua máscara por uma do kit de proteção; a máscara
utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado.
O(A) aluno(a) desinfeta as mãos;
O(A) assistente operacional mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de isolamento;
O(A) assistente operacional desinfeta as mãos;

12

Regressa ao local de trabalho.

13

No final de cada utilização da sala de isolamento, o(a) assistente operacional comunica à chefe dos assistentes
operacionais que deve providenciar a limpeza/desinfeção da mesma.

8

✓ Aluno(a) – Fora do contexto de sala de aula:
1
O(A) aluno(a) dirige-se à assistente operacional do bloco mais próximo;
O(A) assistente operacional questiona o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) se sente com febre, tosse,
2
falta de ar (dificuldade respiratória);
3

Em caso de suspeita de infeção, o(a) assistente operacional, contacta o ponto focal (coordenadora de escola)

5
6
7

O(A) assistente operacional acompanha o(a) aluno(a) à sala de isolamento indicada e substitui a sua máscara
por uma do kit de proteção, a máscara utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado;
O(A) aluno(a) desinfeta as mãos;
O(A) assistente operacional mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de isolamento;
O(A) assistente operacional desinfeta as mãos;

8

Regressa ao local de trabalho.

9

No final de cada utilização da sala de isolamento, o(a) assistente operacional comunica à chefe dos assistentes
operacionais que deve providenciar a limpeza/ desinfeção da mesma.

4

✓ Adulto - Docente/ não docente:
1
Tomada de consciência de sintomas de Covid-19;
2
Contacta o ponto focal (coordenadora de escola)
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Dirige-se sozinho(a) para a sala de isolamento indicada, avalia e regista a temperatura corporal, na ficha de sala
de isolamento, juntamente com os restantes dados.
Na sala de isolamento contacta o SNS 24 – 808 24 24 24 e segue as indicações dadas.
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Medidas específicas do estabelecimento de ensino
Com o objetivo de reduzir os contactos entre os elementos da comunidade escolar, ao longo de todo o período de
permanência na escola, por forma a facilitar o cumprimento das regras de prevenção e redução do risco de infeção
por Covid-19, foram adotadas algumas estratégias específicas na EB1/JI Dona Maria, a saber:
➢ ENTRADAS E SAÍDAS:
▪

Neste ano letivo, devido à situação excecional em que nos encontramos, optou-se por alterar o local e forma de
entrada e saída da escola/Jardim de Infância. Assim, de manhã:
o Jardim de Infância – As crianças são recebidas pela assistente operacional, no portão das traseiras do edifício.
Desinfetam as mãos no dispensador de álcool-gel e encaminham-se para a área do JI, onde se encontra a
educadora. Antes de entrarem no espaço do JI, desinfetam também os sapatos num tapete higienizante
colocado na entrada.
o

1º ano, 2º ano, 3ºano e 4º ano – Os alunos entram pelo portão da frente onde se encontra uma assistente
operacional e seguem as seguintes normas:

Os alunos do 1º, 3º e 4ºanos – entram pelo portão, desinfetam as mãos no dispensador de álcool-gel e seguem
pelo percurso da esquerda onde a respetiva professora aguarda a turma. Seguem depois o trajeto que contorna o
edifício pelo lado esquerdo, entram pela porta assinalada e dirigem-se à respetiva sala de aula com a docente.
Os alunos do 2º ano - entram pelo portão, desinfetam as mãos no dispensador de álcool-gel e seguem pelo
percurso da direita onde a respetiva professora aguarda a turma. Entram depois pela porta assinalada e dirigemse à respetiva sala de aula com a docente.
o

As crianças do Jardim de Infância que frequentam a CAF e chegam antes das 9h utilizam de igual forma o
portão das traseiras;

o

Os alunos do 1º ciclo inscritos na CAF, entram na escola utilizando o portão da frente.

o

Todos têm que seguir sempre as normas de higienização nos pontos já referidos.
À tarde, as saídas decorrem respeitando os mesmos percursos.

➢ ORGANIZAÇÃO das ATIVIDADES:
▪

As atividades do Jardim de Infância decorrem na sala habitual.

▪

As aulas de cada turma do primeiro ciclo decorrem sempre na mesma sala e com lugar fixo por aluno.

▪

As salas foram organizadas de acordo com as suas especificidades:
▪ Cada mesa ocupada por dois alunos foi dividida com uma divisória de acrílico;
▪ Nas salas onde foi possível, as mesas foram desencontradas e os alunos estão sentados
individualmente;
▪ Quando entram na sala, os alunos ocupam os seus lugares segundo uma determinada ordem para que
os contactos sejam minimizados;
▪ O mesmo princípio é aplicado quando saem das aulas.
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▪

Nos intervalos os alunos permanecem na sua zona de recreio que se encontra identificada nos mapas de circulação
interna da escola e delimitada com fitas sinalizadoras;

▪

Se chover, os alunos permanecerão na sala de aula nos seus lugares;

▪

Para evitar ajuntamentos à entrada das casas de banho, durante os intervalos, os alunos devem, sempre que
possível, ser autorizados a deslocar-se a este espaço durante as aulas.

➢ MAPAS COM CIRCUITOS de CIRCULAÇÃO:
▪

Foram elaborados mapas com os circuitos de circulação a percorrer por alunos, professores, assistentes
operacionais e técnicos, no interior da escola, mantendo os procedimentos de distanciamento físico,
nomeadamente, no percurso desde a entrada da escola até à sala de aula;

▪

Nesses mapas com os circuitos de circulação interna está identificada a sala de isolamento, bem como o trajeto
previsto para ser cumprido por um eventual caso suspeito de infeção por COVID-19;

▪

Estes mapas com os circuitos serão divulgados a toda a comunidade escolar, no site do agrupamento e afixados à
entrada das salas de aula.
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➢ REGRAS de UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESPECÍFICOS:
▪

Foram definidas as regras de utilização dos diferentes espaços específicos existentes na EB1/JI Dona Maria:
➢ REFEITÓRIO:
o
o
o

No refeitório os lugares dos alunos estão marcados e mantêm-se fixos;
O almoço decorre em três turnos distintos: Jardim de Infância/ 1º e 2º anos/ 3º e 4º anos;
No final de cada turno é efetuada a devida higienização do espaço.

➢ TERAPIAS POR ENTIDADES EXTERNAS:
o

As terapias decorrem num espaço próprio, sendo a higienização do mesmo da responsabilidade das
terapeutas. Este processo é realizado sempre que uma sessão finda e se reinicia outra.

➢ UTILIZAÇÃO da PLATAFORMA TEAMS:
▪

A Plataforma Teams será a forma privilegiada de comunicação e de trabalho colaborativo entre docentes e
técnicos;

▪

Recomenda-se que seja utilizada também na realização de atividades letivas, mesmo em regime presencial, para
facilitar a transição para um regime misto ou não presencial, no caso de ser necessário.

➢ SUBSTITUIÇÕES:
▪

Sempre que o professor titular de turma não possa comparecer terá que se proceder à sua substituição, não
havendo lugar à distribuição/ junção de alunos pelas restantes salas.

➢ NORMAS GERAIS e ESPECÍFICAS para ALUNOS, PROFESSORES e ASSISTENTES OPERACIONAIS:
▪

Para que as principais normas gerais e específicas a cumprir pelos diferentes elementos da comunidade educativa
– Alunos, Professores e Assistentes Operacionais fossem de fácil leitura e compreensão foram elaborados
documentos que, de uma forma mais resumida e simples, contêm a informação considerada fundamental para
que se possam cumprir os objetivos deste Plano de Contingência na EB1/JI Dona Maria.

▪

As principais normas gerais e específicas a cumprir pelos diferentes elementos da CAF – alunos e monitores
encontram-se a seguir às normas mencionadas no ponto anterior.
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Plano de Contingência
2020/2021
NORMAS ALUNOS
EB1/JI Dona Maria
NORMAS GERAIS (CÓDIGO DE CONDUTA):
1. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução álcool-gel;
2. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos;
3. Reforçar a higienização das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de banho e
sempre que necessário;
4. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de utilizados e lavar as mãos, com
água e sabão;
5. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
6. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
7. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc.;
8. Manter a distância de segurança das outras pessoas de, pelo menos,1 metro;
9. Circular no espaço escolar de acordo com os circuitos assinalados e sempre pela direita;
10. Se estiver em casa com sintomas de COVID 19 (tosse, febre ou dificuldade respiratória), ligue SNS 24 – 808242424. NÃO
COMPAREÇA NA ESCOLA!
11. Caso se encontre na Escola com sintomas, recorra a um adulto (professor/ assistente operacional/ outro) que acionará as
medidas previstas para estas situações.
Estabelecimento de Ensino
EB1/JI de Dona Maria

Sala de Isolamento
Sala de Apoio

NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUNOS:
ONDE?
O QUE FAZER?
Proceder à higienização das mãos.
Entrada na
Dirigir-se, pelo circuito indicado até perto da respetiva professora.
Escola
Manter a distância de segurança dos colegas.
Acompanhar a professora e entrar na sala de aula.
Dirigir-se para o seu lugar fixo.
Permanecer sempre, virado para a frente durante as aulas.
Utilizar somente os seus materiais (canetas, lápis, réguas, esquadro, etc.).
Salas de aula
Sempre que usar lenços de papel quando espirra (de utilização única) deve deitá-los no
caixote do lixo e de seguida lavar as mãos com água e sabão.
Só é permitido beber água com garrafa pessoal (pode beber também na sala de aula).
Podem utilizar as casas de banho durante as aulas com autorização do(a) professor(a).
Para ir ao WC seguir o percurso indicado.
Casas de banho Cumprir a lotação da casa de banho que vai utilizar.
Lavar bem as mãos com sabão e secá-las com um toalhete. Deitar o toalhete no lixo.
Dirigir-se para a sala seguindo o percurso indicado.
Lavar as mãos.
Dirigir-se ao Refeitório pelo percurso indicado.
Refeitório

Manter sempre a distância de segurança da pessoa da frente.
Ocupar apenas o seu lugar que é fixo.
Sair pelo percurso indicado até à zona de recreio correspondente ou até à sua sala de aula.
Permanecer na zona de recreio destinada a cada sala.

Intervalos

Não partilhar comida ou outros objetos pessoais.
Perante condições desfavoráveis (ex. climatéricas) poderão permanecer na sala de aula.

Saída da Escola

De acordo com o percurso do Mapa de Circulação.
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Plano de Contingência
2020/2021
NORMAS PROFESSORES
EB1/JI Dona Maria
NORMAS GERAIS (CÓDIGO DE CONDUTA):
1. Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, encarregados de educação, fornecedores e outros elementos
externos);
2. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução álcool-gel;
3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos;
4. Reforçar a higienização das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de banho e
sempre que necessário;
5. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de utilizados e lavar as mãos, com
água e sabão, de seguida;
6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
8. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc.
9. Manter a distância de segurança das outras pessoas de, pelo menos, 1 metro.
10. Circular no espaço escolar de acordo com os circuitos assinalados e sempre pela direita
11. Se estiver em casa com sintomas de COVID 19 (tosse, febre ou dificuldade respiratória), ligue SNS 24 – 808242424. NÃO
COMPAREÇA NA ESCOLA!
12. Caso se encontre na Escola com sintomas, contacte o ponto focal (nº da Direção da Escola 219802260), dirija-se para a sala de
isolamento (1) e ligue para o SNS 24 – 808242424, para impedir que outros possam ser expostos e infetados.
(1) Sala de isolamento:
Escola
EB1/JI de Dona Maria

Sala de Isolamento
Sala de Apoio

NORMAS ESPECÍFICAS PARA PROFESSORES:
ONDE?
Entrada na
Escola

Salas de aula

Sala de
professores
Intervalos

O QUE FAZER?
Colocar a máscara antes de entrar.
De acordo com o percurso do Mapa de Circulação, dirigir-se para a sala onde irá ter aulas
acompanhada pelos alunos da sua turma.
Manter a distância de segurança.
Proceder à higienização das mãos.
Dar instruções aos alunos:
• Ocupar o seu lugar, que é fixo.
• Permanecer sempre virado(a) para a frente durante as aulas.
• Utilizar somente os seus materiais (canetas, lápis, réguas, esquadro, etc).
• Sempre que usar lenços de papel quando espirra (de utilização única) deve deitá-los
no caixote do lixo e de seguida lavar as mãos com água e sabão (autorização de saída
para o WC ou na sala de aula sempre que existam lavatórios).
• Beber água com garrafa pessoal (pode beber na sala de aula, se for necessário).
• Permitir que os alunos vão à casa de banho.
• Comunicar com os EE utilizando a caderneta do aluno e/ou via correio eletrónico.
• Desinfetar mesas, teclados e ratos com papel humedecido em álcool a 70º, antes e
após utilização.
Respeitar a lotação máxima definida.
Poderão utilizar quaisquer espaços próprios para docentes, desde que respeitem as lotações
de cada um.
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Poderão ficar na sala de aula em função da disponibilidade e condições existentes.
Saída da Escola

Circulação de
documentos

De acordo com o percurso do Mapa de Circulação.
Só depois de abandonar a Escola, poderá ser retirada a máscara.

Os documentos circularão, preferencialmente por via digital.
Serão disponibilizados na plataforma TEAMS.
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Plano de Contingência
2020/2021
NORMAS ASSISTENTES OPERACIONAIS
EB1/JI Dona Maria
NORMAS GERAIS (CÓDIGO DE CONDUTA):
1. Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, encarregados de educação, fornecedores e outros elementos
externos);
2. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução álcool-gel;
3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos;
4. Reforçar a higienização das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de banho e
sempre que necessário;
5. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de utilizados e lavar as mãos, com
água e sabão, de seguida;
6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
8. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc.
9. Manter a distância de segurança das outras pessoas de, pelo menos, 1 metro.
10. Circular no espaço escolar de acordo com os circuitos assinalados e sempre pela direita.
11. Se estiver em casa com sintomas de COVID 19 (tosse, febre ou dificuldade respiratória), ligue SNS 24 – 808242424. NÃO
COMPAREÇA NA ESCOLA!
12. Caso se encontre na Escola com sintomas, contacte o ponto focal (nº da Direção da Escola 219802260), dirija-se para a sala de
isolamento (1) e ligue para o SNS 24 – 808242424, para impedir que outros possam ser expostos e infetados.
(1) Sala de isolamento:
Estabelecimento de Ensino
EB1/JI de Dona Maria

Sala de Isolamento
Sala de Apoio

NORMAS ESPECÍFICAS PARA OS(AS) ASSISTENTES OPERACIONAIS:
▪
▪
▪
▪

Avaliação das necessidades de material (equipamentos de limpeza, produtos de lavagem de mãos e de limpeza de
superfícies e chão);
Manutenção de stocks de toalhetes de papel, papel higiénico e sabonete líquido, em quantidade suficiente por forma a
fazer face às novas exigências, facilitando o seu acesso a toda a comunidade educativa;
Colocação e manutenção nos dispensadores de solução alcoólica nos diferentes locais;
Colocação e manutenção dos kits prevenção nas salas e sala de isolamento.

Kit sala: 2 máscaras cirúrgicas, toalhetes de papel, álcool sanitário a 70ºGL e 3 pares de luvas;
Kit sala de isolamento: 6 máscaras cirúrgicas, toalhetes de papel, álcool sanitário a 70ºGL, termómetro e
3 pares de luvas;

▪

▪

Manter todas as casas de banho em funcionamento para minimizar as hipóteses de agrupamentos de pessoas em espaços
fechados. A fim de evitar a concentração de alunos em instalações sanitárias os alunos passarão a utilizar os WC,
preferencialmente, no período de funcionamento das aulas.
Abrir as janelas e as portas das salas.
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LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS - As assistentes operacionais deverão realizar as seguintes tarefas:
Instalação

Salas de aula,
salas de
professores

Casas de banho

Sala de
isolamento no
caso de
situação de
caso suspeito
ou confirmado

Tarefas diárias
Esvaziar os caixotes de lixo das salas de aula.
Limpar as mesas e as cadeiras das salas de aula.
Limpar as mesas e computadores (monitores, teclados,
ratos).
Desinfetar os puxadores de portas e janelas.
Verificar e repor os stocks de álcool gel.
Desinfeção da sala.
Arejar as salas de todos os locais fechados nos quais
existam aberturas para o exterior, abrindo portas e janelas.
Abrir as janelas para promover a ventilação natural.
Esvaziar os caixotes de lixo.
Efetuar a limpeza/desinfeção e registar em impresso
próprio colocado para o efeito.
Repor stocks de papel higiénico e sabão líquido.
Fazer a limpeza geral do espaço, incluindo as maçanetas e
puxadores das portas e janelas e outros objetos que aí
possam existir.
Trocar o saco do caixote do lixo.
Proceder à lavagem do chão.
Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas
superfícies frequentemente manuseadas e mais utilizadas
pelo doente confirmado, com maior probabilidade de
estarem contaminadas.
Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do local onde
se encontrava o doente confirmado (incluindo materiais e
equipamentos utilizados por este).
Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso
suspeito em dois sacos de plástico, resistentes, com dois
nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho
e colocação dos mesmos em contentores de resíduos
coletivos após 24 horas da sua produção. Nunca em
ecopontos!

Periodicidade
1 vez ao dia
1 vez ao dia

Procedimento

Após cada utilização
Com frequência
2 vezes ao dia
Final ou início do dia
Desde o Início até ao
final do dia

Com frequência

A limpeza deverá
ser efetuada
utilizando luvas,
nomeadamente
na remoção do
lixo.
A limpeza das
maçanetas e
puxadores
deverá ser
realizada tanto
no interior do
espaço como no
exterior

Sempre que haja
algum doente

PROCEDIMENTOS A TER PERANTE UM CASO SUSPEITO DE COVID 19 (com febre ou tosse ou dificuldade respiratória, podendo
também existir outros sintomas entre os quais, dor de garganta, dores musculares generalizadas, perda do paladar ou olfato,
diarreia, dor no peito e dor de cabeça (…):
✓

✓

Aluno/docente/não docente, fora do contexto de escola: informa, imediatamente, a Direção da Escola por via
telefónica.
Aluno(a) – Em contexto de sala de aula:

O(A) professor(a):
1

O(A) professor(a) questiona o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) sente pelo menos, um dos
seguintes sintomas: febre, tosse e falta de ar (dificuldade respiratória).

2
3

Em caso de suspeita de infeção viral, de forma serena, procura tranquilizar o(a) aluno(a).
Contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola 219802260).
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O ponto focal indica qual o(a) assistente operacional que irá acompanhar o discente e qual a sala de isolamento
para onde deverão dirigir-se.
Desinfeta a mesa do(a) aluno(a) e as suas mãos (recorrendo ao álcool disponível no kit proteção).
Nas salas com mesa dupla, manda o(a) aluno(a) companheiro(a) desinfetar as mãos (recorrendo ao álcool
disponível no kit proteção).
Promove o arejamento imediato da sala.

O(A) Assistente Operacional:
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8

Acompanha o(a) aluno(a) até à sala de isolamento e substitui a sua máscara por uma do kit de proteção; a máscara
utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado.
O(A) aluno(a) desinfeta as mãos.
O(A) assistente operacional mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de isolamento.
O(A) assistente operacional desinfeta as mãos.
No final de cada utilização da sala de isolamento, o(a) assistente operacional providencia a limpeza/desinfeção
da mesma.
✓ Aluno(a) – Fora do contexto de sala de aula:
O(A) aluno(a) dirige-se à professora ou à assistente operacional.
O adulto questiona o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) se sente com febre, tosse, falta de ar
(dificuldade respiratória).
Em caso de suspeita de infeção, o(a) assistente operacional, contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola
219802260).
O(A) assistente operacional acompanha o(a) aluno(a) à sala de isolamento indicada e substitui a sua máscara
por uma do kit de proteção, a máscara utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado.
O(A) aluno(a) desinfeta as mãos.
O(A) assistente operacional mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de isolamento.
O(A) assistente operacional desinfeta as mãos.
No final de cada utilização da sala de isolamento, o(a) assistente operacional providencia a limpeza/ desinfeção
da mesma.

✓ Adulto - Docente/ não docente:
1
Tomada de consciência de sintomas de Covid-19.
2
Contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola 219802260)
Dirige-se sozinho(a) para a sala de isolamento indicada, avalia e regista a temperatura corporal, na ficha de sala
3
de isolamento, juntamente com os restantes dados.
4
Na sala de isolamento contacta o SNS 24 – 808 24 24 24 e segue as indicações dadas.
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Plano de Contingência
2020/2021
NORMAS ALUNOS
CAF EB1/JI Dona Maria
NORMAS GERAIS (CÓDIGO DE CONDUTA):
1. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução álcool-gel;
2. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos;
3. Reforçar a higienização das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de banho e
sempre que necessário;
4. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de utilizados e lavar as mãos, com
água e sabão;
5. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
6. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
7. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc.;
8. Manter a distância de segurança das outras pessoas de, pelo menos,1 metro;
9. Circular no espaço escolar de acordo com os circuitos assinalados e sempre pela direita;
10. Se estiver em casa com sintomas de COVID 19 (tosse, febre ou dificuldade respiratória), ligue SNS 24 – 808242424. NÃO
COMPAREÇA NA ESCOLA!
11. Caso se encontre na Escola com sintomas, recorra a um adulto (professor/ assistente operacional/ outro) que acionará as
medidas previstas para estas situações.
Sala de isolamento:
Estabelecimento de Ensino
EB1/JI de Dona Maria

Sala de Isolamento
Sala de Apoio

NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUNOS:
ONDE?

Entrada na
Escola

Salas de CAF

Casas de banho

Intervalos

O QUE FAZER?
Proceder à higienização das mãos.
O monitor vai buscar os meninos do JI ao portão das traseiras e leva-os para a sala designada,
efetuando o percurso definido no mapa.
Os meninos do 1º ciclo entram pelo portão da frente, desinfetam as mãos e dirigem-se com
o monitor para a respetiva sala, efetuando o percurso definido no mapa.
Manter a distância de segurança dos colegas.
Às 9 horas, os meninos do JI permanecem na sala e os do 1ºciclo juntam-se no exterior à
respetiva turma e seguem com as professoras para as salas de aula.
Dirigir-se para o seu lugar fixo.
Permanecer sempre, virado para a frente durante as atividades.
Utilizar somente os seus materiais.
Sempre que usar lenços de papel quando espirra (de utilização única) deve deitá-los no
caixote do lixo e de seguida lavar as mãos com água e sabão.
Só é permitido beber água com garrafa pessoal (pode beber também na sala de aula).
Podem utilizar as casas de banho durante as atividades com autorização do(a) monitor(a).
Para ir ao WC seguir o percurso indicado.
Cumprir a lotação da casa de banho que vai utilizar.
Lavar bem as mãos com sabão e secá-las com um toalhete. Deitar o toalhete no lixo.
Dirigir-se para a sala seguindo o percurso indicado.
Permanecer na zona de recreio destinada a cada sala de CAF.
Não partilhar comida ou outros objetos pessoais.
Perante condições desfavoráveis (ex. climatéricas) poderão permanecer na sala de aula.

Saída da Escola

De acordo com o percurso do Mapa de Circulação.
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Plano de Contingência
2020/2021
NORMAS MONITORES
CAF EB1/JI Dona Maria
NORMAS GERAIS (CÓDIGO DE CONDUTA):
1. Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, encarregados de educação, fornecedores e outros elementos
externos);
2. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução álcool-gel;
3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos;
4. Reforçar a higienização das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de banho e
sempre que necessário;
5. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de utilizados e lavar as mãos, com
água e sabão, de seguida;
6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
8. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc.
9. Manter a distância de segurança das outras pessoas de, pelo menos, 1 metro.
10. Circular no espaço escolar de acordo com os circuitos assinalados e sempre pela direita
11. Se estiver em casa com sintomas de COVID 19 (tosse, febre ou dificuldade respiratória), ligue SNS 24 – 808242424. NÃO
COMPAREÇA NA ESCOLA!
12. Caso se encontre na Escola com sintomas, contacte o ponto focal (nº da Direção da Escola 219802260), dirija-se para a sala de
isolamento e ligue para o SNS 24 – 808242424, para impedir que outros possam ser expostos e infetados.
Estabelecimento de Ensino
EB1/JI de Dona Maria

Sala de Isolamento
Sala de Apoio

NORMAS ESPECÍFICAS PARA MONITORES:
ONDE?
O QUE FAZER?
Colocar a máscara antes de entrar.
De acordo com o percurso do Mapa de Circulação, dirigir-se para a sala onde irá decorrer a
Entrada na
CAF.
Escola
Manter a distância de segurança.
Proceder à higienização das mãos.
Dar instruções aos alunos:
• Ocupar o seu lugar, que é fixo (1º ciclo).
• Permanecer sempre virado(a) para a frente durante as atividades.
• Utilizar somente os seus materiais.
• Sempre que usar lenços de papel quando espirra (de utilização única) deve deitá-los
no caixote do lixo e de seguida lavar as mãos com água e sabão (autorização de saída
Salas de CAF
para o WC ou na sala de aula sempre que existam lavatórios).
• Beber água com garrafa pessoal (pode beber na sala de aula, se for necessário).
• Permitir que os alunos vão à casa de banho.
• Comunicar com os EE utilizando o telefone e/ou via correio eletrónico.
• Desinfetar mesas, teclados e ratos com papel humedecido em álcool a 70º, antes e
após utilização.
Poderão utilizar quaisquer espaços próprios para docentes, desde que respeitem as lotações
de cada um.
Intervalos
Poderão ficar na sala de aula em função da disponibilidade e condições existentes.
De acordo com o percurso do Mapa de Circulação.
Saída da Escola

Acompanhar os alunos do JI e do 1º ciclo ao respetivo portão.
Só depois de abandonar a Escola, poderá ser retirada a máscara.
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Plano de Contingência
2020/2021
NORMAS DE LIMPEZA
CAF EB1/JI Dona Maria

▪
▪
▪
▪

Avaliação das necessidades de material (equipamentos de limpeza, produtos de lavagem de mãos e de limpeza de
superfícies e chão);
Manutenção de stocks de toalhetes de papel, papel higiénico e sabonete líquido, em quantidade suficiente por forma a
fazer face às novas exigências, facilitando o seu acesso a toda a comunidade educativa;
Colocação e manutenção nos dispensadores de solução alcoólica nos diferentes locais;
Colocação e manutenção dos kits prevenção nas salas e sala de isolamento.

Kit sala: 2 máscaras cirúrgicas, toalhetes de papel, álcool sanitário a 70ºGL e 3 pares de luvas;
Kit sala de isolamento: 6 máscaras cirúrgicas, toalhetes de papel, álcool sanitário a 70ºGL, termómetro e
3 pares de luvas;

▪

▪
➢

Manter todas as casas de banho em funcionamento para minimizar as hipóteses de ajuntamentos de pessoas em espaços
fechados. A fim de evitar a concentração de alunos em instalações sanitárias os alunos passarão a utilizar os WC,
preferencialmente, no período de funcionamento das aulas.
Abrir as janelas e as portas das salas.
LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS:

Instalação

Salas de CAF

Casas de banho

Sala de
isolamento no
caso de
situação de

Tarefas diárias
Esvaziar os caixotes de lixo das salas de aula.
Limpar as mesas e as cadeiras das salas de aula.
Limpar as mesas e computadores (monitores, teclados,
ratos).
Desinfetar os puxadores de portas e janelas.
Verificar e repor os stocks de álcool gel.
Desinfeção da sala.
Arejar as salas de todos os locais fechados nos quais
existam aberturas para o exterior, abrindo portas e janelas.
Abrir as janelas para promover a ventilação natural.
Esvaziar os caixotes de lixo.
Efetuar a limpeza/desinfeção e registar em impresso
próprio colocado para o efeito.
Repor stocks de papel higiénico e sabão líquido.
Fazer a limpeza geral do espaço, incluindo as maçanetas e
puxadores das portas e janelas e outros objetos que aí
possam existir.
Trocar o saco do caixote do lixo.
Proceder à lavagem do chão.
Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas
superfícies frequentemente manuseadas e mais utilizadas
pelo doente confirmado, com maior probabilidade de
estarem contaminadas;

Periodicidade
1 vez ao dia
1 vez ao dia

Procedimento

Após cada utilização
Com frequência
2 vezes ao dia
Final ou início do dia
Desde o Início até ao
final do dia

Com frequência

A limpeza deverá
ser efetuada
utilizando luvas,
nomeadamente
na remoção do
lixo.
A limpeza das
maçanetas e
puxadores
deverá ser
realizada tanto
no interior do
espaço como no
exterior

Sempre que haja
algum doente
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Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do local onde
se encontrava o doente confirmado (incluindo materiais e
equipamentos utilizados por este).
Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso
suspeito em dois sacos de plástico, resistentes, com dois
nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho
e colocação dos mesmos em contentores de resíduos
coletivos após 24 horas da sua produção. Nunca em
ecopontos!

PROCEDIMENTOS A TER PERANTE UM CASO SUSPEITO DE COVID 19 (com febre ou tosse ou dificuldade respiratória, podendo
também existir outros sintomas entre os quais, dor de garganta, dores musculares generalizadas, perda do paladar ou olfato,
diarreia, dor no peito e dor de cabeça (…):
✓

Aluno (Encarregado de Educação), fora do contexto de escola: informa, imediatamente, a Direção da Escola e da CAF
por via telefónica.

✓

Aluno(a) – Em contexto de sala:

O(A) monitor(a):
1
2
3
4
5
6
7

O(A) professor(a) questiona o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) sente pelo menos, um dos seguintes
sintomas: febre, tosse e falta de ar (dificuldade respiratória).
Em caso de suspeita de infeção viral, de forma serena, procura tranquilizar o(a) aluno(a).
Contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola 219802260).
O ponto focal indica que a criança deve ser acompanhada por um monitor até à sala de isolamento.
Desinfeta a mesa do(a) aluno(a) e as suas mãos (recorrendo ao álcool disponível no kit proteção).
Nas salas com mesa dupla, manda o(a) aluno(a) companheiro(a) desinfetar as mãos (recorrendo ao álcool
disponível no kit proteção).
Promove o arejamento imediato da sala.

O(A) monitor (a):
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5
6

Acompanha o(a) aluno(a) até à sala de isolamento e substitui a sua máscara por uma do kit de proteção; a máscara
utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado.
O(A) aluno(a) desinfeta as mãos.
O(A) monitor(a) mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de isolamento.
O(A) monitor(a) desinfeta as mãos.
Aguarda que o Encarregado de Educação ou o monitor, autorizado pelo mesmo, contacte a Linha Saúde 24 e
procede de acordo com as indicações dadas.
No final de cada utilização da sala de isolamento, o(a) monitor(a) providencia a limpeza/desinfeção da mesma.
✓ Aluno(a) – Fora do contexto de sala:
O(A) aluno(a) dirige-se ao monitor.
O(A) monitor(a) questiona o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) se sente com febre, tosse, falta de ar
(dificuldade respiratória).
Em caso de suspeita de infeção, o(a) assistente operacional, contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola
219802260).
O(A) monitor(a) acompanha o(a) aluno(a) à sala de isolamento indicada e substitui a sua máscara por uma do
kit de proteção, a máscara utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado.
O(A) aluno(a) desinfeta as mãos.
O(A) monitor(a) mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de isolamento.
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O(A) monitor(a) desinfeta as mãos.
Aguarda que o Encarregado de Educação ou o monitor, autorizado pelo mesmo, contacte a Linha Saúde 24 e
procede de acordo com as indicações dadas.
No final de cada utilização da sala de isolamento, o(a) monitor(a)providencia a limpeza/ desinfeção da mesma.

✓ Adulto - Monitor:
1
Tomada de consciência de sintomas de Covid-19.
2
Contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola 219802260).
Dirige-se sozinho(a) para a sala de isolamento indicada, avalia e regista a temperatura corporal, na ficha de sala
3
de isolamento, juntamente com os restantes dados.
4
Na sala de isolamento contacta o SNS 24 – 808 24 24 24 e segue as indicações dadas.

149

ANEXO 9 – EB1/JI Lameiras

Plano de Contingência
Escola Básica 1/Jardim de Lameiras

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID -19

Agrupamento de Escolas Lapiás

Medidas específicas do estabelecimento de ensino
Com o objetivo de reduzir os contactos entre os elementos da comunidade escolar, ao longo de todo o período de
permanência na escola, por forma a facilitar o cumprimento das regras de prevenção e redução do risco de infeção
por Covid-19, foram adotadas algumas estratégias específicas na Escola Básica/Jardim de Infância de Lameiras, a saber:
➢ HORÁRIOS:
▪

Este ano letivo, por nos encontramos numa situação excecional devido à COVID-19, optou-se por fazer a divisão
dos grupos/turma, de forma a nunca haver cruzamento de alunos nos diferentes espaços da escola:

- Entrada - Percursos distintos, assinalados com diferentes cores
Turma 1º/2 º ano – 9h00m Portão principal, circuito assinalado a branco
Turma 3º/4º ano - 9h00m Portão grande, circuito assinalado a preto
Pré-Escolar- 8 h50m Portão principal, circuito assinalado a vermelho
CAA - 9h00m Portão principal, circuito assinalado a azul
- O intervalo da manhã decorre, entre as 10h00m e as 10h30m, com todas as turmas do 1º Ciclo em
simultâneo, mas em espaços diferentes. O recreio das turmas do 3º e 4º anos é no campo de jogos, que se
encontra dividido com uma fita. A turma do 1º e 2º anos brinca num espaço perpendicular à sala de aula. O
grupo do pré-escolar brinca num espaço paralelo ao refeitório e à horta.

- Os alunos (1.º Ciclo e Pré) vão almoçar no refeitório, em horários desfasados.

Horário de almoço das turmas
Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta- feira

Sexta-feira

11.30
12.30

Pré-Escolar

Pré-Escolar

Pré-Escolar

Pré-Escolar

Pré-Escolar

12.00

1º/2º Anos

1º/2º Anos

1º/2º Anos

1º/2º Anos

1º/2º Anos

3º / 4º Anos

3º / 4º Anos

3º / 4º Anos

3º / 4º Anos

3º / 4º Anos

13.30

12.30
14.00
•

Turma mista
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- Intervalo da tarde – O intervalo da tarde decorre entre as 15h30m e as 16h00m, com todas as turmas de 1º
Ciclo em simultâneo, mas em espaços diferentes. O recreio das turmas do 3º e 4º anos é no campo de jogos,
que se encontra dividido com uma fita. A turma do 1º e 2º anos brinca num espaço perpendicular à sala de
aula.
- Saída - Percursos distintos, assinalados com diferentes cores
Turma 1º/2 º ano – 17 00m, Portão principal, circuito assinalado a branco
Turma 3º/4º ano – 17h00m, Portão grande, circuito assinalado a preto
Pré-Escolar - 14 h 50 m, Portão principal, circuito assinalado a vermelho
CAA - De acordo com o horário da titular da turma, Portão principal, circuito assinalado a azul
➢ ORGANIZAÇÃO das ATIVIDADES:
▪

A entrada nas salas é feita em fila indiana, mantendo a distância de segurança e posicionando-se tendo em conta
que, em primeiro lugar, entram os alunos que se sentam nos lugares mais afastados da porta. A saída é feita pela
ordem inversa, ou seja, os primeiros alunos a sair serão os que estão mais próximos da porta, de modo a minimizar
os cruzamentos de alunos na sala.

▪

Todos os alunos/crianças procedem à higienização das mãos com álcool-gel, colocado à entrada do edifício escolar.

▪

As mesas e cadeiras são ocupadas sempre pelo mesmo aluno. As crianças do pré-escolar sentam-se em lugares
fixos no tapete e nas mesas, à hora dos lanches, de forma a assegurar o máximo de distanciamento possível.

▪

Sempre que possível, sentar um aluno por mesa.

▪

Sempre que possível privilegiar atividades em espaços abertos.

▪

Nos intervalos, os alunos permanecem na sua zona de recreio.

▪

Se chover, os alunos poderão permanecer na sala de aula, nos seus lugares, podendo eventualmente, consumir
alimentos, desde que cumpram as regras definidas.

▪

Para evitar ajuntamentos junto das casas de banho, durante os intervalos, os alunos devem, sempre que possível,
ser autorizados a deslocar-se a este espaço durante as aulas.

▪

Como o hall da casa de banho é um espaço comum, não poderão permanecer dois alunos de salas diferentes neste
espaço.

▪

Cada aluno só poderá usar o seu material. Sempre que houver partilha de objetos, dever-se-á proceder sempre à
respetiva higienização, antes e depois da utilização (por exemplo, marcadores do quadro).
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▪

Durantes as aulas de Expressão e Educação Físico-Motora, os alunos deverão higienizar as mãos com álcool-gel no
início e no final da aula, assim como todo o material a ser utilizado. Todas as atividades realizadas deverão
salvaguardar sempre o distanciamento entre alunos.

▪

Nas AEC nunca deverão permanecer no mesmo espaço alunos de diferentes turmas.

Nota: Algumas dificuldades serão sentidas, nomeadamente, conseguir que os alunos mantenham o distanciamento
social de segurança.

➢ MAPAS COM CIRCUITOS de CIRCULAÇÃO:
▪

Foi elaborado uma planta da escola com os circuitos de circulação a percorrer pelos alunos, no interior da escola,
mantendo os procedimentos de distanciamento físico, nomeadamente no percurso desde a entrada da escola até
à sala de aula e nos acessos aos locais de convívio. Essa planta será anexada ao plano de contingência.

▪

Na planta está identificada a sala de isolamento.

▪

A planta com os circuitos será divulgada a toda a comunidade escolar, no site do agrupamento, e afixada à entrada
da escola, na vitrine.
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➢ REGRAS de UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESPECÍFICOS:
▪

Foram definidas as regras de utilização dos diferentes espaços específicos existentes na EB1/JI de Lameiras:

➢ REFEITÓRIO:
•

O almoço dos alunos do Pré-escolar e 1º Ciclo realiza-se em três turnos. As entradas e saídas do refeitório
serão feitas pela ordem com que os alunos se sentam, de modo a evitar o cruzamento entre eles. Os
lugares são fixos para cada aluno e estes nunca estão sentados frente a frente.

➢ TERAPIAS POR ENTIDADES EXTERNAS:
•

As Terapias por entidades externas serão, sempre que possível, ministradas na clínica e fora do horário
letivo. Caso não seja possível, poderá haver terapias na escola, preferencialmente fora do horário letivo
(horário de almoço/intervalo e após as 17h).

➢ UTILIZAÇÃO da PLATAFORMA TEAMS:
▪

Recomenda-se que seja utilizada esta plataforma na realização de atividades letivas, mesmo em regime presencial,
para facilitar a transição para um regime misto ou não presencial, no caso de ser necessário.

➢ SUBTITUIÇÕES:
▪

Sempre que seja possível prever a ausência de um(a) professor(a) será providenciada a sua substituição.

▪

Caso se trate de uma falta não prevista, o professor deverá contactar a Direção de modo a que seja providenciada
substituição, recorrendo se possível às professoras de apoio educativo a desempenhar funções na escola.

➢ NORMAS GERAIS e ESPECÍFICAS para ALUNOS, PROFESSORES e ASSISTENTES OPERACIONAIS:
▪

Para que as principais normas gerais e específicas, a cumprir pelos diferentes elementos da comunidade educativa
– Alunos , Professores e Assistentes Operacionais, fossem de fácil leitura e compreensão, foram elaborados
documentos que, de uma forma mais resumida e simples, contêm a informação considerada fundamental para
que se possam cumprir os objetivos deste Plano de Contingência na EB1/JI de Lameiras.
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Plano de Contingência
2020/2021
NORMAS ALUNOS
EB1/JI de Lameiras
NORMAS GERAIS (CÓDIGO DE CONDUTA):
1. Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, encarregados de educação, fornecedores e outros elementos
externos);
2. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução álcool-gel;
3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos;
4. Reforçar a higienização das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de banho e
sempre que necessário;
5. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de utilizados e lavar as mãos, com
água e sabão, de seguida;
6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
8. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc.;
9. Manter a distância de segurança das outras pessoas de, pelo menos,1 metro;
10. Circular no espaço escolar de acordo com os circuitos assinalados e sempre pela direita;
11. Se estiver em casa com sintomas de COVID 19 (tosse, febre ou dificuldade respiratória,) ligue SNS 24 – 808242424. NÃO
COMPAREÇA NA ESCOLA!
12. Caso se encontre na Escola com sintomas, recorra a um adulto (professor/ assistente operacional/ outro) que acionará as
medidas previstas para estas situações.
Sala de isolamento:
Estabelecimento de Ensino

Salas de Isolamento

EB1/JI de Lameiras

Gabinete

NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUNOS:
ONDE?

Entrada na
Escola

Salas de aula

O QUE FAZER?
Os alunos do 1º Ciclo não podem entrar no recinto escolar antes das 9 h. As crianças do PréEscolar só podem entrar às 8 h 50m.
Aguardar pela chegada do(a) professor(a) ao portão destinado a cada turma.
Dirigir-se, pelo circuito indicado, para a sala de aulas/atividades.
Manter a distância de segurança dos colegas.
Proceder à higienização das mãos e dos sapatos à entrada da sala.
Quando o(a) professor(a) chega à porta, fazer uma fila para entrar na sala, mantendo
distância de segurança, e posicionando-se tendo em conta que em primeiro lugar entram os
alunos que se sentam nos lugares mais afastados da porta.
Dirigir-se para o seu lugar (lugar fixo).
Sempre que necessário o(a) próprio(a) aluno(a), com a colaboração do(a) professor(a),
higieniza o seu espaço.
Permanecer sempre, virado para a frente durante as aulas.
Utilizar somente os seus materiais (canetas, lápis, réguas, esquadro, etc.).
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Remover das salas acessórios não essenciais à prática das atividades pedagógicas,
reforçando a limpeza e a desinfeção dos que lá permanecem.
Sempre que usar lenços de papel quando espirra (de utilização única) deve deitá-los no
caixote do lixo e de seguida lavar as mãos com água e sabão.
Só é permitido beber água com garrafa pessoal (pode beber também na sala de aula).
Os alunos não devem trazer objetos pessoais de casa.
Sempre que possível e sem comprometer a segurança das crianças, manter a s janelas e/ou
as portas abertas a fim de garantir melhor circulação do ar.

Casas de banho

Podem utilizar as casas de banho durante as aulas com autorização do(a) professor(a).
Cumprir a lotação da casa de banho que vai utilizar.
Lavar bem as mãos com sabão e secá-las com um toalhete. Deitar o toalhete no lixo.
Dirigir-se para a sala seguindo o percurso indicado.
Marcar as refeições online.
Dirigir-se ao Refeitório pelo percurso indicado.
Manter sempre a distância de segurança da pessoa da frente.

Refeitório

Lavar as mãos antes e após o almoço.
Ocupar apenas os lugares indicados, que devem estar desencontrados (não podem estar
frente a frente) e assegurar o máximo de distanciamento físico entre as crianças/alunos
Regressar pelo percurso indicado até à zona de recreio correspondente a cada turma.
Permanecer na zona de recreio destinada a cada turma.

Intervalos

Não partilhar comida, telemóvel ou outros objetos pessoais
Perante condições desfavoráveis (ex. climatéricas) os alunos permanecem na sala de aula.

Saída da Escola
Ausência de
Professores

De acordo com o percurso de Circulação de cada turma.
Sempre que se verifique a ausência de um professor deve ser contactada a Direção.

PROCEDIMENTOS A TER PERANTE UM CASO SUSPEITO DE COVID 19 (com febre ou tosse ou dificuldade respiratória, podendo
também existir outros sintomas entre os quais, dor de garganta, dores musculares generalizadas, perda do paladar ou olfato,
diarreia, dor no peito e dor de cabeça (…):

✓
✓

Aluno/docente/não docente, fora do contexto de escola: informa, imediatamente, a Direção da Escola por via telefónica
Aluno(a) – Em contexto de sala de aula:

O(A) professor(a):
1
2
3
4
5
6

O(A) professor(a) questiona o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) sente pelo menos, um dos seguintes
sintomas: febre, tosse e falta de ar (dificuldade respiratória);
Em caso de suspeita de infeção viral, de forma serena, procura tranquilizar o(a) aluno(a);
Contacta telefonicamente uma auxiliar, que se desloca à sala de aula e encaminha o aluno para a sala de
isolamento;
Desinfeta a mesa do(a) aluno(a) e as suas mãos (recorrendo ao álcool disponível no kit proteção);
Nas salas com mesa dupla, manda o(a) aluno(a) companheiro(a) desinfetar as mãos (recorrendo ao álcool
disponível no kit proteção);
Promove o arejamento imediato da sala.
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O(A) Assistente Operacional:
7
8
9
10
11
12

Acompanha o(a) aluno(a) até à sala de isolamento e substitui a sua máscara por uma do kit de proteção; a máscara
utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado;
O(A) aluno(a) desinfeta as mãos;
A assistente operacional mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de isolamento;
A assistente operacional desinfeta as mãos;
A assistente operacional permanece na sala de isolamento com o aluno/criança e aguarda a chegada do
Encarregado de Educação;
Na sala de isolamento, o Encarregado de Educação contacta o SNS 24.

✓ Aluno(a) – Fora do contexto de sala de aula:
1
O(A) aluno(a) dirige-se ao professor/ assistente operacional;
O(A) professor(a)/assistente operacional questiona o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) se sente com
2
febre, tosse, falta de ar (dificuldade respiratória);
O(A) assistente operacional acompanha o(a) aluno(a) à sala de isolamento indicada e substitui a sua máscara
3
por uma do kit de proteção, a máscara utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado;
4
O(A) aluno(a) desinfeta as mãos;
5
O(A) assistente operacional mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de isolamento;
6
O(A) assistente operacional desinfeta as mãos;
No final de cada utilização da sala de isolamento, uma assistente operacional deve providenciar a limpeza/
9
desinfeção da mesma.
✓ Adulto - Docente/ não docente:
1
Tomada de consciência de sintomas de Covid-19;
2
Contacta o ponto focal;
Dirige-se sozinho(a) para a sala de isolamento indicada, avalia e regista a temperatura corporal, na ficha de sala
3
de isolamento, juntamente com os restantes dados.
4
Na sala de isolamento contacta o SNS 24 – 808 24 24 24 e segue as indicações dadas.
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Plano de Contingência
2020/2021
NORMAS PROFESSORES
EB1/JI de Lameiras
NORMAS GERAIS (CÓDIGO DE CONDUTA):
1. Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, encarregados de educação, fornecedores e outros elementos
externos);
2. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução álcool-gel;
3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos;
4. Reforçar a higienização das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de banho e
sempre que necessário;
5. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de utilizados e lavar as mãos, com
água e sabão, de seguida;
6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
8. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc.
9. Manter a distância de segurança das outras pessoas de, pelo menos, 1 metro.
10. Circular no espaço escolar de acordo com os circuitos assinalados e sempre pela direita.
11. Se estiver em casa com sintomas de COVID 19 (tosse, febre ou dificuldade respiratória), ligue SNS 24 – 808242424. NÃO
COMPAREÇA NA ESCOLA!
12. Caso se encontre na Escola com sintomas, contacte o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324), dirija-se para a sala de
isolamento (1) indicada e ligue para o SNS 24 – 808242424, para impedir que outros possam ser expostos e infetados.
(1) Sala de isolamento:
Estabelecimento de Ensino
EB1/JI de Lameiras

Salas de Isolamento
Gabinete

NORMAS ESPECÍFICAS PARA PROFESSORES:
ONDE?
Entrada na
Escola

Salas de aula

O QUE FAZER?
Colocar a máscara antes de entrar.
Dirige-se ao portão e após receção aos alunos/crianças dirige-se à sala onde irá ter aulas.
Manter a distância de segurança.
Proceder à higienização das mãos e sapatos.
Ordenar a entrada dos alunos:
• Os alunos organizam-se mantendo a distância de segurança para entrar na sala.
• Em primeiro lugar entram os alunos que se sentam nos lugares mais afastados da
porta.
Dar instruções aos alunos:
• Desinfetar as mãos com álcool gel, à entrada da sala.
• Ocupar o seu lugar, que é fixo.
• Sempre que necessário o(a) próprio(a) aluno(a), com a colaboração do professor,
higieniza o seu espaço. No pré-escolar a higienização é realizada pela assistente
operacional, com a colaboração da educadora.
• No pré-escolar privilegiar atividades e materiais facilmente higienizáveis.
• Sempre que possível assegurar que os objetos partilhados entre crianças são
devidamente desinfetados entre utilizações.
• Sempre que usar lenços de papel quando espirra (de utilização única) deve deitá-los
no caixote do lixo e de seguida lavar as mãos com água e sabão (autorização de saída
para o WC ou na sala de aula sempre que existam lavatórios).

158

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID -19

Agrupamento de Escolas Lapiás

• Comunicar com os EE utilizando a caderneta do aluno e/ou via telefone/correio eletrónico.
A marcação de refeições deve ser,preferencialmente, online.
Refeitório

Manter sempre a distância de segurança da pessoa da frente.
Ocupar um lugar fixo, que deve ser desencontrado e assegurar o máximo de distanciamento
físico.
Só poderão estar, em simultâneo, o número de professores que permita cumprir a lotação
definida para a sala.
A lotação máxima é de 2 pessoas, em simultâneo.

Sala de
professores

Desinfetar mesas, teclados e ratos com papel humedecido em álcool a 70º, antes e após
utilização.
A fotocopiadora poderá ser utilizada por qualquer adulto da escola que deverá proceder à
higienização antes e depois de cada utilização.

Intervalos

Poderão utilizar quaisquer espaços próprios para docentes, desde que respeitem as lotações
de cada um.
Poderão ficar na sala de aula em função da disponibilidade e condições existentes.

Saída da Escola

Circulação de
documentos

De acordo com o percurso do Mapa de Circulação.
Só depois de abandonar a Escola, poderá ser retirada a máscara.

Os documentos circularão, preferencialmente por via digital.
Serão disponibilizados na plataforma TEAMS.
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Plano de Contingência
2020/2021
NORMAS ASSISTENTES OPERACIONAIS
EB1/JI de Lameiras
NORMAS GERAIS (CÓDIGO DE CONDUTA):
1. Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, encarregados de educação, fornecedores e outros elementos
externos);
2. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução álcool-gel;
3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos;
4. Reforçar a higienização das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de banho e
sempre que necessário;
5. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de utilizados e lavar as mãos, com
água e sabão, de seguida;
6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
8. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc.
9. Manter a distância de segurança das outras pessoas de, pelo menos, 1 metro.
10. Circular no espaço escolar de acordo com os circuitos assinalados e sempre pela direita.
11. Se estiver em casa com síntomas de COVID 19 (tosse, febre ou dificuldade respiratória), ligue SNS 24 – 808242424. NÃO
COMPAREÇA NA ESCOLA!
12. Caso se encontre na Escola com sintomas, contacte o ponto focal (coordenadora de escola), dirija-se para a sala de isolamento
(1) indicada e ligue para o SNS 24 – 808242424,para impedir que outros possam ser expostos e infetados.
13.O microoondas estará disponível e as refeições poderão ser consumidas na cozinha desde que seja respeitada a lotação e o
distanciamento físico.
(1) Sala de isolamento:
Estabelecimento de Ensino

Salas de Isolamento

EB1/JI de Lameiras

Gabinete

NORMAS ESPECÍFICAS PARA OS(AS) ASSISTENTES OPERACIONAIS:
▪
▪
▪
▪
▪

Avaliação das necessidades de material (equipamentos de limpeza, produtos de lavagem de mãos e de limpeza de
superfícies e chão);
Manutenção de stoks de toalhetes de papel, papel higiénico e sabonete líquido, em quantidade suficiente por forma a fazer
face às novas exigências, facilitando o seu acesso a toda a comunidade educativa;
Colocação e manutenção nos dispensadores de solução alcoólica.
Abrir as janelas e as portas das salas de aula pela manhã, sempre que as condições climatéricas o permitam.
Colocação e manutenção dos kits prevenção nas salas e sala de isolamento;
Kit sala: 2 máscaras cirúrgicas, toalhetes de papel, álcool sanitário a 70ºGL e 3 pares de luvas;
Kit sala de isolamento: 6 máscaras cirúrgicas, toalhetes de papel, álcool sanitário a 70ºGL, termómetro e
3 pares de luvas;
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LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS - As assistentes operacionais deverão realizar as seguintes tarefas:
Instalação

Tarefas diárias
Esvaziar os caixotes de lixo das salas de aula.
Limpar as mesas e as cadeiras das salas de aula.
Limpar as mesas e computadores (monitores, teclados,
ratos).
Desinfetar os puxadores de portas e janelas.

Salas de aula

Casas de banho

Verificar e repor os stoks de alcool gel.
Desinfeção da sala.
Arejar as salas de todos os locais fechados nos quais
existam aberturas para o exterior, abrindo portas e
janelas.
Desinfetar os balcões do hall de entrada.
Abrir as portas para promover a ventilação natural.
Esvaziar os caixotes de lixo.
Efetuar a limpeza/desinfeção e registar em impresso
próprio colocado para o efeito.

Periodicidade
Sempre que
necessário
2 vezes ao dia
Após cada utilização
Várias vezes ao dia
Sempre que
necessário
Final ou início do dia
Desde o Início até ao
final do dia
2 vezes ao dia

Sempre que
necessário

Repor stoks de papel higiénico e sabão líquido.

Sala de
isolamento
após saída do
doente

Sala de
isolamento no
caso de
situação de
caso
confirmado

Abrir a janela no local (quando possível), fechando a
porta (sempre que possível) para promover a ventilação
natural.
Fazer a limpeza geral do espaço, incluindo as maçanetas
e puxadores das portas e janelas e outros objetos que aí
possam existir.
Trocar o saco do caixote do lixo.
Proceder à lavagem do chão.
Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas
superfícies frequentemente manuseadas e mais
utilizadas pelo doente confirmado, com maior
probabilidade de estarem contaminadas;
Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do local
onde se encontrava o doente confirmado (incluindo
materiais e equipamentos utilizados por este);
Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso
suspeito em dois sacos de plástico, resistentes, com dois
nós
apertados,
preferencialmente
com
um
adesivo/atilho e colocação dos mesmos em contentores
de resíduos coletivos após 24 horas da sua produção.
Nunca em ecopontos!

Procedimento
A limpeza deverá
ser efetuada
utilizando luvas
A limpeza das
maçanetas e
puxadores
deverá ser
realizada tanto
no interior do
espaço como no
exterior.
Os panos de
limpeza deverão
ser lavados com
frequência.

Sempre que haja
algum doente
O pano de
limpeza utilizado
destina-se
apenas a este
procedimento.

Sempre que haja
algum doente

Para esta
limpeza será
utilizado o
líquido
desinfetante.
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Medidas específicas do estabelecimento de ensino
Com o objetivo de reduzir os contactos entre os elementos da comunidade escolar, ao longo de todo o período de
permanência na escola, por forma a facilitar o cumprimento das regras de prevenção e redução do risco de infeção
por Covid-19, foram adotadas algumas estratégias específicas na Escola Básica/Jardim de Infância de Maceira, a saber:
➢ HORÁRIOS:
▪

Este ano letivo, por nos encontramos numa situação excecional devido à COVID-19, optou-se por fazer a divisão
dos grupos/turma, de forma a nunca haver cruzamento de alunos nos diferentes espaços da escola:

- Entrada - Percursos distintos, assinalados com diferentes cores
Turma 1º/3º ano – 9h00m Portão principal, circuito assinalado a azul
Turma 4º ano - 9h00m Portão principal, circuito assinalado a vermelho
Turma 2º ano - 9h00m Portão lateral, circuito assinalado a verde
Pré-Escolar- 8 h 50m Portão lateral, circuito assinalado a amarelo
- O intervalo da manhã decorre, entre as 10h00m e as 10h30m, com todas as turmas de 1º Ciclo em
simultâneo, mas em espaços diferentes. O recreio das turmas do 2º e 4º anos é no campo de jogos, que se
encontra dividido com uma fita. A turma do 1º e 3º anos brinca num espaço perpendicular à sala de aula. O
grupo do pré-escolar brinca num espaço paralelo ao refeitório.

- Os alunos (1.º Ciclo e Pré) vão almoçar no refeitório, em horários desfasados. No 1º turno, das 11h50m às
12h30m, vão almoçar os alunos do Pré-Escolar. O 2º turno inicia-se às 12h15m e termina às 12h45m. O 3º
turno decorre das 13h às 13h30m.

Horário de almoço das turmas

11.50
12.30

Segunda-feira

Terça- feira

Quarta- feira

Quinta- feira

Sexta- feira

Pré- Escolar

Pré- Escolar

Pré- Escolar

Pré- Escolar

Pré-Escolar

2º Ano
4º Ano

2º Ano

1/3º Anos*
2º Ano

1/3º Anos*
2º Ano

2º Ano
4º Ano

4º ano

4º Ano

1/3º Anos*

12.15
12.45
13.00
13.30
•

1º / 3º Anos *

1/3º Anos*
4º Ano

Turma mista
163

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID -19

Agrupamento de Escolas Lapiás

- Intervalo da tarde – O intervalo da tarde decorre, entre as 15h30m e as 16h00m, com todas as turmas do 1º
ciclo em simultâneo, mas em espaços diferentes. O recreio das turmas do 2º e 4º anos é no campo de jogos,
que se encontra dividido com uma fita. A turma do 1º e 3º anos brinca num espaço perpendicular à sala de
aula.
- Saída - Percursos distintos, assinalados com diferentes cores
Turma 1º/3 º ano – 17h00m Portão principal, circuito assinalado a azul
Turma 4º ano – 17h00m Portão principal, circuito assinalado a vermelho
Turma 2º ano – 17h00m Portão lateral, circuito assinalado a verde
Pré-Escola r- 14h50m Portão lateral, circuito assinalado a amarelo
➢ ORGANIZAÇÃO das ATIVIDADES:
▪

A entrada nas salas é feita em fila indiana, mantendo a distância de segurança e posicionando-se tendo em conta
que, em primeiro lugar, entram os alunos que se sentam nos lugares mais afastados da porta. A saída é feita pela
ordem inversa, ou seja, os primeiros alunos a sair serão os que estão mais próximos da porta, de modo a minimizar
os cruzamentos de alunos na sala.

▪

Todos os alunos/crianças procedem à higienização das mãos com álcool-gel, colocado à entrada da sala de aula,
pela educadora/professora e à higienização dos sapatos, no tapete para o efeito, colocado à entrada do hall.

▪

As mesas e cadeiras são ocupadas sempre pelo mesmo aluno. As crianças do pré-escolar sentam-se em lugares
fixos no tapete e nas mesas, à hora dos lanches, de forma a assegurar o máximo de distanciamento possível.

▪

Sempre que possível, sentar um aluno por mesa.

▪

Sempre que possível privilegiar atividades em espaços abertos.

▪

Nos intervalos, os alunos permanecem na sua zona de recreio.

▪

Se chover, os alunos poderão permanecer na sala de aula, nos seus lugares, podendo eventualmente, consumir
alimentos, desde que cumpram as regras definidas.

▪

Para evitar ajuntamentos junto das casas de banho, durante os intervalos, os alunos devem, sempre que possível,
ser autorizados a deslocar-se a este espaço durante as aulas.

▪

Como o hall da casa de banho é um espaço comum, não poderão permanecer dois alunos de salas diferentes neste
espaço.

▪

Cada aluno só poderá usar o seu material. Sempre que houver partilha de objetos, dever-se-á proceder sempre à
respetiva higienização, antes e depois da utilização (por exemplo, marcadores do quadro).

▪

Durantes as aulas de Expressão e Educação Físico-Motora, os alunos deverão higienizar as mãos com álcool-gel no
início e no final da aula, assim como todo o material a ser utilizado. Todas as atividades realizadas deverão
salvaguardar sempre o distanciamento entre alunos.
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Nas AEC nunca deverão permanecer no mesmo espaço alunos de diferentes turmas.

Nota: Algumas dificuldades serão sentidas, nomeadamente, conseguir que os alunos mantenham o distanciamento
social de segurança.

➢ MAPAS COM CIRCUITOS de CIRCULAÇÃO:
▪

Foi elaborado uma planta da escola com os circuitos de circulação a percorrer pelos alunos, no interior da escola,
mantendo os procedimentos de distanciamento físico, nomeadamente no percurso desde a entrada da escola até
à sala de aula e nos acessos aos locais de convívio.

▪

Na planta está identificada a sala de isolamento.

▪

A planta com os circuitos será divulgada a toda a comunidade escolar, no site do agrupamento, e afixada à entrada
da escola, na vitrine.

EB1/JI de Maceira – Circulação e distribuição de espaços
Planta do Rés-do-Chão
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Planta do 1º Andar

Legenda dos Percursos

➢ REGRAS de UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESPECÍFICOS:
▪

Foram definidas as regras de utilização dos diferentes espaços específicos existentes na EB1/JI de Maceira:

➢ REFEITÓRIO:
•

O almoço dos alunos do Pré-escolar e do 1º Ciclo realiza-se em três turnos. As entradas e saídas do
refeitório serão feitas pela ordem com que os alunos se sentam, de modo a evitar o cruzamento entre
eles. Os lugares são fixos para cada aluno e estes nunca estão sentados frente a frente.
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➢ TERAPIAS POR ENTIDADES EXTERNAS:
•

As Terapias por entidades externas devem, sempre que possível, ser ministradas na clínica e fora
do horário letivo. Caso não seja possível, poderá haver terapias na escola, preferencialmente fora
do horário letivo (horário de almoço/intervalo e após as 17h).

➢ UTILIZAÇÃO da PLATAFORMA TEAMS:
▪

Recomenda-se que seja utilizada esta plataforma na realização de atividades letivas, mesmo em regime presencial,
para facilitar a transição para um regime misto ou não presencial, no caso de ser necessário.

➢ SUBTITUIÇÕES:
▪

Sempre que seja possível prever a ausência de um(a) professor(a) será providenciada a sua substituição.

▪

Caso se trate de uma falta não prevista, o professor deverá contactar a Direção de modo a que seja providenciada
substituição, recorrendo se possível às professoras de apoio educativo a desempenhar funções na escola.

➢ NORMAS GERAIS e ESPECÍFICAS para ALUNOS, PROFESSORES e ASSISTENTES OPERACIONAIS:
▪

Para que as principais normas gerais e específicas, a cumprir pelos diferentes elementos da comunidade educativa
– Alunos , Professores e Assistentes Operacionais, fossem de fácil leitura e compreensão, foram elaborados
documentos que, de uma forma mais resumida e simples, contêm a informação considerada fundamental para
que se possam cumprir os objetivos deste Plano de Contingência na EB1/JI de Maceira.
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Plano de Contingência
2020/2021
NORMAS ALUNOS
EB1/JI de Maceira
NORMAS GERAIS (CÓDIGO DE CONDUTA):
1. Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, encarregados de educação, fornecedores e outros elementos
externos);
2. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução álcool-gel;
3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos;
4. Reforçar a higienização das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de banho e
sempre que necessário;
5. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de utilizados e lavar as mãos, com
água e sabão, de seguida;
6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
8. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc.;
9. Manter a distância de segurança das outras pessoas de, pelo menos,1 metro;
10. Circular no espaço escolar de acordo com os circuitos assinalados e sempre pela direita;
11. Se estiver em casa com sintomas de COVID 19 (tosse, febre ou dificuldade respiratória,) ligue SNS 24 – 808242424. NÃO
COMPAREÇA NA ESCOLA!
12. Caso se encontre na Escola com sintomas, recorra a um adulto (professor/ assistente operacional/ outro) que acionará as
medidas previstas para estas situações.
Sala de isolamento:
Estabelecimento de Ensino

Salas de Isolamento

EB1/JI de Maceira

Gabinete

NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUNOS:
ONDE?

Entrada na
Escola

Salas de aula

O QUE FAZER?
Os alunos do 1º Ciclo não podem entrar no recinto escolar antes das 9 h. As crianças do PréEscolar só podem entrar às 8 h 50m.
Aguardar pela chegada do(a) professor(a) ao portão destinado a cada turma.
Dirigir-se, pelo circuito indicado, para a sala de aulas/atividades.
Manter a distância de segurança dos colegas.
Proceder à higienização das mãos e dos sapatos à entrada da sala.
Quando o(a) professor(a) chega à porta, fazer uma fila para entrar na sala, mantendo
distância de segurança, e posicionando-se tendo em conta que em primeiro lugar entram os
alunos que se sentam nos lugares mais afastados da porta.
Dirigir-se para o seu lugar (lugar fixo).
Sempre que necessário o(a) próprio(a) aluno(a), com a colaboração do(a) professor(a),
higieniza o seu espaço.
Permanecer sempre, virado para a frente durante as aulas.
Utilizar somente os seus materiais (canetas, lápis, réguas, esquadro, etc.).
Remover das salas acessórios não essenciais à prática das atividades pedagógicas,
reforçando a limpeza e a desinfeção dos que lá permanecem.
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Sempre que usar lenços de papel quando espirra (de utilização única) deve deitá-los no
caixote do lixo e de seguida lavar as mãos com água e sabão.
Só é permitido beber água com garrafa pessoal (pode beber também na sala de aula).
Os alunos não devem trazer objetos pessoais de casa.
Sempre que possível e sem comprometer a segurança das crianças, manter a s janelas e/ou
as portas abertas a fim de garantir melhor circulação do ar.

Casas de banho

Podem utilizar as casas de banho durante as aulas com autorização do(a) professor(a).
Cumprir a lotação da casa de banho que vai utilizar.
Lavar bem as mãos com sabão e secá-las com um toalhete. Deitar o toalhete no lixo.
Dirigir-se para a sala seguindo o percurso indicado.
Marcar as refeições online.
Dirigir-se ao Refeitório pelo percurso indicado.
Manter sempre a distância de segurança da pessoa da frente.

Refeitório

Lavar as mãos antes e após o almoço.
Ocupar apenas os lugares indicados, que devem estar desencontrados (não podem estar
frente a frente) e assegurar o máximo de distanciamento físico entre as crianças/alunos
Regressar pelo percurso indicado até à zona de recreio correspondente a cada turma.
Permanecer na zona de recreio destinada a cada turma.

Intervalos

Não partilhar comida, telemóvel ou outros objetos pessoais
Perante condições desfavoráveis (ex. climatéricas) os alunos permanecem na sala de aula.

Saída da Escola
Ausência de
Professores

De acordo com o percurso de Circulação de cada turma.
Sempre que se verifique a ausência de um professor deve ser contactada a Direção.

PROCEDIMENTOS A TER PERANTE UM CASO SUSPEITO DE COVID 19 (com febre ou tosse ou dificuldade respiratória, podendo
também existir outros sintomas entre os quais, dor de garganta, dores musculares generalizadas, perda do paladar ou olfato,
diarreia, dor no peito e dor de cabeça (…):
✓
✓

Aluno/docente/não docente, fora do contexto de escola: informa, imediatamente, a Direção da Escola por via telefónica
Aluno(a) – Em contexto de sala de aula:

O(A) professor(a):
1
2
3
4
5
6

O(A) professor(a) questiona o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) sente pelo menos, um dos seguintes
sintomas: febre, tosse e falta de ar (dificuldade respiratória);
Em caso de suspeita de infeção viral, de forma serena, procura tranquilizar o(a) aluno(a);
Contacta telefonicamente uma auxiliar, que se desloca à sala de aula e encaminha o aluno para a sala de
isolamento;
Desinfeta a mesa do(a) aluno(a) e as suas mãos (recorrendo ao álcool disponível no kit proteção);
Nas salas com mesa dupla, manda o(a) aluno(a) companheiro(a) desinfetar as mãos (recorrendo ao álcool
disponível no kit proteção);
Promove o arejamento imediato da sala.

O(A) Assistente Operacional:
7
8
9

Acompanha o(a) aluno(a) até à sala de isolamento e substitui a sua máscara por uma do kit de proteção; a máscara
utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado;
O(A) aluno(a) desinfeta as mãos;
A assistente operacional mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de isolamento;
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A assistente operacional desinfeta as mãos;
A assistente operacional permanece na sala de isolamento com o aluno/criança e aguarda a chegada do
Encarregado de Educação;
Na sala de isolamento, o Encarregado de Educação contacta o SNS 24.

✓ Aluno(a) – Fora do contexto de sala de aula:
1
O(A) aluno(a) dirige-se ao professor/ assistente operacional;
O(A) professor(a)/assistente operacional questiona o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) se sente com
2
febre, tosse, falta de ar (dificuldade respiratória);
O(A) assistente operacional acompanha o(a) aluno(a) à sala de isolamento indicada e substitui a sua máscara
3
por uma do kit de proteção, a máscara utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado;
4
O(A) aluno(a) desinfeta as mãos;
5
O(A) assistente operacional mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de isolamento;
6
O(A) assistente operacional desinfeta as mãos;
No final de cada utilização da sala de isolamento, uma assistente operacional deve providenciar a limpeza/
9
desinfeção da mesma.
✓ Adulto - Docente/ não docente:
1
Tomada de consciência de sintomas de Covid-19;
2
Contacta o ponto focal;
Dirige-se sozinho(a) para a sala de isolamento indicada, avalia e regista a temperatura corporal, na ficha de sala
3
de isolamento, juntamente com os restantes dados.
4
Na sala de isolamento contacta o SNS 24 – 808 24 24 24 e segue as indicações dadas.
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Plano de Contingência
2020/2021
NORMAS PROFESSORES
EB1/JI de Maceira
NORMAS GERAIS (CÓDIGO DE CONDUTA):
1. Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, encarregados de educação, fornecedores e outros elementos
externos);
2. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução álcool-gel;
3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos;
4. Reforçar a higienização das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de banho e
sempre que necessário;
5. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de utilizados e lavar as mãos, com
água e sabão, de seguida;
6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
8. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc.
9. Manter a distância de segurança das outras pessoas de, pelo menos, 1 metro.
10. Circular no espaço escolar de acordo com os circuitos assinalados e sempre pela direita.
11. Se estiver em casa com sintomas de COVID 19 (tosse, febre ou dificuldade respiratória), ligue SNS 24 – 808242424. NÃO
COMPAREÇA NA ESCOLA!
12. Caso se encontre na Escola com sintomas, contacte o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324), dirija-se para a sala de
isolamento (1) indicada e ligue para o SNS 24 – 808242424, para impedir que outros possam ser expostos e infetados.
(1) Sala de isolamento:
Estabelecimento de Ensino
EB1/JI de Maceira

Salas de Isolamento
Gabinete

NORMAS ESPECÍFICAS PARA PROFESSORES:
ONDE?
O QUE FAZER?
Colocar a máscara antes de entrar.
Entrada na
Dirige-se ao portão e após receção aos alunos/crianças dirige-se à sala onde irá ter aulas.
Escola
Manter a distância de segurança.
Proceder à higienização das mãos e sapatos.
Ordenar a entrada dos alunos:
• Os alunos organizam-se mantendo a distância de segurança para entrar na sala.
• Em primeiro lugar entram os alunos que se sentam nos lugares mais afastados da
porta.
Dar instruções aos alunos:
• Desinfetar as mãos com álcool gel, à entrada da sala.
• Ocupar o seu lugar, que é fixo.
• Sempre que necessário o(a) próprio(a) aluno(a), com a colaboração do professor,
Salas de aula
higieniza o seu espaço. No pré-escolar a higienização é realizada pela assistente
operacional, com a colaboração da educadora.
• No pré-escolar privilegiar atividades e materiais facilmente higienizáveis.
• Sempre que possível assegurar que os objetos partilhados entre crianças são
devidamente desinfetados entre utilizações.
• Sempre que usar lenços de papel quando espirra (de utilização única) deve deitá-los
no caixote do lixo e de seguida lavar as mãos com água e sabão (autorização de saída
para o WC ou na sala de aula sempre que existam lavatórios).
• Comunicar com os EE utilizando a caderneta do aluno e/ou via telefone/correio eletrónico.
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A marcação de refeições deve ser,preferencialmente, online.
Refeitório

Manter sempre a distância de segurança da pessoa da frente.
Ocupar um lugar fixo, que deve ser desencontrado e assegurar o máximo de distanciamento
físico.
Só poderão estar, em simultâneo, o número de professores que permita cumprir a lotação
definida para a sala.
A lotação máxima é de 2 pessoas, em simultâneo.

Sala de
professores

Desinfetar mesas, teclados e ratos com papel humedecido em álcool a 70º, antes e após
utilização.
A fotocopiadora poderá ser utilizada por qualquer adulto da escola que deverá proceder à
higienização antes e depois de cada utilização.

Intervalos

Poderão utilizar quaisquer espaços próprios para docentes, desde que respeitem as lotações
de cada um.
Poderão ficar na sala de aula em função da disponibilidade e condições existentes.

Saída da Escola

Circulação de
documentos

De acordo com o percurso do Mapa de Circulação.
Só depois de abandonar a Escola, poderá ser retirada a máscara.

Os documentos circularão, preferencialmente por via digital.
Serão disponibilizados na plataforma TEAMS.
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Plano de Contingência
2020/2021
NORMAS ASSISTENTES OPERACIONAIS
EB1/JI de Maceira
NORMAS GERAIS (CÓDIGO DE CONDUTA):
1. Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, encarregados de educação, fornecedores e outros elementos
externos);
2. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução álcool-gel;
3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos;
4. Reforçar a higienização das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de banho e
sempre que necessário;
5. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de utilizados e lavar as mãos, com
água e sabão, de seguida;
6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
8. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc.
9. Manter a distância de segurança das outras pessoas de, pelo menos, 1 metro.
10. Circular no espaço escolar de acordo com os circuitos assinalados e sempre pela direita.
11. Se estiver em casa com síntomas de COVID 19 (tosse, febre ou dificuldade respiratória), ligue SNS 24 – 808242424. NÃO
COMPAREÇA NA ESCOLA!
12. Caso se encontre na Escola com sintomas, contacte o ponto focal (coordenadora de escola), dirija-se para a sala de isolamento
(1) indicada e ligue para o SNS 24 – 808242424,para impedir que outros possam ser expostos e infetados.
13. O microoondas estará disponível e as refeições poderão ser consumidas na cozinha desde que seja respeitada a lotação e o
distanciamento físico.
(1) Sala de isolamento:
Estabelecimento de Ensino

Salas de Isolamento

EB1/JI de Maceira

Gabinete

NORMAS ESPECÍFICAS PARA OS(AS) ASSISTENTES OPERACIONAIS:
▪
▪
▪
▪
▪

Avaliação das necessidades de material (equipamentos de limpeza, produtos de lavagem de mãos e de limpeza de
superfícies e chão);
Manutenção de stoks de toalhetes de papel, papel higiénico e sabonete líquido, em quantidade suficiente por forma a fazer
face às novas exigências, facilitando o seu acesso a toda a comunidade educativa;
Colocação e manutenção nos dispensadores de solução alcoólica.
Abrir as janelas e as portas das salas de aula pela manhã, sempre que as condições climatéricas o permitam.
Colocação e manutenção dos kits prevenção nas salas e sala de isolamento;
Kit sala: 2 máscaras cirúrgicas, toalhetes de papel, álcool sanitário a 70ºGL e 3 pares de luvas;
Kit sala de isolamento: 6 máscaras cirúrgicas, toalhetes de papel, álcool sanitário a 70ºGL, termómetro e
3 pares de luvas;
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LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS - As assistentes operacionais deverão realizar as seguintes tarefas:
Instalação

Tarefas diárias
Esvaziar os caixotes de lixo das salas de aula.
Limpar as mesas e as cadeiras das salas de aula.
Limpar as mesas e computadores (monitores, teclados,
ratos).
Desinfetar os puxadores de portas e janelas.

Salas de aula

Casas de banho

Verificar e repor os stoks de alcool gel.
Desinfeção da sala.
Arejar as salas de todos os locais fechados nos quais
existam aberturas para o exterior, abrindo portas e
janelas.
Desinfetar os balcões do hall de entrada.
Abrir as portas para promover a ventilação natural.
Esvaziar os caixotes de lixo.
Efetuar a limpeza/desinfeção e registar em impresso
próprio colocado para o efeito.

Periodicidade
Sempre que
necessário
2 vezes ao dia
Após cada utilização
Várias vezes ao dia
Sempre que
necessário
Final ou início do dia
Desde o Início até ao
final do dia
2 vezes ao dia

Sempre que
necessário

Repor stoks de papel higiénico e sabão líquido.

Sala de
isolamento
após saída do
doente

Sala de
isolamento no
caso de
situação de
caso
confirmado

Abrir a janela no local (quando possível), fechando a
porta (sempre que possível) para promover a ventilação
natural.
Fazer a limpeza geral do espaço, incluindo as maçanetas
e puxadores das portas e janelas e outros objetos que aí
possam existir.
Trocar o saco do caixote do lixo.
Proceder à lavagem do chão.
Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas
superfícies frequentemente manuseadas e mais
utilizadas pelo doente confirmado, com maior
probabilidade de estarem contaminadas;
Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do local
onde se encontrava o doente confirmado (incluindo
materiais e equipamentos utilizados por este);
Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso
suspeito em dois sacos de plástico, resistentes, com dois
nós
apertados,
preferencialmente
com
um
adesivo/atilho e colocação dos mesmos em contentores
de resíduos coletivos após 24 horas da sua produção.
Nunca em ecopontos!

Procedimento
A limpeza deverá
ser efetuada
utilizando luvas
A limpeza das
maçanetas e
puxadores
deverá ser
realizada tanto
no interior do
espaço como no
exterior.
Os panos de
limpeza deverão
ser lavados com
frequência.

Sempre que haja
algum doente
O pano de
limpeza utilizado
destina-se
apenas a este
procedimento.

Sempre que haja
algum doente

Para esta
limpeza será
utilizado o
líquido
desinfetante.
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Medidas específicas do estabelecimento de ensino
Com o objetivo de reduzir os contactos entre os elementos da comunidade escolar, ao longo de todo o período de
permanência na escola, por forma a facilitar o cumprimento das regras de prevenção e redução do risco de infeção
por Covid-19, foram adotadas algumas estratégias específicas na EB1/JI de Negrais, a saber:
➢ HORÁRIOS:
▪

Este ano letivo, por nos encontramos numa situação excecional devido à COVID-19, optou-se por fazer a divisão
dos três grupos/turma, de forma a reduzir o cruzamento de alunos do estabelecimento de ensino:
- Entrada - Percursos distintos
JI – 08h45m Portão grande
1º/2º ano - 09h 00m - Portão pequeno
3º/4º ano - 09h 00m - Portão grande
- Intervalo da manhã: turma 0-NG (10h15min-10h45min) no pátio 1, turma A-NG (10h45min-11h15min) no
pátio 1 e turma B-NG (10h30min-11h00min) no pátio 2. O pátio destinado ao recreio encontra-se dividido com
dois bancos de jardim e seis vasos.
- Almoço em turnos de 30 minutos cada. No restante tempo a turma permanecerá na sua zona de recreio.
- Intervalo da tarde - das 15h30m às 16h00m, cada turma no seu pátio de recreio.
- Saída
JI - 14h45m Portão grande
1º/2º ano – 17h00m - Portão pequeno
3º/4º ano - 17h00m - Portão grande

2ª FEIRA

3ª FEIRA

4ª FEIRA

5ª FEIRA

9.00 – 10.00

aulas

10.15-10.45

INTERVALO JI

10.30 - 11.00

INTERVALO Turma B-NG

10.45 – 11.15

INTERVALO Turma A-NG

11.00 – 12.00
11.00 - 12.30

aulas A-NG

aulas B-NG

aulas A-NG

----

aulas A-NG

aulas A-NG

aulas A-NG

aulas B-NG

aulas B-NG

aulas B-NG

aulas B-NG

-----

11.45- 12 30

refeitório 0-NG

12.30 – 12.45

intervalo 0 – NG

12.30 – 13.00

13.00 -13.30
13.30 - 14.00

6ª FEIRA

intervalo B-NG

intervalo B-NG

intervalo B-NG

intervalo B-NG

Intervalo A-NG

almoço A-NG

almoço A-NG

almoço A-NG

almoço A-NG

almoço B-NG

intervalo A-NG

intervalo A-NG

intervalo A-NG

intervalo A-NG

intervalo B-NG

almoço B-NG

almoço B-NG

almoço B-NG

almoço B-NG

almoço A-NG

intervalo A-NG e B-NG

176

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID -19
13.30 – 15:30
14.00 – 15:30

Agrupamento de Escolas Lapiás
aulas A-NG

aulas A-NG
aulas B- NG

aulas -BNG

aulas B-NG
aulas A-NG

aulas A-NG

aulas B- NG

aulas B- NG

15.30 - 16.00

Intervalo

16.00 - 17.00

Aulas

aulas A-NG

➢ ORGANIZAÇÃO das ATIVIDADES:
▪

A entrada nas salas é feita em fila indiana, mantendo a distância de segurança e posicionando-se tendo em conta
que, em primeiro lugar, entram os alunos que se sentam nos lugares mais afastados da porta. A saída é feita pela
ordem inversa, ou seja, os primeiros alunos a sair serão os que estão mais próximos da porta, de modo a minimizar
os cruzamentos de alunos na sala.

▪

Todos os alunos procedem à higienização das mãos com álcool-gel, colocado à entrada do portão pela educadora
e pelas professoras titulares de turma.

▪

Sempre que possível, sentar um aluno por mesa.

▪

Nos intervalos, os alunos permanecem na sua zona de recreio, que se encontra identificada nos mapas de
circulação interna da escola, afixados junto à porta de cada sala e na portaria.

▪

Se chover, os alunos permanecem na sala de aula, nos seus lugares, podendo eventualmente, consumir alimentos
desde que cumpram as regras definidas.

▪

Para evitar ajuntamentos junto das casas de banho, durante os intervalos, os alunos devem, sempre que possível,
ser autorizados a deslocar-se a este espaço durante as aulas.

▪

Cada turma só poderá utilizar a casa-de-banho que lhe foi destinada e que está devidamente identificada.

▪

Como o hall da casa de banho é um espaço comum, não poderão permanecer dois alunos neste espaço.

▪

Cada aluno só poderá usar o seu material. Sempre que houver partilha de objetos, dever-se-á proceder sempre à
respetiva higienização, antes e depois da utilização (por exemplo, marcadores do quadro).

▪

Durante as aulas de Expressão e Educação Físico-Motora, os alunos deverão higienizar as mãos com álcool-gel no
início e no final da aula assim como todo o material a ser utilizado. Todas as atividades realizadas deverão
salvaguardar sempre o distanciamento entre alunos.

▪

Nunca haverá junção de grupos/turma nas AEC. Será atribuído à escola apenas um técnico que irá desenvolver
nas duas turmas, todas as atividades.

Nota: Algumas dificuldades serão sentidas, nomeadamente, conseguir que os alunos mantenham o distanciamento
social de segurança.
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➢ MAPAS COM CIRCUITOS de CIRCULAÇÃO:
▪

Foi elaborado um mapa com os circuitos de circulação a percorrer pelos alunos, no interior da escola, mantendo
os procedimentos de distanciamento físico, nomeadamente no percurso desde a entrada da escola até à sala de
aula e nos acessos ao refeitório e ao pátio do recreio.

▪

Este mapa com os circuitos será divulgado a toda a comunidade escolar sendo afixado à entrada da escola.

➢ REGRAS de UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESPECÍFICOS:
Foram definidas as regras de utilização dos diferentes espaços específicos existentes na EB1/JI de Negrais:

➢ REFEITÓRIO:
▪

O almoço realiza-se em três turnos, de 30 minutos cada um. As entradas e saídas do refeitório serão feitas por
diferentes acessos de modo a evitar cruzamento de alunos. No refeitório existem três filas de mesas que são
utilizadas alternadamente. Em cada turno só serão utilizadas uma fila completa e metade de outra fila. Deste
modo, entre um turno e outro consegue-se garantir a desinfeção e ocupação alternada dos espaços. Os lugares
estão identificados, conseguindo-se garantir que cada aluno não tenha ninguém à sua frente nem ao seu lado.
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refeitório 0 - NG

12.30 - 13.00

refeitório A-NG

refeitório B-NG

13.00 - 13.30

refeitório B-NG

refeitório A-NG

➢ TERAPIAS POR ENTIDADES EXTERNAS:
•

As Terapias por entidades externas deverão ser, sempre que possível, ministradas na clínica e fora do
horário letivo. Caso não seja possível, poderá haver terapias na escola, preferencialmente fora do horário
letivo (horário de almoço e após as 17 horas).

•

O espaço para as terapias será no hall de entrada, junto à respetiva sala de aula de cada turma.

➢ UTILIZAÇÃO da PLATAFORMA TEAMS:
▪

Recomenda-se que seja utilizada esta plataforma na realização de atividades letivas, mesmo em regime presencial,
para facilitar a transição para um regime misto ou não presencial, no caso de ser necessário.

➢ SUBSTITUIÇÕES:
▪

Sempre que seja possível prever a ausência de um(a) professor(a) será providenciada a sua substituição.

▪

Caso se trate de uma falta não prevista, o professor deverá contactar a Direção de modo a que seja providenciada
substituição, recorrendo se possível às professoras de apoio educativo a desempenhar funções na escola.

➢ NORMAS GERAIS e ESPECÍFICAS para ALUNOS, PROFESSORES e ASSISTENTES OPERACIONAIS:
▪

Para que as principais normas gerais e específicas, a cumprir pelos diferentes elementos da comunidade educativa
– Alunos, Professores e Assistentes Operacionais, fossem de fácil leitura e compreensão, foram elaborados
documentos que, de uma forma mais resumida e simples, contêm a informação considerada fundamental para
que se possam cumprir os objetivos deste Plano de Contingência na EB1/JI de Negrais.
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Agrupamento de Escolas Lapiás
EB1/JI de Negrais
(171580)

NORMAS GERAIS (CÓDIGO DE CONDUTA):
1. Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, encarregados de educação, fornecedores e outros elementos
externos);
2. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução álcool-gel;
3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos;
4. Reforçar a higienização das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de banho e
sempre que necessário;
5. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de utilizados e lavar as mãos, com
água e sabão, de seguida;
6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
8. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc.;
9. Manter a distância de segurança das outras pessoas de, pelo menos,1 metro;
10. Circular no espaço escolar de acordo com os circuitos assinalados e sempre pela direita;
11. Se estiver em casa com síntomas de COVID 19 (tosse, febre ou dificuldade respiratória,) ligue SNS 24 – 808242424. NÃO
COMPAREÇA NA ESCOLA!
12. Caso se encontre na Escola com sintomas, recorra a um adulto (professor/ assistente operacional/ outro) que acionará as
medidas previstas para estas situações.

Sala de isolamento:
Estabelecimento de Ensino

Sala de Isolamento

EB1/JI de Negrais

Sala de isolamento- WC adaptado junto ao hall da sala 1

NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUNOS
ONDE?

O QUE FAZER?
Às 9h, proceder à higienização das mãos (alcool-gel, colocado à entrada da escola pela
professora, a todos os alunos) à entrada do espaço da escola (ao portão).

Entrada na
Escola

Entrada em fila para entrar na sala, mantendo distância de segurança e posicionando-se tendo
em conta que em primeiro lugar entram os alunos que se sentam nos lugares mais afastados
da porta.
Dirigir-se, pelo circuito indicado, para a sala onde vai ter aula.
Manter a distância de segurança dos colegas.

Salas de
aula

Mesas separadas e com distanciamento entre cada aluno, sempre que possível.
Dirigir-se para o seu lugar fixo em todas as aulas.
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Permanecer sempre virado para a frente durante as aulas.
Utilizar somente os seus materiais.
Sempre que usar lenços de papel quando espirra (de utilização única) deve deitá-los no caixote
do lixo e de seguida lavar as mãos com água e sabão;
Só é permitido beber água com garrafa pessoal (pode beber também na sala de aula)
Permitir idas à casa-de-banho durante as aulas, pelos circuitos assinalados.
Comunicar com os EE sempre via emal, telefone ou videoconferência.

Casa de
banho

Podem utilizar as casas de banho durante as aulas com autorização do(a) professor(a).
Para ir ao WC, sair pela porta exterior da sala, seguir o percurso indicado.
Cumprir a lotação do hall (2 pessoas) e da casa de banho (1 pessoa em casa uma) que vai
utilizar.
Cada sala terá de utilizar a casa de banho correspondente, que está devidamente assinalada.
Após utilizar a casa de banho, lavar bem as mãos com sabão e secá-las com um toalhete. Deitar
o toalhete no lixo.
Dirigir-se para a sala seguindo o percurso indicado.
Almoço em três turnos: 45 minutos para o JI; e 30 minutos para cada uma das turmas.
Dirigir-se ao refeitório, em fila indiana, mantendo sempre a distância de segurança da pessoa
da frente e pela ordem que vão sentar-se, de modo a evitar cruzamento de alunos.
Lavar as mãos.

Refeitório

Ocupar apenas os lugares identificados para cada aluno, garantindo que não tem ninguém à
sua frente, nem ao seu lado.
Regressar ao pátio do rcreio, em fila indiana, mantendo sempre a distância de segurança da
pessoa da frente.
No intervalo de almoço, os alunos utilizam apenas a zona de recreio que lhes está destinada.
Permanecer na zona de recreio destinada a cada sala.

Intervalos

Não partilhar comida, bebida ou outros objetos pessoais.
Perante condições desfavoráveis (ex. climatéricas) poderão permanecer na sala de aula.

Saída da
Os alunos seguem o percurso sinalizado, conforme planta.
Escola
Ausência
Aguardar na zona de recreio por um(a) professor(a) de substituição.
de
Professores

PROCEDIMENTOS A TER PERANTE CASO SUSPEITO DE COVID 19 (com febre ou tosse ou dificuldade respiratória,
podendo também existir outros sintomas entre os quais, dor de garganta, dores musculares generalizadas, perda do
paladar ou olfato, diarreia, dor no peito e dor de cabeça (…):
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✓ Aluno/docente/não docente, fora do contexto de escola: informa, imediatamente, a Escola por via
telefónica.
✓ Aluno(a) – Em contexto de sala de aula:
O(A) professor(a):
1
2
3
4
5
6
7

O(A) professor(a) questiona o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) sente pelo menos, um dos
seguintes sintomas: febre, tosse e falta de ar (dificuldade respiratória);
Em caso de suspeita de infeção viral, de forma serena, procura tranquilizar o(a) aluno(a);
Contacta o ponto focal (coordenadora da escola)
O ponto focal pede à assistente operacional para acompanhar o aluno até à sala de isolamento.
Desinfeta a mesa do(a) aluno(a) e as suas mãos (recorrendo ao álcool disponível no kit proteção);
Nas salas com mesa dupla, manda o(a) aluno(a) companheiro(a) desinfetar as mãos (recorrendo ao
álcool disponível no kit proteção);
Promove o arejamento imediato da sala.

O(A) Assistente Operacional:
8
9
10
11
12
13

Acompanha o(a) aluno(a) até à sala de isolamento e substitui a sua máscara por uma do kit de proteção;
a máscara utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado.
O(A) aluno(a) desinfeta as mãos;
O(A) assistente operacional mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de isolamento;
O(A) assistente operacional desinfeta as mãos;
No final de cada utilização da sala de isolamento, o(a) assistente operacional providencia a
limpeza/desinfeção da mesma.
Regressa ao local de trabalho.

✓ Aluno(a) – Fora do contexto de sala de aula:
1 O(A) aluno(a) dirige-se à assistente operacional.
O(A) assistente operacional questiona o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) se sente com
2
febre, tosse, falta de ar (dificuldade respiratória);
Em caso de suspeita de infeção, o(a) assistente operacional, contacta o ponto focal (coordenadora de
3
escola)
O(A) assistente operacional acompanha o(a) aluno(a) à sala de isolamento indicada e substitui a sua
4 máscara por uma do kit de proteção, a máscara utilizada é colocada num saco de plástico bem
fechado;
5 O(A) aluno(a) desinfeta as mãos;
O(A) assistente operacional mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de
6
isolamento;
7 O(A) assistente operacional desinfeta as mãos;
No final de cada utilização da sala de isolamento, o(a) assistente operacional deve providenciar a
8
limpeza/ desinfeção da mesma.
9

Regressa ao local de trabalho.
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✓ Adulto - Docente/ não docente:
1
Tomada de consciência de sintomas de Covid-19;
2
Contacta a Direção da Escola 219279324
Dirige-se sozinho(a) para a sala de isolamento indicada, avalia e regista a temperatura corporal, na
3
ficha de sala de isolamento, juntamente com os restantes dados.
4
Na sala de isolamento contacta o SNS 24 – 808 24 24 24 e segue as indicações dadas.
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Agrupamento de Escolas Lapiás
EB1/JI de Negrais
(171580)

NORMAS GERAIS (CÓDIGO DE CONDUTA):
1. Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, encarregados de educação, fornecedores e outros
elementos externos);
2. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução álcool-gel;
3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos;
4. Reforçar a higienização das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de
banho e sempre que necessário;
5. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de utilizados e lavar as
mãos, com água e sabão, de seguida;
6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
8. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc.
9. Manter a distância de segurança das outras pessoas de, pelo menos, 1 metro.
10. Circular no espaço escolar de acordo com os circuitos assinalados e sempre pela direita.
11. Se estiver em casa com síntomas de COVID 19 (tosse, febre ou dificuldade respiratória), ligue SNS 24 – 808242424.
NÃO COMPAREÇA NA ESCOLA!
12. Caso se encontre na Escola com sintomas, contacte o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324), dirija-se
para a sala de isolamento (1) indicada e ligue para o SNS 24 – 808242424,para impedir que outros possam ser expostos
e infetados.
(1) Sala de isolamento:
Estabelecimento de Ensino

Salas de Isolamento

Escola Básica de Negrais

Casa de banho dos adultos, junto Sala 1

NORMAS ESPECÍFICAS PARA PROFESSORES:
ONDE?

Entrada na Escola

Salas de aula

O QUE FAZER?
Colocar a máscara antes de entrar.
De acordo com o percurso do Mapa de Circulação, sempre que possível, dirigir-se
diretamente para a sala onde irá ter aulas.
Manter a distância de segurança.
Recebe os alunos ao portão e procede à higienização das mãos.
Ordenar a entrada dos alunos:
• Pela porta que dá para o exterior – os alunos organizam-se mantendo a distância
de segurança para entrar na sala.
• Em primeiro lugar entram os alunos que se sentam nos lugares mais afastados da
porta.
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Dar instruções aos alunos:
• Ocupar o seu lugar, que é sempre o mesmo.
• Sempre que necessário o(a) próprio(a) aluno(a), com a colaboração do professor,
higieniza o seu espaço.
• Desinfetar as mãos com álcool gel, do(a) próprio(a), depois de ocupar o seu lugar.
• Permanecer sempre virado(a) para a frente durante as aulas.
• Utilizar somente os seus materiais (canetas, lápis,réguas, esquadro, etc).
• Sempre que usar lenços de papel quando espirra (de utilização única) deve deitálos no caixote do lixo e de seguida lavar as mãos com água e sabão (autorização
de saída para o WC ou na sala de aula sempre que existam lavatórios);
• Beber água com garrafa pessoal (pode beber na sala de aula, se for necessário)
Permitir que os alunos vão à casa de banho durante as aulas.
Comunicar com os EE utilizando a caderneta do aluno e/ou via correio eletrónico.
Os alunos só poderão sair da sala ao toque.
O atendimento aos EE será feito, preferencialmente, por telefone ou videoconferência
e só excecionalmente, presencialmente, com marcação prévia.
A fotocopiadora poderá ser utilizada por qualquer adulto da escola que deverá proceder
à higienização antes e depois de cada utilização.
Poderão utilizar o espaço de recreio da sua turma para vigilância.
Poderão ficar na sala de aula.
Poderão utilizar o hall das entradas das salas, desde que cupram distanciamento.
De acordo com o percurso do Mapa de Circulação.
Só depois de abandonar a Escola, poderá ser retirada a máscara.
Os documentos circularão, preferencialmente por via digital.
Serão disponibilizados na plataforma TEAMS.

PROCEDIMENTOS A TER PERANTE UM CASO SUSPEITO DE COVID 19 (com febre ou tosse ou dificuldade respiratória,
podendo também existir outros sintomas entre os quais, dor de garganta, dores musculares generalizadas, perda do
paladar ou olfato, diarreia, dor no peito e dor de cabeça (…):
✓ Aluno(a)/docente/não docente, fora do contexto de escola: informa, imediatamente, a Direção da Escola,
por via telefónica.
✓ Aluno(a) – Em contexto de sala de aula:
O(A) professor(a):
1
2
3
4
5
6

O(A) professor(a) questiona o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) sente pelo menos, um
dos seguintes sintomas: febre, tosse e falta de ar (dificuldade respiratória);
Em caso de suspeita de infeção viral, de forma serena, procura tranquilizar o(a) aluno(a);
Contacta a assistente operacional que deverá acompanhar o alunos até à sala de isolamento.
Procede-se à desinfeção da mesa do(a) aluno(a) (recorrendo ao álcool disponível no kit proteção);
Nas salas com mesa dupla, manda o(a) aluno(a) companheiro(a) desinfetar as mãos (recorrendo ao
álcool disponível no kit proteção);
Promove o arejamento imediato da sala.
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O(A) Assistente Operacional:
7
8
9
10
12

13

Acompanha o(a) aluno(a) até à sala de isolamento e substitui a sua máscara por uma do kit de
proteção; a máscara utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado.
O(A) aluno(a) desinfeta as mãos;
A assistente operacional mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de isolamento;
A assistente operacional desinfeta as mãos;
Regressa ao local de trabalho.
Contacta-se o EE que deve dirigir-se à escola para ligar para a linha de saude 24. Se o EE não atender
será a Assistente Operacional a ligar.
No final de cada utilização da sala de isolamento, o(a) assistente operacional providencia a
limpeza/desinfeção da mesma.

✓ Aluno(a) – Fora do contexto de sala de aula:
1 O(A) aluno(a) dirige-se à assistente operacional.
A assistente operacional questiona o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) se sente com febre,
2
tosse, falta de ar (dificuldade respiratória);
Em caso de suspeita de infeção, o(a) assistente operacional, contacta o ponto focal (coordenadora de
3
escola)
A assistente operacional acompanha o(a) aluno(a) à sala de isolamento indicada e substitui a sua
4 máscara por uma do kit de proteção, a máscara utilizada é colocada num saco de plástico bem
fechado;
5 O(A) aluno(a) desinfeta as mãos;
6 A assistente operacional mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de isolamento;
7 A assistente operacional desinfeta as mãos;
8

Regressa ao local de trabalho.

✓ Adulto - Docente/ não docente:
1
Tomada de consciência de sintomas de Covid-19;
2
Contacta a Direção da Escola 219279324
Dirige-se sozinho(a) para a sala de isolamento indicada, avalia e regista a temperatura corporal, na
3
ficha de sala de isolamento, juntamente com os restantes dados.
4
Na sala de isolamento contacta o SNS 24 – 808 24 24 24 e segue as indicações dadas.
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Agrupamento de Escolas Lapiás
EB1/JI de Negrais
(171580)
NORMAS GERAIS (CÓDIGO DE CONDUTA):
1. Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, encarregados de educação, fornecedores e outros
elementos externos);
2. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução álcool-gel;
3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos;
4. Reforçar a higienização das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de
banho e sempre que necessário;
5. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de utilizados e lavar as
mãos, com água e sabão, de seguida;
6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
8. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc.
9. Manter a distância de segurança das outras pessoas de, pelo menos, 1 metro.
10. Circular no espaço escolar de acordo com os circuitos assinalados e sempre pela direita.
11. Se estiver em casa com síntomas de COVID 19 (tosse, febre ou dificuldade respiratória), ligue SNS 24 – 808242424.
NÃO COMPAREÇA NA ESCOLA!
12. Caso se encontre na Escola com sintomas, contacte o ponto focal (coordenadora de escola), dirija-se para a sala
de isolamento (1) indicada e ligue para o SNS 24 – 808242424,para impedir que outros possam ser expostos e
infetados.
13. O microoondas estará disponível e as refeições poderão ser consumidas na sala, desde que seja respeitada a
lotação e o distanciamento físico.
(1) Sala de isolamento:
Estabelecimento de Ensino

Sala de Isolamento

EB1/JI de Negrais

Sala de isolamento- WC adaptado junto à sala 1

NORMAS ESPECÍFICAS PARA OS(AS) ASSISTENTES OPERACIONAIS:
▪
▪
▪
▪
▪

Avaliação das necessidades de material (equipamentos de limpeza, produtos de lavagem de mãos e de limpeza
de superfícies e chão);
Manutenção de stoks de toalhetes de papel, papel higiénico e sabonete líquido, em quantidade suficiente por
forma a fazer face às novas exigências, facilitando o seu acesso a toda a comunidade educativa;
Colocação e manutenção nos dispensadores de solução alcoólica.
Abrir as janelas e as portas das salas de aula pela manhã, sempre que as condições climatéricas o permitam.
Colocação e manutenção dos kits prevenção nas salas e sala de isolamento;

Kit sala: 2 máscaras cirúrgicas, toalhetes de papel, álcool sanitário a 70ºGL e 3 pares de luvas
Kit sala de isolamento: 6 máscaras cirúrgicas, toalhetes de papel, álcool a 70ºGL, termómetro e 3 pares de luvas;
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➢ LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS - As assistentes operacionais deverão realizar as seguintes tarefas:
Instalação

Tarefas diárias
Esvaziar os caixotes de lixo das salas de aula.
Limpar as mesas e as cadeiras das salas de aula.
Limpar as mesas e computadores (monitores,
teclados, ratos).
Desinfetar os puxadores de portas e janelas.

Salas de
aula

Verificar e repor os stoks de alcool gel.
Desinfeção da sala.

Arejar as salas de todos os locais fechados nos quais
existam aberturas para o exterior, abrindo portas e
janelas.
Desinfetar os balcões do hall de entrada.
Abrir as portas para promover a ventilação natural.
Esvaziar os caixotes de lixo.
Casas de
Efetuar a limpeza/desinfeção e registar em
banho
impresso próprio colocado para o efeito.
Repor stoks de papel higiénico e sabão líquido.
Abrir a janela no local (quando possível), fechando
a porta (sempre que possível) para promover a
Sala de
ventilação natural.
isolamento Fazer a limpeza geral do espaço, incluindo as
após saída maçanetas e puxadores das portas e janelas e
do doente outros objetos que aí possam existir.
Trocar o saco do caixote do lixo.
Proceder à lavagem do chão.
Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente
nas superfícies frequentemente manuseadas e
mais utilizadas pelo doente confirmado, com maior
probabilidade de estarem contaminadas;
Sala de
Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do
isolamento local onde se encontrava o doente confirmado
no caso de (incluindo materiais e equipamentos utilizados por
situação de este);
caso
Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo
confirmado caso suspeito em dois sacos de plástico, resistentes,
com dois nós apertados, preferencialmente com
um adesivo/atilho e colocação dos mesmos em
contentores de resíduos coletivos após 24 horas da
sua produção. Nunca em ecopontos!

Periodicidade
Sempre que
necessário
2 vezes ao dia
Após cada
utilização
Várias vezes ao dia
Sempre que
necessário
Final ou início do
dia
Desde o Início até
ao final do dia

Procedimento
A limpeza deverá
ser efetuada
utilizando luvas
A limpeza das
maçanetas e
puxadores deverá
ser realizada tanto
no interior do
espaço como no
exterior.

2 vezes ao dia
Sempre que
necessário

Os panos de
limpeza deverão
ser lavados com
frequência.

Sempre que haja
algum doente

O pano de limpeza
utilizado destinase apenas a este
procedimento.

Sempre que haja
algum doente

Para esta limpeza
será utilizado o
líquido
desinfetante.

PROCEDIMENTOS A TER PERANTE UM CASO SUSPEITO DE COVID 19 (com febre ou tosse ou dificuldade respiratória,
podendo também existir outros sintomas entre os quais, dor de garganta, dores musculares generalizadas, perda do
paladar ou olfato, diarreia, dor no peito e dor de cabeça (…):
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✓ Aluno(a)/docente/não docente, fora do contexto de escola: informa, imediatamente, a Direção da
Agrupamento, por via telefónica.
✓ Aluno(a) – Em contexto de sala de aula:
O(A) professor(a):
1
2
3
4
5
6
7

O(A) professor(a) questiona o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) sente pelo menos, um dos
seguintes sintomas: febre, tosse e falta de ar (dificuldade respiratória);
Em caso de suspeita de infeção viral, de forma serena, procura tranquilizar o(a) aluno(a);
Contacta o ponto focal (coordenadora de escola)
O ponto focal pede a colaboração da assistente operacional para acompanhar o aluno até à sala de
isolamento;
Desinfeta a mesa do(a) aluno(a) e as suas mãos (recorrendo ao álcool disponível no kit proteção);
Nas salas com mesa dupla, manda o(a) aluno(a) companheiro(a) desinfetar as mãos (recorrendo ao
álcool disponível no kit proteção);
Promove o arejamento imediato da sala.

O(A) Assistente Operacional:
8
9
10
11

Acompanha o(a) aluno(a) até à sala de isolamento e substitui a sua máscara por uma do kit de proteção;
a máscara utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado.
O(A) aluno(a) desinfeta as mãos;
O(A) assistente operac. mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de isolamento;
O(A) assistente operacional desinfeta as mãos.

✓ Aluno(a) – Fora do contexto de sala de aula:
1 O(A) aluno(a) dirige-se à assistente operacional;
O(A) assistente operacional questiona o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) se sente com
2
febre, tosse, falta de ar (dificuldade respiratória);
3
4
5
6
7

Em caso de suspeita de infeção, o(a) assistente operacional, contacta o ponto focal.
O(A) assistente operacional acompanha o(a) aluno(a) à sala de isolamento indicada e substitui a sua
máscara por uma do kit de proteção, e coloca a mácara utilizada num saco de plástico bem fechado;
O(A) aluno(a) desinfeta as mãos;
O(A) assistente operac. mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de isolamento;
O(A) assistente operacional desinfeta as mãos;

✓ Adulto - Docente/ não docente:
1
Tomada de consciência de sintomas de Covid-19;
2
Contacta o ponto focal (coordenadora de escola)
Dirige-se sozinho(a) para a sala de isolamento indicada, avalia e regista a temperatura corporal, na
3
ficha de sala de isolamento, juntamente com os restantes dados.
4
Na sala de isolamento contacta o SNS 24 – 808 24 24 24 e segue as indicações dadas.
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Medidas específicas do estabelecimento de ensino
Com o objetivo de reduzir os contactos entre os elementos da comunidade escolar, ao longo de todo o período de
permanência na EB1/JI de Pêro Pinheiro, por forma a facilitar o cumprimento das regras de prevenção e redução do
risco de infeção por Covid-19, foram adotadas algumas estratégias específicas, a saber:

➢ HORÁRIOS:
▪

Este ano letivo, por nos encontramos numa situação excecional devido à COVID-19, optou-se por fazer alteração nos
horários de entrada e em portões diferenciados.

Jardim de
Infância

1º Ano

2º Ano

3º Ano

8h45m
11h-11h30m
Almoço
11h45m – 12h30m
12h – 13h
Saída
14h45m

▪

Portão pequeno

▪

Recreio – Chão preto

▪

Crianças que almoçam no refeitório

▪

Crianças que almoçam em casa.

9h
INTERVALO
11h– 11h30m
ALMOÇO
13h 10m – 13h40m
13h40m – 14h
INTERVALO
15h30m – 16h
SAÍDA
17h30m
9h
INTERVALO
11h– 11h30m
ALMOÇO
13h – 13h40m
13h40m – 14h
INTERVALO
15h30m – 16h
SAÍDA
17h30m
9h
INTERVALO
10h30m-11h
ALMOÇO
12h30m – 13h
13h – 14h
INTERVALO
15h30m – 16h
SAÍDA
17h

▪

Portão pequeno

▪

Intervalo da manhã - Área da Casinha

▪

À 4ª feira comem das 12h – 12h30m acompanhados pela PT

▪

Intervalo do Almoço - Área da Casinha

▪

Intervalo da tarde - Área do telheiro ou área da casinha

▪

Portão pequeno

▪

Intervalo da manhã - Área das Balizas

▪

À 6ª feira comem das 12h – 12h30m acompanhados pela PT

▪

Intervalo do Almoço - Área das Balizas

▪

Intervalo da tarde - Área do chão preto

▪

Portão Grande

▪

Intervalo da manhã - Área da Casinha

▪

Intervalo do Almoço - Área da casinha

▪

Intervalo da tarde - Área da Casinha
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9h
INTERVALO
10h30m-11h
ALMOÇO
12h30m – 13h
13h – 14h
INTERVALO
15h30m – 16h
SAÍDA
17h
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▪

Portão Grande

▪

Intervalo da manhã - Área das Balizas

▪

Intervalo do Almoço - Área das Balizas

▪

Intervalo da tarde - Área das Balizas

➢ ORGANIZAÇÃO das ATIVIDADES:
▪

As salas foram organizadas de acordo com as suas especificidades:

▪

No 1º Ciclo
•
•
•
•
•
•
•

▪

As aulas de cada turma decorrem na mesma sala.
Os alunos têm lugar fixo.
Sempre que possível, sentar um aluno por mesa.
As mesas têm o afastamento máximo possível.
Se chover, os alunos fazem o recreio no telheiro, em espaços separados.
Os dois espaços de WC estão devidamente assinalados para utilização dos 1º / 2º ano e 3º/4º ano
Para evitar ajuntamentos junto das casas de banho, durante os intervalos, os alunos devem, sempre que
possível, ser autorizados a deslocar-se a este espaço durante as aulas.

No Jardim-de-infância
▪
▪
▪
▪
▪
▪

As áreas estão identificadas com a lotação.
Os materiais são higienizados após utilização.
Têm lugares fixos na hora do lanche da manhã.
Cada criança tem o seu material.
Saem para o recreio que lhe está destinado evitando cruzamentos.
Se chover, as crianças não fazem recreio, permanecem na sala em atividades .

➢ MAPAS COM CIRCUITOS de CIRCULAÇÃO:
▪

Foram elaborados mapas com os circuitos de circulação a percorrer por crianças/alunos, docentes, assistentes
operacionais e técnicos, no interior da escola, mantendo os procedimentos de distanciamento físico,
nomeadamente no percurso desde a entrada até às salas e refeitório.

▪

Nesses mapas com os circuitos de circulação interna, está identificada a sala de isolamento bem como os trajetos
possíveis para um eventual caso suspeito de infeção por COVID-19.

▪

Esta planta com o circuito será divulgada a toda a comunidade escolar e afixada junto da entrada das salas de
atividades
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➢ UTILIZAÇÃO da PLATAFORMA TEAMS:
▪

Recomenda-se que seja utilizada esta plataforma na realização de atividades letivas, mesmo em regime
presencial, para facilitar a transição para um regime misto ou não presencial, no caso de ser necessário.

➢ SUBTITUIÇÕES:
▪

Sempre que seja possível prever a ausência de um(a) professor(a) será providenciada a sua substituição.

▪

Caso se trate de uma falta não prevista, o professor deverá contactar a Direção de modo a que seja providenciada
substituição, recorrendo se possível às professoras de apoio educativo a desempenhar funções na escola.

➢ NORMAS GERAIS e ESPECÍFICAS para CRIANÇAS/ALUNOS, DOCENTES e ASSISTENTES OPERACIONAIS:
▪

Para que as principais normas gerais e específicas, a cumprir pelos diferentes elementos da comunidade educativa
– Crianças/Alunos, Docentes e Assistentes Operacionais, fossem de fácil leitura e compreensão, foram elaborados
documentos que, de uma forma mais resumida e simples, contêm a informação considerada fundamental para
que se possam cumprir os objetivos deste Plano de Contingência na EB1/JI de Pêro Pinheiro.
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Plano de Contingência
2020/2021
NORMAS das Crianças/Alunos
NORMAS GERAIS (CÓDIGO DE CONDUTA):
1. Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, encarregados de educação, fornecedores e outros elementos
externos);
2. Ao entrar no recinto da escola, desinfetar as mãos com uma solução álcool-gel e passar por tapete higienizante;
3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos;
4. Reforçar a higienização das mãos antes e após as refeições, antes e após das atividades, antes e após o uso da casa de banho
e sempre que necessário;
5. Usar papel higiénico que está nas salas (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de utilizados e
lavar as mãos, com água e sabão, de seguida;
6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
8. Evitar tocar em bens comuns
9. Não levar os brinquedos/objetos à boca
10.Circular nos espaços de acordo com os circuitos assinalados e sempre pela direita;
11. Se estiver em casa com sintomas de COVID 19 (tosse, febre ou dificuldade respiratória,) ligue SNS 24 – 808242424. NÃO
COMPAREÇA no Jardim de Infância!
12.Caso se encontre na escola com sintomas, o Docente / assistente operacional acionará as medidas previstas para estas
situações.
Sala de isolamento:
Estabelecimento de Ensino
EB1/JI de Pêro Pinheiro

Salas de Isolamento
Gabinete do 1º andar Bloco B

NORMAS ESPECÍFICAS DAS CRIANÇAS/ALUNOS:
ONDE?
Entrada no
Estabelecimento
de Ensino

Salas

O QUE FAZER?
Os Docentes recebem as crianças/alunos ao portão de forma organizada, higienizarem as
mãos e os sapatos e seguem pelo percurso indicado até às salas.
As crianças do JI vestem o bibe antes de entrar na sala com a supervisão e ajuda da
Educadora e/ou da Assistente Operacional.
Permanecer sempre, virado para a frente durante as aulas.
Manter a distância de segurança dos colegas;
Proceder à higienização das mãos;
Utilizar somente os seus materiais (canetas, lápis, réguas, esquadro, etc.).
Garantir a existência de material individual a cada atividade;
Remover das salas os acessórios não essenciais à prática das atividades pedagógicas,
reforçando a limpeza e desinfeção dos que lá permanecem;
Sempre que usar papel higiénico ou lenços de papel quando espirra (de utilização única)
deve deitá-los no caixote do lixo e de seguida lavar as mãos com água e sabão;
Sempre que possível e sem comprometer a segurança das crianças/alunos, manter as
janelas e/ou portas abertas a fim de garantir melhor circulação do ar;
Sempre que possível, serão privilegiadas atividades em espaços abertos;
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Só é permitido beber água com garrafa pessoal;
Casa de Banho

Refeitório

Intervalos
Saída da Escola

Para ir ao WC, seguir o percurso indicado;
Cumprir a lotação da casa de banho que vai utilizar;
Lavar bem as mãos com sabão e secá-las com um toalhete. Deitar o toalhete no lixo;
Dirigir-se para a sala seguindo o percurso indicado
Lavar bem as mãos com sabão antes e depois das refeições;
Dirigir-se ao Refeitório pelo percurso indicado;
Ocupar apenas os lugares indicados (fixos)
Regressar pelo percurso indicado até à respetiva zona de recreio
Permanecer nas respetivas zonas de recreio
Permanecer nas respetivas zonas do telheiro quando chove
De acordo com o percurso de circulação definido, circulam pela direita e são
entregues ao portão do estabelecimento pelos docentes e/ou pela assistente operacional
aos encarregados de educação ou pessoas devidamente autorizadas

PROCEDIMENTOS A TER PERANTE UM CASO SUSPEITO DE COVID 19 (com febre ou tosse ou dificuldade respiratória, podendo
também existir outros sintomas entre os quais, dor de garganta, dores musculares generalizadas, perda do paladar ou olfato,
diarreia, dor no peito e dor de cabeça (…):
✓

Docente/não docente, fora do contexto de escola: informa, imediatamente, a Direção da Escola por via telefónica

✓

A criança/aluno: o encarregado de educação informa imediatamente, o docente por via telefónica

✓

A criança/aluno –Em contexto de sala

O Docente:
1
2
3
4
5
6
7

Questiona a criança/aluno no sentido de averiguar se esta sente pelo menos, um dos seguintes sintomas:
febre, tosse e falta de ar (dificuldade respiratória);
Em caso de suspeita de infeção viral, de forma serena, procura tranquilizar a criança/aluno;
Contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324)
O docente pede à assistente operacional para levar a criança/aluno para a sala de isolamento;
Contacta de imediato, telefonicamente, o encarregado de educação.
Desinfeta o espaço onde a criança/aluno estava e desinfeta as mãos das crianças/alunos que estavam
próximo desta (recorrendo ao álcool disponível no kit proteção);
Promove o arejamento imediato da sala.

O(A) Assistente Operacional:
8
9
10
11
12
13

Acompanha a criança/aluno até à sala de isolamento e substitui a sua máscara por uma do kit de proteção; a
máscara utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado.
A assistente operacional desinfeta as mãos à criança/aluno
A assistente operacional mede e regista a temperatura da criança/aluno na ficha da sala de isolamento;
A assistente operacional desinfeta as mãos;
A assistente operacional permanece com a criança/aluno na sala de isolamento até o encarregado de
educação chegar;
No final de cada utilização da sala de isolamento, a assistente operacional procede à limpeza e desinfeção da
mesma.
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A Criança/aluno fora do contexto de sala

1

Em caso de suspeita de infeção, o docente contacta o, o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324)

2
3

A criança/aluno desinfeta as mãos;
A assistente operacional mede e regista a temperatura da criança/aluno na ficha da sala de isolamento;

4

A assistente operacional desinfeta as mãos;
No final de cada utilização da sala de isolamento, a assistente operacional procede à limpeza/ desinfeção deste
espaço.

5

✓

Adulto - Docente/ não docente:

1
2

Tomada de consciência de sintomas de Covid-19;
Contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324)
Dirige-se sozinho(a) para a sala de isolamento indicada, avalia e regista a temperatura corporal, na ficha de
sala de isolamento, juntamente com os restantes dados.
Na sala de isolamento contacta o SNS 24 – 808 24 24 24 e segue as indicações dadas.

3
4
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Plano de Contingência
2020/2021
NORMAS DOCENTES
NORMAS GERAIS (CÓDIGO DE CONDUTA):
1. Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, encarregados de educação, fornecedores e outros elementos
externos);
2. Ao entrar no recinto escolar, desinfetar as mãos com uma solução álcool-gel, desinfeção calçado no tapete;
3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos;
4. 4. Reforçar a higienização das mãos antes e após as refeições, antes e após as atividades, antes e após o uso da casa de banho
e sempre que necessário;
5. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de utilizados e lavar as mãos, com
água e sabão, de seguida;
6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
8. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como maçanetas, interruptores, etc.
9. Manter a distância de segurança das outras pessoas de, pelo menos, 1 metro.
10. Circular no espaço escolar de acordo com os circuitos assinalados e sempre pela direita.
11. Se estiver em casa com sintomas de COVID 19 (tosse, febre ou dificuldade respiratória), ligue SNS 24 – 808242424. NÃO
COMPAREÇA NA ESCOLA!
12.Caso se encontre no recinto escolar com sintomas, contacte o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324), dirija-se para
a sala de isolamento (1) indicada e ligue para o SNS 24 – 808242424, para impedir que outros possam ser expostos e infetados.
(1) Sala de isolamento:
Escola
EB1/JI de Pêro Pinheiro

Salas de Isolamento
Gabinete do 1º andar Bloco B

NORMAS ESPECÍFICAS PARA DOCENTES:
ONDE?

Entrada no
Estabelecimento
de Ensino

O QUE FAZER?
Colocar a máscara antes de entrar.
De acordo com o percurso do Mapa de Circulação, sempre que possível, dirigir-se
diretamente para a sala.
Manter a distância de segurança.
Proceder à higienização das mãos.
Proceder à higienização do calçado
Ordenar a entrada das Criança/alunos.
Proceder à higienização das mãos.
▪

Na Sala

▪
▪
▪
▪

Sempre que necessário a Assistente Operacional, com a colaboração do Docente,
higienizam o seu espaço.
Desinfetar as mãos com álcool gel.
Privilegiar atividades e materiais facilmente higienizáveis;
Sempre que possível privilegiar as atividades em espaços abertos;
Sempre que possível assegurar que os objetos partilhados entre crianças são
devidamente desinfetados entre utilizações.
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▪

Sala de
professores

Saída da escola

Sempre que usar lenços de papel quando espirra (de utilização única) deve deitá-los
no caixote do lixo e de seguida lavar as mãos com água e sabão;
▪ Beber água com garrafa pessoal;
▪ Comunicar com os EE utilizando a via correio eletrónico/ telefone
▪ As crianças/alunos só poderão sair da sala com autorização do adulto.
Só poderão estar, em simultâneo, o número de adultos que permita cumprir a lotação
definida para a sala.
Desinfetar mesas e todo o material com papel humedecido em álcool a 70º, antes e após
utilização.
De acordo com o percurso do Mapa de Circulação.
Só depois de abandonar a Escola, poderá ser retirada a máscara.
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Plano de Contingência
2020/2021
NORMAS ASSISTENTES OPERACIONAIS
EB1/JI de Pêro Pinheiro
NORMAS GERAIS (CÓDIGO DE CONDUTA):
1. Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, encarregados de educação, fornecedores e outros elementos
externos);
2. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução álcool-gel;
3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos;
4. 4. Reforçar a higienização das mãos antes e após as refeições, antes e após as atividades, antes e após o uso da casa de banho
e sempre que necessário;
5. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de utilizados e lavar as mãos, com
água e sabão, de seguida;
6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
8. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies, maçanetas, interruptores, etc.
9. Manter a distância de segurança das outras pessoas de, pelo menos, 1 metro.
10. Circular no espaço escolar de acordo com os circuitos assinalados e sempre pela direita.
11. Se estiver em casa com sintomas de COVID 19 (tosse, febre ou dificuldade respiratória), ligue SNS 24 – 808242424. NÃO
COMPAREÇA NA ESCOLA!
12. Caso se encontre no recinto escolar com sintomas, contacte o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324), dirija-se para
a sala de isolamento (1) indicada e ligue para o SNS 24 – 808242424, para impedir que outros possam ser expostos e infetados.
(1) Sala de isolamento:
Estabelecimento de Ensino
EB1/JI de Pêro Pinheiro

Sala de Isolamento
Gabinete do 1º andar Bloco B

NORMAS ESPECÍFICAS PARA OS(AS) ASSISTENTES OPERACIONAIS:
•

Avaliação das necessidades de material (equipamentos de limpeza, produtos de lavagem de mãos e de limpeza de
superfícies e chão);

•

Manutenção de stocks de toalhetes de papel, papel higiénico e sabonete líquido, em quantidade suficiente por forma a
fazer face às novas exigências, facilitando o seu acesso a toda a comunidade educativa;

•

Colocação e manutenção nos dispensadores de solução alcoólica nos seguintes locais: Na entrada do recinto escolar, hall
de entrada, sala de atividades.

•

Colocação e manutenção dos kits prevenção nas salas.

Kit sala: 2 máscaras cirúrgicas, toalhetes de papel, álcool sanitário a 70ºGL e 3 pares de luvas
Kit sala de isolamento: 6 máscaras cirúrgicas, toalhetes de papel, álcool sanitário a 70ºGL, termómetro e 3 pares de
luvas;
•

Manter as casas de banho em funcionamento para garantir o cumprimento da quota de ocupação destes espaços,

•

Abrir as janelas e as portas das salas
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➢ LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

As assistentes operacionais deverão realizar as seguintes tarefas:

Instalação

Sala do JI

Tarefas diárias
Limpar as mesas e as cadeiras da sala de atividades

2 vezes por dia

Desinfeção de materiais/jogos utilizados pelas crianças

Após utilização

Desinfeção de wc, torneiras maçanetas, puxadores…

2 vezes por dia

Esvaziar caixotes do lixo

2 vezes por dia

Desinfeção da sala.
Repor stocks de papel higiénico e sabão líquido.

Salas de aulas

Sala de
professores

Casas de
banho
Hall de
entrada bloco
AeB

Periodicidade

À tarde
2 vezes por dia

Arejar a sala, abrindo portas e janelas, promovendo a
ventilação natural

Desde o Início até ao
final do dia

Limpar as mesas e computadores (monitores, teclados,
ratos).
Esvaziar os caixotes de lixo das salas de atividades

Após utilização

Limpar as mesas e as cadeiras das salas de aulas

2 vezes por dia

Limpar as mesas e computadores (monitores, teclados,
ratos).

Após utilização

2 vezes por dia

Desinfeção da sala.

De manhã ou à tarde

Abrir as janelas para promover a ventilação natural

Desde o Início até ao
final do dia

Abrir as janelas para promover a ventilação natural

Desde o Início até ao
final do dia

Desinfeção máquina fotocopiadora e computador

Após utilização

Desinfeção da sala.

De manhã ou à tarde

Desinfeção de restante material

Após utilização

Esvaziar os caixotes de lixo.

2 vezes por dia

Repor stocks de papel higiénico e sabão líquido.

2 vezes por dia

Efetuar a limpeza/desinfeção

2 vezes por dia

Limpeza geral do espaço e desinfeção

De manhã ou à tarde

Trocar o saco do caixote do lixo e desinfetar

De manhã ou à tarde

Abrir a janela no local (quando possível), fechando a porta
(sempre que possível) para promover a ventilação
natural.

Após saída de algum
doente

Procedimento

A limpeza deverá ser
efetuada utilizando
luvas, nomeadamente
na remoção do lixo.

A limpeza das
maçanetas e puxadores
deverá ser realizada
tanto no interior do
espaço como no
exterior.

Os panos de limpeza
deverão ser lavados
com frequência.

e Telheiro
Papeleiras do
espaço
exterior
Sala de
isolamento
após saída do
doente

Fazer a limpeza geral do espaço, incluindo as maçanetas e
puxadores das portas e janelas, a maca e outros objetos
que aí possam existir.

Esta limpeza
deverá ser
efetuada
utilizando luvas,
máscara de
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Trocar o saco do caixote do lixo.

proteção e
avental

Proceder à lavagem do chão.
Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas
superfícies frequentemente manuseadas e mais utilizadas
pelo doente confirmado, com maior probabilidade de
estarem contaminadas;
Sala de
isolamento
no caso de
situação de
caso
confirmado

Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do local
onde se encontrava o doente confirmado (incluindo
materiais e equipamentos utilizados por este);
Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso
suspeito em dois sacos de plástico, resistentes, com dois
nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho
e colocação dos mesmos em contentores de resíduos
coletivos após 24 horas da sua produção. Nunca em
ecopontos!

Sempre que haja

impermeável.

algum doente

O pano de
limpeza utilizado
destina-se
apenas a este
procedimento.
Para esta
limpeza será
utilizado o
líquido
desinfetante.

202

ANEXO 13 – EB1/JI Sabugo e Vale de Lobos

Plano de Contingência
Escola Básica 1/ JI do Sabugo e Vale de
Lobos

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID -19

Agrupamento de Escolas Lapiás

Medidas específicas do estabelecimento de ensino
Com o objetivo de reduzir os contactos entre os elementos da comunidade escolar, ao longo de todo o período de
permanência na escola, por forma a facilitar o cumprimento das regras de prevenção e redução do risco de infeção
por Covid-19, foram adotadas algumas estratégias específicas na Escola Básica 1/ JI do Sabugo e Vale de Lobos, a saber:
➢ HORÁRIOS:
▪

▪

Este ano letivo, por nos encontramos numa situação excecional devido à COVID-19, e não podendo alterar o
horário do 1ºciclo, optou-se por agrupar os alunos por bolhas, com espaços próprios para cada uma, e criar
desfasamentos entre os horários dos intervalos e dos almoços.
A Falta de Assistentes Operacionais também impossibilita a entrada, antes das nove horas, por parte das crianças
do jardim de Infância.

➢ ORGANIZAÇÃO das ATIVIDADES:
▪

▪

As aulas de cada turma decorrem na mesma sala e com lugar fixo por aluno. Os alunos só saem da sua sala
acompanhados pelo respetivo professor para a sala de apoio, para a Biblioteca ou para o refeitório, seguindo os
percursos sinalizados.
As salas foram organizadas de acordo com as suas especificidades:
▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪

Cada mesa é ocupada por dois alunos nos 3º e 4º anos. Já nos 1º e 2º anos, a mesa é individual;
Quando entram na sala, os alunos ocupam os seus lugares segundo uma determinada ordem, para
que os contactos sejam minimizados;
O mesmo princípio é aplicado quando saem das aulas.

Nos intervalos entre as aulas, os alunos permanecem na zona de recreio da sua bolha, que se encontra identificada
nos mapas de circulação interna da escola, afixados junto à porta das salas.
Os alunos desde que entram no espaço da escola funcionam em esquema de bolha, havendo salas próprias para
cada bolha mesmo em situação de CAF e ATL. Nenhum aluno pode sair da sua bolha e do espaço que lhe é
destinado.
Se chover, os alunos poderão permanecer na sala de aula, nos seus lugares, com vigilância do adulto ou dirigir-se
ao espaço contíguo às salas de aula, debaixo do toldo e/ou do telheiro no Plano Centenário.
Podem eventualmente consumir alimentos, desde que cumpram as regras definidas - enquanto comem não
devem conversar com os colegas.
Para evitar ajuntamentos junto das casas de banho, durante os intervalos, os alunos devem, sempre que possível,
ser autorizados a deslocar-se a este espaço durante as aulas.

➢ MAPAS COM CIRCUITOS de CIRCULAÇÃO:
▪

Foram elaborados mapas com os circuitos de circulação a percorrer por alunos, professores, assistentes operacionais
e técnicos, no interior da escola, mantendo os procedimentos de distanciamento físico, nomeadamente no percurso
desde a entrada da escola até à sala de aula e nos acessos aos locais de atendimento e convívio.
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Circulação e distribuição de espaços - EB1 com JI de Sabugo
Tapetes

Desinfeção de mãos

Recreios
Entrada

U E E
OBRAS

JI
Sala 3

JI
Sala 2

OBRAS

Ginásio

Parque Infantil
Jardim de Infância,
salas 1,2 e 3

SAB D e
E
Sandra e
Dora

SAB A e
C Isabel
e Lurdes

Isolamento

SAB B; Joana- 1º e 2ª anos
SAB C; Lurdes – 1º ano
SAB E; Sandra – 2º ano

3º
/
4º

SAB D
Dora

JI
Sala 1

SAB F
Filipa

SAB A; Isabel – 3º ano
SAB D; Dora - 3º e 4ª anos
SAB F; Filipa – 3º

A saída efetua-se, pela direita, pelos mesmos percursos
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Circulação e distribuição de espaços - EB1 com JI de Sabugo – Piso da UEE
Tapetes

Desinfeção de mãos

Sala de
aula 1
Escadas
Escadas

WC

Arrecadação

Despensa

Sala de
materiais

Sala de
apoio

Sala de
aula 2

Terraço
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▪

Nestes mapas com os circuitos de circulação interna está identificada a sala de isolamento, bem como os trajetos
possíveis para um eventual caso suspeito de infeção por COVID-19 se deslocar, ou ser levado até à área de
isolamento.

▪

Estes mapas com os circuitos serão divulgados a toda a comunidade escolar e afixados à entrada da escola.

➢ SUBTITUIÇÕES:
▪

Sempre que o professor titular de turma não possa comparecer terá que se proceder à sua substituição, não
havendo lugar à distribuição/ junção de alunos pelas restantes salas.

➢ UTILIZAÇÃO da PLATAFORMA TEAMS:
▪

A Plataforma Teams será a forma privilegiada de comunicação e de trabalho colaborativo entre docentes e
técnicos;

▪

Recomenda-se que seja utilizada também na realização de atividades letivas, mesmo em regime presencial, para
facilitar a transição para um regime misto ou não presencial, no caso de ser necessário.

➢ REGRAS de UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESPECÍFICOS:
▪

Foram definidas as regras de utilização dos diferentes espaços específicos existentes na Escola Básica 1/JI do
Sabugo e Vale de Lobos:
• Refeitório
• Sala de Apoio/Terapias por entidades externas
• Biblioteca
• Centros de Apoio à Aprendizagem e à Inclusão - UEEs
• ATL e CAF
➢ REFEITÓRIO:
▪

O Edifício do refeitório está a sofrer obras de melhoramento o que impossibilita a sua total utilização.

▪

A cozinha está a funcionar num monobloco colocado no espaço exterior do recreio em frente às salas
do Jardim de Infância.

▪

O espaço da sala de refeições ocupa as duas partes do ginásio/ sala multiusos da escola.

▪

Cada aluno está sentado em lugares alternados.

▪

Os alunos almoçam em bolha divididos em três turnos:
- Pré-escolar - das 11h45m às 12h30m
- 1º e 2º anos - todos os dias das 12H30m às 13H30m, com exceção de quinta-feira.
- 3º e 4º anos - todos os dias das 13h30m às 14h30m, com exceção de quinta-feira.
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▪

Entre cada turno as funcionárias do refeitório procedem à higienização das mesas.

▪

A auxiliar afeta à UEE auxilia nos almoços destes alunos e uma das auxiliares do 1º ciclo/ pré-escolar
auxilia nos almoços do Jardim de Infância.

➢ TERAPIAS POR ENTIDADES EXTERNAS:

Regras de Utilização da Sala de Apoio/Terapias por entidades Externas
A sala de apoio (porta 41 do edifício novo) será ocupada de acordo com a seguinte ordem de preferência:
o
o
o

1º- turmas em desdobramento ou coadjuvação;
2º- professores de apoio educativo;
3º técnicos de Terapias por Unidades externas.

Caso haja mais do que um técnico de terapia externo à escola, poderá utilizar a secretária junto do elevador no canto
exterior da biblioteca.
1. As Terapias Externas devem realizar-se nas Clínicas.
2. Devem ser sempre fora do horário letivo (por ex. nas horas das AEC)
3. Se não se conseguir nenhuma das hipóteses anteriores, podem ser no horário letivo. Para isso, o professor
titular e o técnico devem fazer uma declaração, assinada pelos dois, em que concordam com o horário da
terapia.
4. Se o aluno tiver 3 terapias, só uma é que será presencial, tendo a duração de 45 minutos. As outras serão em
videoconferência.
5. Cada técnico que for à escola será portador de um KIT de desinfeção, para higienizar o local onde está com o
aluno.

➢ NORMAS GERAIS e ESPECÍFICAS para ALUNOS, PROFESSORES e ASSISTENTES OPERACIONAIS:
▪

Para que as principais normas gerais e específicas, a cumprir pelos diferentes elementos da comunidade educativa
– Alunos , Professores e Assistentes Operacionais, fossem de fácil leitura e compreensão, foram elaborados
documentos que, de uma forma mais resumida e simples, contêm a informação considerada fundamental para
que se possam cumprir os objetivos deste Plano de Contingência na Escola Básica 1/ JI do Sabugo e Vale de Lobos.
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PLANO DE CONTINGÊNCIA DA BIBLIOTECA de SABUGO E VALE DE LOBOS
RECOMENDAÇÕES DE BOAS PRÁTICAS
DURANTE A PANDEMIA COVID - 19

INTRODUÇÃO
O presente Plano tem por objetivo estabelecer medidas e procedimentos que permitam minimizar o impacto do novo
Coronavírus (COVID-19) no espaço da BIBLIOTECA ESCOLAR (BE). O plano descreve os procedimentos preventivos e a
adotar na BE e as condições de funcionamento, quer pelos funcionários, quer pelos utilizadores, e baseia-se nos
condicionalismos físicos daquele espaço. Este Plano pode ser atualizado a qualquer momento, tendo em conta a
evolução do quadro epidemiológico da COVID-19.
De acordo com as Orientações da Direção Geral de Saúde (DGS) e com o despacho n.º 32-P/2020 do presidente da
Câmara Municipal de Sintra, o presente Plano apresenta as seguintes informações:
1. Condições de acesso
2. Requisição
3. Realização/Elaboração de trabalhos
4. Restrição da capacidade
5. Etiqueta respiratória
6. Divulgação/Informação
7. Horário

NOTA: Os serviços de organização e gestão serão assegurados presencialmente e/ou à distância pela professora
bibliotecária Célia Policarpo.
1. CONDIÇÕES DE ACESSO
❖ Em todo o espaço da Biblioteca Escolar e à sua entrada, estarão afixados um conjunto de sinais mantendo as
orientações da sinalética nacional de Higiene para a Covid-19.
❖ As atividades no espaço da biblioteca funcionarão com acompanhamento do professor titular e/ou professor
bibliotecário;
❖ Fila única, respeitando a sinalética que se encontra no chão e a distância de 2 metros assinalada no chão.
❖ Higienização das mãos à entrada e saída da BE;
❖ Adoção de procedimentos da etiqueta social;
❖ Sempre que o aluno estiver em contacto com algum objeto/equipamento, este será higienizado.
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2. REQUISIÇÃO
❖ A receção e entrega de livros para requisição far-se-á pela mão da professora bibliotecária que se
deslocar-se-á às escolas e salas que tenham requerido o serviço de requisição.
❖ O material requisitado para a sala de aula, por exemplo tablets ou pastas de atividades, deve ser
devolvido pelo professor de turma ao professor bibliotecário.
❖ A requisição de obras terá um prazo de 7 dias, findo os quais o livro será recolhido e colocado na caixa
para quarentena e posterior desinfeção;

3. REALIZAÇÃO/ELABORAÇÃO DE TRABALHOS
❖ Os alunos serão encaminhados para a biblioteca pelo professor titular;
❖ Enquanto permanecerem na BE, os alunos deverão: manter-se no lugar que lhe foi indicado; adotar os
procedimentos de etiqueta social;

4. RESTRIÇÃO DA CAPACIDADE
❖ A permanência na Biblioteca Escolar de JI/1º ciclo corresponde à lotação igual à sala de aula, visto que os alunos só
poderão realizar atividades em horário letivo acompanhados pelo seu grupo/turma.
❖ Não existirá livre acesso às estantes e aos computadores;

5. ETIQUETA RESPIRATÓRIA
❖ Evitar tossir ou espirrar para as mãos;
❖ Tossir ou espirrar para o antebraço ou manga, com o antebraço fletido ou usar lenço de papel;
❖ Depositar o lenço de papel no contentor de resíduos;

6. DIVULGAÇÃO/INFORMAÇÃO
A BE compromete-se a divulgar:
✔ O presente Plano de Contingência a toda comunidade escolar, através dos canais de divulgação adotados na
Escola.
✔ Informação sobre o COVID - 19 e os comportamentos preventivos a adotar, em formato impresso, no espaço da
BE.
7. HORÁRIO
Biblioteca Escolar de 1º ciclo e Jardim de Infância
2ª: 9 h -15 h

3ª e 6ª: 14h30 – 15h30

4ª: 9h00 – 17h00

5ª: 13h – 17h
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Plano de Contingência
2020/2021
NORMAS ESPECÍFICAS do Centro Apoio à Aprendizagem
JI/EB1 Sabugo e Vale de Lobos – Unidade de Ensino Estruturado

NORMAS ESPECÍFICAS PARA OS ALUNOS COM MEDIDAS ADICIONAIS:

ONDE?
Entrada na
Escola

Sala de aula
(UEE)

Refeitório
Casas de
banho
Intervalos
Outros
espaços
Saída da
Escola
Ausência de
Professores
Contatos com
Encarregados
de Educação

O QUE FAZER?
Entrada às 9 horas com percurso sinalizado, conforme planta.
Carteiras /cadeiras individuais, espaçadas e em fila.
Cada aluno tem uma caixa individual com o seu material e garrafa pessoal.
Sala com 3 janelas e uma portada que serão abertas sempre que possível e
necessário.
Sala com materiais indispensáveis à aprendizagem (desinfetados regularmente).
Higienização regular das mãos (com a ajuda das assistentes operacionais e/ou
docentes).
Desinfetante para as mãos e para os materiais disponíveis na sala.
Almoço será feito com o grupo que terá um menor número de alunos, no espaço do
refeitório.
Ida à casa de banho individualmente. Utilizam o WC do 1º piso onde se localiza a
sala da UEE.
Intervalo feito num espaço próprio.
Caso chova, os alunos têm um espaço coberto próprio.
As técnicas especializadas (CERCITOP) darão o apoio individualizado numa sala à
parte.
Os alunos seguem o percurso sinalizado, conforme planta.
Substituição de professor de Educação Especial será feita pelo colega de Educação
Especial que suspende os apoios pedagógicos personalizados dos alunos com
medidas seletivas.
Reunião/contato com os Encarregados de Educação on-line e por telemóvel.

* Algumas dificuldades serão sentidas, nomeadamente, conseguir que os alunos mantenham o distanciamento social de segurança
e permaneçam sempre com máscara, devido às caraterísticas e perfil de funcionalidade destes alunos.
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Plano de Contingência 2020/2021
NORMAS ALUNOS
EB1/JI do Sabugo e Vale de Lobos
NORMAS GERAIS (CÓDIGO DE CONDUTA):
1. À entrada, desinfetar as mãos (lavagem das mãos antes de entrar nas salas);
2. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos;
3. Reforçar a higienização das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de banho e
sempre que necessário;
4. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de utilizados e lavar as mãos, com
água e sabão, de seguida;
5. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
6. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
7. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc.;
8. Manter a distância de segurança das outras pessoas de, pelo menos,1 metro;
9.Circular no espaço escolar de acordo com os circuitos assinalados e sempre pela direita;
10. Se estiver em casa com sintomas de COVID 19 (tosse, febre ou dificuldade respiratória,) ligue SNS 24 – 808242424. NÃO
COMPAREÇA NA ESCOLA!
11. Caso se encontre na Escola com sintomas, recorra a um adulto (professor/ assistente operacional/ outro) que acionará as
medidas previstas para estas situações.
Salas de isolamento:
Estabelecimento de Ensino
EB1/JI de Sabugo e Vale de Lobos

Salas de Isolamento
Edifício Novo – sala 37
Sala suplente - Edifício Novo – Sala de apoio 41

NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUNOS:
ONDE?

O QUE FAZER?
As entradas da escola deverão ser feitas pelos dois portões para evitar aglomerações.
As saídas serão feitas pelos mesmos portões. Os meninos do 1º e 2º anos entram e saem
pelo lado este do portão grande e os de 3º e 4º anos pelo lado poente do portão grande.
Cada um dos professores reúne os alunos às 9h, na zona do portão, e com o devido
distanciamento encaminha-se com o grupo para a casa de banho junto à sua sala, efetuando
o percurso definido no mapa.

Entrada na
Escola

As crianças do Pré-escolar e Unidade de Ensino Estruturado entram e saem pelo portão
pequeno. Os meninos das salas 2 e 3 contornam o edifício do refeitório e entram no edifício
novo pela porta norte. Os meninos da sala 1 da Educadora Ilda, seguem pela direita, descem
a rampa em direção à sua sala. Lavam as mãos com a educadora/ professora.
Os alunos do 1º ciclo entram pelo portão grande e aguardam junto com o professor para
seguir para as casas de banho onde vão lavar as mãos. Seguem pela direita, descem a rampa
e prosseguem em direção às respetivas casas de banho e só depois para as salas.
No edifício novo, os alunos da bolha do 1º e 2º ano entram pela porta do lado direito e os
alunos da bolha do 3º e 4º ano entram pela porta sul (à esquerda).
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Manter a distância de segurança dos colegas.

Salas de aula

Casas de banho

Os alunos que cheguem atrasados serão posteriormente acompanhados por uma auxiliar
(pré-escolar) ou seguem a sinalética até à sala/ casa de banho.
Quando o(a) professor(a) chega à porta, faz uma fila para entrar na sala, mantendo distância
de segurança, e posicionando-se tendo em conta que em primeiro lugar entram os alunos
que se sentam nos lugares mais afastados da porta.
Dirigir-se para o seu lugar (lugar fixo em todas as disciplinas).
Sempre que necessário o(a) próprio(a) aluno(a), com a colaboração do(a) professor(a),
higieniza o seu espaço.
Desinfetar as mãos com solução álcool-gel, do próprio, depois de ocupar o seu lugar.
Permanecer sempre, virado para a frente durante as aulas (1º ciclo).
Utilizar somente os seus materiais (canetas, lápis, réguas, esquadro, etc.).
Sempre que usar lenços de papel quando espirra (de utilização única) deve deitá-los no
caixote do lixo e de seguida lavar as mãos com água e sabão;
Só é permitido beber água com garrafa pessoal (pode beber também na sala de aula).
Cada turma deverá ocupar uma única sala e a planta da sala não deverá ser alterada.
Podem utilizar as casas de banho durante as aulas com autorização do(a) professor(a).
Cumprir a lotação da casa de banho que vai utilizar.
Após a utilização da casa-de-banho, lavar bem as mãos com sabão e secá-las com um
toalhete. Deitar o toalhete no lixo.
Dirigir-se para a sala seguindo o percurso indicado.
Marcar as refeições, preferencialmente, online.
A ida até ao refeitório será feita com o acompanhamento do professor ou de uma assistente
operacional.
Dirigir-se ao Refeitório pelo percurso indicado.

Refeitório

Manter sempre a distância de segurança da pessoa da frente.
Lavar as mãos.
Ocupar apenas os lugares indicados.
Regressar pelo percurso indicado até à zona de recreio definida para a sua turma.
A cada turma é atribuída uma zona exterior, por bolhas, para intervalo e lanches.
Permanecer na zona de recreio destinada a cada turma.

Intervalos

A circulação entre a sala e o espaço exterior de recreio deve ser feita pela direita, com o
devido distanciamento, em fila acompanhados por um adulto (professor ou auxiliar).
Não partilhar comida ou outros objetos pessoais.
Perante condições desfavoráveis (ex. climatéricas) poderão permanecer na sala de aula, com
vigilância do adulto ou dirigir-se ao espaço contíguo às salas de aula ou debaixo do toldo e
telheiro no Plano centenário.
Existem regulamentos para espaços específicos que deverão ser cumpridos na íntegra –
Biblioteca, UEE, ATL e CAF (…).

Outros espaços

Nos intervalos os alunos não poderão ir para a biblioteca ou para o parque.
As idas à biblioteca serão combinadas com a professora bibliotecária.
De acordo com o percurso do Mapa de Circulação.
Ver planta de circulação e distribuição dos espaços.

Saída da Escola

Acompanhamento da turma até ao portão da entrada/saída pelo professor ou técnico das
AEC’s, ocupando a turma a zona definida para a sua bolha. Entrega dos alunos aos EE pelas
Assistentes Operacionais ao portão.
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No caso de um professor se atrasar, a turma deve aguardar sob a vigilância de uma auxiliar
e será encaminhada à sala de aula pelo professor bibliotecário ou pelo professor de apoio.

PROCEDIMENTOS A TER PERANTE UM CASO SUSPEITO DE COVID 19 (com febre ou tosse ou dificuldade respiratória, podendo
também existir outros sintomas entre os quais, dor de garganta, dores musculares generalizadas, perda do paladar ou olfato,
diarreia, dor no peito e dor de cabeça (…):
✓

Aluno/docente/não docente, fora do contexto de escola: informa, imediatamente, a Direção da Escola por via telefónica

✓

Aluno(a) – Em contexto de sala de aula:

O(A) professor(a):
1
2
3
4
5
6
7

O(A) professor(a) questiona o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) sente pelo menos, um dos seguintes
sintomas: febre, tosse e falta de ar (dificuldade respiratória);
Em caso de suspeita de infeção viral, de forma serena, procura tranquilizar o(a) aluno(a);
Contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324)
O ponto focal indica qual o(a) assistente operacional que irá acompanhar o discente e qual a sala de isolamento
para onde deverão dirigir-se;
Desinfeta a mesa do(a) aluno(a) e as suas mãos (recorrendo ao álcool disponível no kit proteção);
Nas salas com mesa dupla, manda o(a) aluno(a) companheiro(a) desinfetar as mãos (recorrendo ao álcool
disponível no kit proteção);
Promove o arejamento imediato da sala.

O(A) Assistente Operacional:

9
10
11

Acompanha o(a) aluno(a) até à sala de isolamento e substitui a sua máscara por uma do kit de proteção; a máscara
utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado.
O(A) aluno(a) desinfeta as mãos;
O(A) assistente operacional mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de isolamento;
O(A) assistente operacional desinfeta as mãos;

12

Regressa ao local de trabalho.

13

No final de cada utilização da sala de isolamento, o(a) assistente operacional comunica à chefe dos assistentes
operacionais que deve providenciar a limpeza/desinfeção da mesma.

8

✓ Aluno(a) – Fora do contexto de sala de aula:
1
O(A) aluno(a) dirige-se à assistente operacional mais próxima, ou adulto em vigilância.
O(A) assistente operacional questiona o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) se sente com febre, tosse,
2
falta de ar (dificuldade respiratória);
Em caso de suspeita de infeção, o(a) assistente operacional, contacta o ponto focal
3
- Professora Filipa Silva ou Educadora Lavínia Lourenço e Direção do Agrupamento
O(A) assistente operacional ou outro adulto acompanha o(a) aluno(a) à sala de isolamento indicada e substitui
4
a sua máscara por uma do kit de proteção, a máscara utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado;
5
O(A) aluno(a) desinfeta as mãos;
6
O(A) assistente operacional mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de isolamento;
7
O(A) assistente operacional desinfeta as mãos;
Aguarda que o encarregado de educação ou o professor, autorizado pelo mesmo, contacte a Linha de Saúde 24
8
e procede de acordo com as indicações dadas.

214

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID -19

9

Agrupamento de Escolas Lapiás

No final de cada utilização da sala de isolamento, o(a) assistente operacional desinfeta a sala.

✓ Adulto - Docente/ não docente:
1
Tomada de consciência de sintomas de Covid-19;
2
Contacta o ponto focal (Professora Filipa ou Educadora Lavínia e nº da Direção da Escola 219279324)
Dirige-se sozinho(a) para a sala de isolamento indicada, avalia e regista a temperatura corporal, na ficha de sala
3
de isolamento, juntamente com os restantes dados.
4
Na sala de isolamento contacta o SNS 24 – 808 24 24 24 e segue as indicações dadas.
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Plano de Contingência
2020/2021
NORMAS PROFESSORES
EB1com JI do Sabugo e Vale de Lobos
NORMAS GERAIS (CÓDIGO DE CONDUTA):
1 Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, alunos a partir dos 10 anos de idade, encarregados de educação,
Técnicos de AEC, monitores do ATL/CAF, fornecedores e outros elementos externos);
2. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução álcool-gel;
3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos;
4. Reforçar a higienização das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de banho e
sempre que necessário;
5. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de utilizados e lavar as mãos, com
água e sabão, de seguida;
6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
8. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc.
9. Manter a distância de segurança das outras pessoas de, pelo menos, 1 metro.
10. Circular no espaço escolar de acordo com os circuitos assinalados e sempre pela direita.
11. Se estiver em casa com sintomas de COVID 19 (tosse, febre ou dificuldade respiratória), ligue SNS 24 – 808242424. NÃO
COMPAREÇA NA ESCOLA!
12. Caso se encontre na Escola com sintomas, contacte o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324), dirija-se para a sala de
isolamento (1) indicada e ligue para o SNS 24 – 808242424, para impedir que outros possam ser expostos e infetados.
(1) Salas de isolamento:
Estabelecimento de Ensino

Salas de Isolamento
Sala no edifício novo, nº 37 no 1º piso

EB1 com JI de Sabugo e Vale Lobos
Suplente: sala no edifício novo, nº 41, no 1º piso (sala do apoio educativo)
NORMAS ESPECÍFICAS PARA PROFESSORES:
ONDE?

Entrada na
Escola

O QUE FAZER?
Colocar a máscara antes de entrar.
As entradas e saídas da escola deverão ser feitas pelos 2 portões para evitar aglomerações.
- Os alunos do Pré-escolar e Unidade de Ensino Estruturado entram e saem pelo portão
pequeno;
- Os alunos do 1º ciclo entram pelo portão grande.
Cada um dos professores e educadoras reúne os alunos às 9h, na zona do portão, e com o
devido distanciamento encaminha-se com o grupo para a casa de banho afeta à sua sala
onde supervisiona a lavagem das mãos. No caso de um professor se atrasar, a turma deve
aguardar sob a vigilância de uma auxiliar e será encaminhada à sala de aula pelo professor
bibliotecário ou pelo professor de apoio.
De acordo com o percurso do Mapa de Circulação, sempre que possível, dirigir-se
diretamente para a sala onde irá ter aulas.
Manter a distância de segurança.
Nas entradas de cada edifício deverá haver um tapete para desinfeção dos pés.
Proceder à higienização das mãos.
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Ordenar a entrada dos alunos:
• Pela porta que dá para o exterior – os alunos organizam-se mantendo a distância de
segurança para entrar na sala.
• Em primeiro lugar entram os alunos que se sentam nos lugares mais afastados da
porta.
Dar instruções aos alunos:
• Ocupar o seu lugar, que é fixo em todas as áreas.
• Sempre que necessário o(a) próprio(a) aluno(a), com a colaboração do professor,
higieniza o seu espaço.
• Desinfetar as mãos com álcool gel, do(a) próprio(a), depois de ocupar o seu lugar.
• Permanecer sempre virado(a) para a frente durante as aulas.
• Utilizar somente os seus materiais (canetas, lápis, réguas, esquadro, etc.).
• Sempre que usar lenços de papel quando espirra (de utilização única) deve deitá-los
no caixote do lixo e de seguida lavar as mãos com água e sabão (autorização de saída
para o WC ou na sala de aula sempre que existam lavatórios);
• Beber água com garrafa pessoal (pode beber na sala de aula, se for necessário)
Permitir que os alunos vão à casa de banho.
Comunicar com os EE utilizando a caderneta do aluno e/ou via correio eletrónico.
Os alunos só poderão sair da sala ao toque.
Marcar as refeições, preferencialmente, online.
Dirigir-se ao Refeitório pelo percurso indicado, acompanhado pelo professor ou educadora.
Manter sempre a distância de segurança da pessoa da frente.

Refeitório

Salas 1 e 2 de
refeições para
professores e
assistentes

Sala de
professores

Sala de Apoio

Intervalos

Lavar as mãos.
Ocupar apenas os lugares indicados, com alunos virados no mesmo sentido (não podem
estar frente a frente).
As entradas e saídas do refeitório efetuam-se pelas portas indicadas na planta.
Regressar, pelo percurso indicado, para a sala pretendida ou para a zona do recreio que está
destinada à turma.
A lotação máxima é de 6 pessoas, em simultâneo, em cada sala.
Manter sempre a distância de segurança da pessoa da frente.
Tirar a máscara apenas para comer ou beber.
Os materiais de uso coletivo devem ser desinfetados pelo próprio antes e depois da sua
utilização.
A lotação máxima é de 6 pessoas, em simultâneo.
A entrada e saída da sala faz-se por circulação alternada.
Os computadores, máquina fotocopiadora e todos os outros materiais de uso coletivo devem
ser desinfetados pelo próprio antes e depois da sua utilização.
Os almoços e lanches não serão permitidos neste local, pelo que os professores deverão
dirigir-se às salas destinadas para o efeito.
O atendimento aos EE será feito, preferencialmente, por telefone ou videoconferência e só
excecionalmente, presencialmente, com marcação prévia com o Professor ou Educadora.
A lotação máxima é de 6 pessoas, em simultâneo.
Mantêm-se para esta sala as regras definidas para a sala dos professores.
Poderão utilizar quaisquer espaços próprios para docentes, desde que respeitem as lotações
de cada um.
Poderão ficar na sala de aula em função da disponibilidade e condições existentes.
Os professores farão vigilância do intervalo nos horários definidos no mapa.
Deverão dirigir-se para a sala de aula no horário estabelecido.
De acordo com o percurso do Mapa de Circulação.

Saída da Escola

Às 17h, os professores e técnicos acompanham o seu grupo até ao portão da escola.
Só depois de abandonar a Escola, poderá ser retirada a máscara.

217

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID -19

Circulação de
documentos

Agrupamento de Escolas Lapiás

Os documentos circularão, preferencialmente por via digital.
Serão disponibilizados na plataforma TEAMS.

Nota: Todos os espaços e materiais existentes na escola e que não estão referidos neste documento, devem ser desinfetados após
cada utilização.
PROCEDIMENTOS A TER PERANTE UM CASO SUSPEITO DE COVID 19 (com febre ou tosse ou dificuldade respiratória, podendo
também existir outros sintomas entre os quais, dor de garganta, dores musculares generalizadas, perda do paladar ou olfato,
diarreia, dor no peito e dor de cabeça (…):
✓

Aluno(a)/docente/não docente, fora do contexto de escola: informa, imediatamente, a Direção da Escola, por via
telefónica.

✓

Aluno(a) – Em contexto de sala de aula:

O(A) professor(a):
1
2

3

4
5
6
7

O(A) professor(a) questiona o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) sente pelo menos, um dos
seguintes sintomas: febre, tosse e falta de ar (dificuldade respiratória);
Em caso de suspeita de infeção viral, de forma serena, procura tranquilizar o(a) aluno(a);
Contacta o ponto focal
- Professora Filipa Silva – 964 373 021 ou
- Educadora Lavínia Lourenço – 966 548 598 e
- Direção do Agrupamento – 219 279 324
O ponto focal indica qual o(a) assistente operacional que irá acompanhar o discente e qual a sala de isolamento
para onde deverão dirigir-se;
Desinfeta a mesa do(a) aluno(a) e as suas mãos (recorrendo ao álcool disponível no kit proteção);
Nas salas com mesa dupla, manda o(a) aluno(a) companheiro(a) desinfetar as mãos (recorrendo ao álcool
disponível no kit proteção);
Promove o arejamento imediato da sala.

O(A) Assistente Operacional:
8
9
10
11
12
13

Acompanha o(a) aluno(a) até à sala de isolamento e substitui a sua máscara por uma do kit de proteção; a
máscara utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado.
O(A) aluno(a) desinfeta as mãos;
O(A) assistente operacional mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de isolamento;
O(A) assistente operacional desinfeta as mãos;
Aguarda que o encarregado de educação ou o professor, autorizado pelo mesmo, contacte a Linha de Saúde 24
e procede de acordo com as indicações dadas.
No final de cada utilização da sala de isolamento, o(a) assistente operacional desinfeta a sala.

✓ Aluno(a) – Fora do contexto de sala de aula:
1
O(A) aluno(a) dirige-se à assistente operacional do edifício mais próximo;
O(A) assistente operacional questiona o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) se sente com febre,
2
tosse, falta de ar (dificuldade respiratória);
3

Em caso de suspeita de infeção, o(a) assistente operacional, contacta o ponto focal
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- Professora Filipa Silva ou Educadora Lavínia Lourenço. Caso nenhuma das duas docentes se encontre na escola,
a professora do aluno tomará conta da ocorrência e comunicará imediatamente à Direção do Agrupamento –
219 279 324
O(A) assistente operacional acompanha o(a) aluno(a) à sala de isolamento indicada e substitui a sua máscara
por uma do kit de proteção, a máscara utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado;
O(A) aluno(a) desinfeta as mãos;
O(A) assistente operacional mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de isolamento;
O(A) assistente operacional desinfeta as mãos;
Aguarda que o encarregado de educação ou o professor, autorizado pelo mesmo, contacte a Linha de Saúde 24
e procede de acordo com as indicações dadas.
No final de cada utilização da sala de isolamento, o(a) assistente operacional desinfeta a sala.

Nota: Se o encarregado de educação se recusar ou não conseguir contactar o SNS 24 ou outras linhas criadas para o efeito, a
Autoridade de Saúde Local deve ser informada da situação pelo diretor ou ponto focal.
✓ Adulto - Docente/ não docente:
1
Tomada de consciência de sintomas de Covid-19;
Contacta o ponto focal;
2
Professora Filipa Silva ou Educadora Lavínia Lourenço e Direção do Agrupamento
Dirige-se sozinho(a) para a sala de isolamento indicada, avalia e regista a temperatura corporal, na ficha de sala
3
de isolamento, juntamente com os restantes dados.
4
Na sala de isolamento contacta o SNS 24 – 808 24 24 24 e segue as indicações dadas.
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Plano de Contingência
2020/2021
NORMAS ASSISTENTES OPERACIONAIS
EB1 com JI do Sabugo e Vale de Lobos
NORMAS GERAIS (CÓDIGO DE CONDUTA):
1. Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, alunos a partir dos 10 anos, encarregados de educação, fornecedores
e outros elementos externos);
2. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução álcool-gel;
3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos;
4. Reforçar a higienização das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de banho e
sempre que necessário;
5. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de utilizados e lavar as mãos, com
água e sabão, de seguida;
6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
8. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc.
9. Manter a distância de segurança das outras pessoas de, pelo menos, 1 metro.
10. Circular no espaço escolar de acordo com os circuitos assinalados e sempre pela direita.
11. Se estiver em casa com sintomas de COVID 19 (tosse, febre ou dificuldade respiratória), ligue SNS 24 – 808242424. NÃO
COMPAREÇA NA ESCOLA!
12. Caso se encontre na Escola com sintomas, contacte o ponto focal (Profª Filipa 964373021 / Edª Lavínia Lourenço 966548598),
dirija-se para a sala de isolamento (1) indicada e ligue para o SNS 24 – 808242424,para impedir que outros possam ser expostos
e infetados.
13. Na sala dos Assistentes Operacionais só podem estar, em simultâneo, 6 pessoas.
14. O micro-ondas estará disponível e as refeições poderão ser consumidas na sala, desde que seja respeitada a lotação e o
distanciamento físico.
(1) Salas de isolamento:
Estabelecimento de Ensino
EB1/JI de Sabugo e Vale de Lobos

Salas de Isolamento
Edifício Novo – sala 37
Edifício Novo – sala de apoio 41

NORMAS ESPECÍFICAS PARA OS(AS) ASSISTENTES OPERACIONAIS:
▪
▪
▪
▪

Avaliação das necessidades de material (equipamentos de limpeza, produtos de lavagem de mãos e de limpeza de
superfícies e chão);
Manutenção de stocks de toalhetes de papel, papel higiénico e sabonete líquido, em quantidade suficiente por forma a
fazer face às novas exigências, facilitando o seu acesso a toda a comunidade educativa;
Colocação e manutenção nos dispensadores de solução alcoólica nos seguintes locais: salas de aula, biblioteca, polivalente,
sala de professores, salas de apoio, sala de isolamento, salas de refeições, outros espaços comuns.
Colocação e manutenção dos kits prevenção nos seguintes locais: salas de aula, biblioteca, polivalente, sala de professores,
salas de apoio, sala de isolamento, salas de refeições, outros espaços comuns.

Kit sala: 2 máscaras cirúrgicas, toalhetes de papel, álcool sanitário a 70ºGL e 3 pares de luvas;
Kit sala de isolamento: 6 máscaras cirúrgicas, toalhetes de papel, álcool sanitário a 70ºGL, termómetro e
3 pares de luvas;
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▪

Manter todas as casas de banho em funcionamento para minimizar as hipóteses de agrupamentos de pessoas em espaços
fechados. Afim de evitar a concentração de alunos em instalações sanitárias os alunos passarão a utilizar os WC,
preferencialmente, no período de funcionamento das aulas.

▪

Abrir as janelas e as portas das salas de aula que têm ligação para o pátio interior.

➢
➢

LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS - As assistentes operacionais deverão realizar as seguintes tarefas:
Instalação

Salas de aula,
biblioteca, salas
de professores
e de apoio

Tarefas diárias
Esvaziar os caixotes de lixo das salas de aula.
Limpar as mesas e as cadeiras das salas de aula.
Limpar as mesas e computadores (monitores, teclados,
ratos).
Desinfetar os puxadores de portas e janelas.
Verificar e repor os stocks de álcool gel.
Desinfeção da sala.
Arejar as salas de todos os locais fechados nos quais
existam aberturas para o exterior, abrindo portas e janelas.
Limpar os corrimãos das escadas.

Casas de banho

Desinfetar os puxadores de portas e janelas, balcões e
zonas de espera com atendimento ao público.
Abrir as janelas para promover a ventilação natural.
Esvaziar os caixotes de lixo.
Efetuar a limpeza/desinfeção e registar em impresso
próprio colocado para o efeito.
Repor stocks de papel higiénico e sabão líquido.
Desinfetar mesas e cadeiras.

Sala de AO

Sala de
isolamento
após saída do
doente

Sala de
isolamento no
caso de
situação de
caso
confirmado

Desinfetar a sala.
Esvaziar os caixotes de lixo.
Abrir a janela no local, fechando a porta (sempre que
possível) para promover a ventilação natural.
Fazer a limpeza geral do espaço, incluindo as maçanetas e
puxadores das portas e janelas, a cadeira e outros objetos
que aí possam existir.
Trocar o saco do caixote do lixo.
Proceder à lavagem do chão.
Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas
superfícies frequentemente manuseadas e mais utilizadas
pelo doente confirmado, com maior probabilidade de
estarem contaminadas;
Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do local onde
se encontrava o doente confirmado (incluindo materiais e
equipamentos utilizados por este);
Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso
suspeito em dois sacos de plástico, resistentes, com dois
nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho
e colocação dos mesmos em contentores de resíduos
coletivos após 24 horas da sua produção. Nunca em
ecopontos!

Periodicidade
1 vezes ao dia
1 vezes ao dia
Após cada utilização
1 vezes ao dia
2 vezes ao dia
Final ou início do dia
Desde o Início até ao
final do dia
2 vezes ao dia
2 vezes ao dia

2 a 3 vezes por dia

Antes de cada
utilização
Final do dia
Final do dia

Procedimento
A limpeza deverá
ser efetuada
utilizando luvas,
nomeadamente
na remoção do
lixo.
A limpeza das
maçanetas e
puxadores
deverá ser
realizada tanto
no interior do
espaço como no
exterior.
Os panos de
limpeza deverão
ser lavados com
frequência.

Sempre que haja
algum doente
O pano de
limpeza utilizado
destina-se
apenas a este
procedimento.

Sempre que haja
algum doente

Para esta
limpeza será
utilizado o
líquido
desinfetante.
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PROCEDIMENTOS A TER PERANTE UM CASO SUSPEITO DE COVID 19 (com febre ou tosse ou dificuldade respiratória, podendo
também existir outros sintomas entre os quais, dor de garganta, dores musculares generalizadas, perda do paladar ou olfato,
diarreia, dor no peito e dor de cabeça (…):
✓

✓

Aluno(a)/docente/não docente, fora do contexto de escola: informa, imediatamente, a Direção da Escola, por via
telefónica.
Aluno(a) – Em contexto de sala de aula:

O(A) professor(a):
1
2
3
4
5
6
7

O(A) professor(a) questiona o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) sente pelo menos, um dos seguintes
sintomas: febre, tosse e falta de ar (dificuldade respiratória);
Em caso de suspeita de infeção viral, de forma serena, procura tranquilizar o(a) aluno(a);
Contacta o ponto focal (Profª Filipa Silva ou Educadora Lavínia Lourenço)
O ponto focal indica qual o(a) assistente operacional que irá acompanhar o discente e qual a sala de isolamento
para onde deverão dirigir-se;
Desinfeta a mesa do(a) aluno(a) e as suas mãos (recorrendo ao álcool disponível no kit proteção);
Nas salas com mesa dupla, manda o(a) aluno(a) companheiro(a) desinfetar as mãos (recorrendo ao álcool
disponível no kit proteção);
Promove o arejamento imediato da sala.

O(A) Assistente Operacional:
8
9
10
11
12
13

Acompanha o(a) aluno(a) até à sala de isolamento e substitui a sua máscara por uma do kit de proteção; a máscara
utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado.
O(A) aluno(a) desinfeta as mãos;
O(A) assistente operacional mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de isolamento;
O(A) assistente operacional desinfeta as mãos;
Aguarda que o encarregado de educação ou professor, autorizado pelo mesmo, contacte a linha de saúde 24 e
procede de acordo com as indicações dadas.
No final de cada utilização da sala de isolamento, o(a) assistente operacional desinfeta a sala.

✓ Aluno(a) – Fora do contexto de sala de aula:
1
O(A) aluno(a) dirige-se à assistente operacional mais próximo ou adulto em vigilância;
O(A) assistente operacional questiona o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) se sente com febre, tosse,
2
falta de ar (dificuldade respiratória);
Em caso de suspeita de infeção, o(a) assistente operacional, contacta o ponto focal (Profª Filipa Silva ou Edª
3
Lavínia Lourenço)
O(A) assistente operacional acompanha o(a) aluno(a) à sala de isolamento indicada e substitui a sua máscara
4
por uma do kit de proteção, a máscara utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado;
5
O(A) aluno(a) desinfeta as mãos;
6
O(A) assistente operacional mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de isolamento;
7
O(A) assistente operacional desinfeta as mãos;
Aguarda que o encarregado de educação ou professor, autorizado pelo mesmo, contacte a linha de saúde 24 e
8
procede de acordo com as indicações dadas.
No final de cada utilização da sala de isolamento, o(a) assistente operacional deve providenciar a limpeza/
9
desinfeção da mesma.
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Adulto - Docente/ não docente:
Tomada de consciência de sintomas de Covid-19;
Contacta o ponto focal (Profª Filipa Silva ou Edª Lavínia Lourenço)
Dirige-se sozinho(a) para a sala de isolamento indicada, avalia e regista a temperatura corporal, na ficha de sala
de isolamento, juntamente com os restantes dados.
Na sala de isolamento contacta o SNS 24 – 808 24 24 24 e segue as indicações dadas.
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Circulação e distribuição de espaços - CAFs JI de Sabugo
Salas

Isolamento

Recreios
Entrada

REFEITÓRIO

REFEITÓRIO

Ginásio

Parque Infantil
CAF de JI

Zona
isolamento

CAF

CAF de 1ºciclo
1º e 2º ano

3º e 4º

CAF
JI
CAF
1º e 2º

Área coberta (toldo)

CAF de 1ºciclo
3º e 4ºano
A saída efetua-se pelos mesmos percursos
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Plano de Contingência
2020/2021
NORMAS LIMPEZAAP EB1/ JI Sabugo e Vale de Lobos

NORMAS GERAIS (CÓDIGO DE CONDUTA):
1. Utilizar sempre máscara;
2. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução álcool-gel;
3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos;
4. Reforçar a higienização das mãos;
5. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de utilizados e lavar as mãos, com
água e sabão, de seguida;
6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
8. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc.
9. Manter a distância de segurança das outras pessoas de, pelo menos, 1 metro.
10. Circular no espaço escolar de acordo com os circuitos assinalados e sempre pela direita.
11. Se estiver em casa com sintomas de COVID 19 (tosse, febre ou dificuldade respiratória), ligue SNS 24 – 808242424. NÃO
COMPAREÇA NA ESCOLA!
12. Caso se encontre na Escola com sintomas, contacte o ponto focal (Presidente AP, Rita Ventura 924349224 /Profª Filipa
964373021), dirija-se para a sala de isolamento (1) indicada e ligue para o SNS 24 – 808242424,para impedir que outros possam
ser expostos e infetados.
13. Na sala dos Assistentes Operacionais só podem estar, em simultâneo, 6 pessoas.
(1) Sala de isolamento:
Escola
EB1/JI de Sabugo e Vale de Lobos

Salas de Isolamento
Pavilhão Centenário

NORMAS ESPECÍFICAS:
▪
▪

Avaliação das necessidades de material (equipamentos de limpeza, produtos de lavagem de mãos e de limpeza de
superfícies e chão);
Manutenção de stocks de toalhetes de papel, papel higiénico e sabonete líquido, em quantidade suficiente por forma a
fazer face às novas exigências, facilitando o seu acesso a toda a comunidade educativa;

Kit sala de isolamento: 6 máscaras cirúrgicas, toalhetes de papel, álcool sanitário a 70ºGL, termómetro e
3 pares de luvas.

▪

Manter todas as casas de banho em funcionamento para minimizar as hipóteses de agrupamentos de pessoas em espaços
fechados. Afim de evitar a concentração de alunos em instalações sanitárias os alunos passarão a utilizar os WC,
preferencialmente, no período de funcionamento das aulas.

▪

Abrir as janelas e as portas das salas de aula para arejamento.
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LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS
Instalação

Tarefas diárias
Esvaziar os caixotes de lixo das salas.
Limpar as mesas e as cadeiras das salas de aula.
Limpar as mesas e computadores (monitores, teclados,
ratos).
Desinfetar os puxadores de portas e janelas.

Periodicidade
1 vezes ao dia
1 vezes ao dia
Após cada utilização
1 vezes ao dia

Salas de CAF
Desinfeção da sala.
Arejar as salas de todos os locais fechados nos quais
existam aberturas para o exterior, abrindo portas e janelas.

Final ou início do dia
Desde o Início até ao
final do dia

Limpar os corrimãos das escadas.

2 vezes ao dia

Desinfetar os puxadores de portas e janelas.
Abrir as janelas para promover a ventilação natural.
Esvaziar os caixotes de lixo.
Efetuar a limpeza/desinfeção

2 vezes ao dia

Casas de banho

2 a 3 vezes por dia
Repor stocks de papel higiénico e sabão líquido.

Sala de
isolamento
após saída do
doente

Sala de
isolamento no
caso de
situação de
caso
confirmado

Abrir a janela no local, fechando a porta (sempre que
possível) para promover a ventilação natural.
Fazer a limpeza geral do espaço, incluindo as maçanetas e
puxadores das portas e janelas, a cadeira e outros objetos
que aí possam existir.
Trocar o saco do caixote do lixo.
Proceder à lavagem do chão.
Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas
superfícies frequentemente manuseadas e mais utilizadas
pelo doente confirmado, com maior probabilidade de
estarem contaminadas;
Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do local onde
se encontrava o doente confirmado (incluindo materiais e
equipamentos utilizados por este);
Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso
suspeito em dois sacos de plástico, resistentes, com dois
nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho
e colocação dos mesmos em contentores de resíduos
coletivos após 24 horas da sua produção. Nunca em
ecopontos!

Procedimento
A limpeza deverá
ser efetuada
utilizando luvas,
nomeadamente
na remoção do
lixo.
A limpeza das
maçanetas e
puxadores
deverá ser
realizada tanto
no interior do
espaço como no
exterior.
Os panos de
limpeza deverão
ser lavados com
frequência.

Sempre que haja
algum doente
O pano de
limpeza utilizado
destina-se
apenas a este
procedimento.

Sempre que haja
algum doente

Para esta
limpeza será
utilizado o
líquido
desinfetante.

PROCEDIMENTOS A TER PERANTE UM CASO SUSPEITO DE COVID 19 (com febre ou tosse ou dificuldade respiratória, podendo
também existir outros sintomas entre os quais, dor de garganta, dores musculares generalizadas, perda do paladar ou olfato,
diarreia, dor no peito e dor de cabeça (…):
✓

Aluno(a)/docente/não docente, fora do contexto de escola: informa, imediatamente, a Direção da Escola, por via
telefónica.
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Aluno(a) – Em contexto de sala:

O(A) monitor(a):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

O(A) monitor(a) questiona o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) sente pelo menos, um dos seguintes
sintomas: febre, tosse e falta de ar (dificuldade respiratória);
Em caso de suspeita de infeção viral, de forma serena, procura tranquilizar o(a) aluno(a);
Contacta o ponto focal (Presidente da AP, Rita Ventura 924349224 /Profª Filipa 964373021)
Desinfeta a mesa do(a) aluno(a) e as suas mãos (recorrendo ao álcool disponível no kit proteção);
Promove o arejamento imediato da sala.
Acompanha o(a) aluno(a) até à sala de isolamento e substitui a sua máscara por uma do kit de proteção; a máscara
utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado.
O(A) aluno(a) desinfeta as mãos;
O(A) monitor mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de isolamento;
O(A) monitor desinfeta as mãos;
Aguarda que o encarregado de educação, autorizado pelo mesmo, contacte a linha de saúde 24 e procede de
acordo com as indicações dadas.
No final de cada utilização da sala de isolamento, o(a) monitor desinfeta a sala.

✓ Aluno(a) – Fora do contexto de sala de aula:
1
O(A) aluno(a) dirige-se ao monitor mais próximo ou adulto em vigilância;
O(A) monitor questiona o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) se sente com febre, tosse, falta de ar
2
(dificuldade respiratória);
Em caso de suspeita de infeção, o(a) monitor, contacta o ponto focal (Presidente da AP, Rita Ventura 924349224
3
/Profª Filipa 964373021)
O(A) monitor acompanha o(a) aluno(a) à sala de isolamento indicada e substitui a sua máscara por uma do kit
4
de proteção, a máscara utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado;
5
O(A) aluno(a) desinfeta as mãos;
6
O(A) monitor mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de isolamento;
7
O(A) monitor desinfeta as mãos;
Aguarda que o encarregado de educação, autorizado pelo mesmo, contacte a linha de saúde 24 e procede de
8
acordo com as indicações dadas.
No final de cada utilização da sala de isolamento, o(a) monitor deve providenciar a limpeza/ desinfeção da
9
mesma.
✓ Adulto - Docente/ não docente:
1
Tomada de consciência de sintomas de Covid-19;
2
Contacta o ponto focal (Presidente da AP Rita Ventura 924349224 / Profª Filipa 964373021)
Dirige-se sozinho(a) para a sala de isolamento indicada, avalia e regista a temperatura corporal, na ficha de sala
3
de isolamento, juntamente com os restantes dados.
4
Na sala de isolamento contacta o SNS 24 – 808 24 24 24 e segue as indicações dadas.
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Plano de Contingência
2020/2021
NORMAS PARA MONITORES
AP EB1/ JI Sabugo e Vale de Lobos
NORMAS GERAIS (CÓDIGO DE CONDUTA):
1. Utilizar sempre máscara;
2. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução álcool-gel;
3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos;
4. Reforçar a higienização das mãos antes e após as refeições, antes e após estar com as crianças, antes e após o uso da casa de
banho e sempre que necessário;
5. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de utilizados e lavar as mãos, com
água e sabão, de seguida;
6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
8. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc.
9. Manter a distância de segurança das outras pessoas de, pelo menos, 1 metro.
10. Circular no espaço escolar de acordo com os circuitos assinalados e sempre pela direita.
11. Se estiver em casa com sintomas de COVID 19 (tosse, febre ou dificuldade respiratória), ligue SNS 24 – 808242424. NÃO
COMPAREÇA NA ESCOLA!
12. Caso se encontre na Escola com sintomas, contacte o ponto focal (nº da Direção da AP 924349224, da Prof Filipa 964373021
ou do Agrupamento 219279324), dirija-se para a sala de isolamento (1) indicada e ligue para o SNS 24 – 808242424,para impedir
que outros possam ser expostos e infetados.
(1) Sala de isolamento:
Estabelecimento de Ensino
EB1 com JI de Sabugo e Vale Lobos

Salas de Isolamento
Sala no pavilhão centenário no r/c (antiga cozinha)

NORMAS ESPECÍFICAS PARA MONITORES:
ONDE?

Entrada na
Escola

Salas de CAF

O QUE FAZER?
Colocar a máscara antes de entrar.
As entradas e saídas da escola deverão ser feitas pelos 2 portões para evitar aglomerações
De acordo com o percurso do Mapa de Circulação, sempre que possível, dirigir-se
diretamente para o pavilhão centenário.
Manter a distância de segurança.
Proceder à higienização das mãos.
Cada um dos monitores vai buscar os meninos de JI ao portão pequeno e leva os para a sala
designada. Com o devido distanciamento encaminha-se com o grupo para a sala, efetuando
o percurso definido no mapa.
Os alunos do 1º ciclo, entram pelo portão pequeno, mas sem a presença do monitor, que os
espera cá em baixo no pavilhão centenário. Desinfetam as mãos e dirigem se para as
respetivas salas de acordo com o percurso tratado.
Cada um dos monitores do JI vai buscar as crianças às respetivas salas de aula e trá-las para
a sala respetiva que se encontra no pavilhão centenário.
Os restantes monitores do 1ºciclo, esperam pelas crianças à entrada do pavilhão centenário,
encaminhando cada um dos grupos para a respetiva sala.
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Dar instruções aos alunos:
• Sempre que necessário o(a) próprio(a) aluno(a), com a colaboração do monitor,
higieniza o seu espaço.
• Desinfetar as mãos com álcool gel.
• Utilizar somente os materiais fornecidos pela AP.
•

Refeitório
Intervalos

Saída da Escola

Sempre que usar lenços de papel quando espirra (de utilização única) deve deitá-los
no caixote do lixo e de seguida lavar as mãos com água e sabão (autorização de saída
para o WC ou na sala de aula sempre que existam lavatórios);
• Beber água com garrafa pessoal (pode beber na sala de aula, se for necessário)
Permitir que os alunos vão à casa de banho.
Comunicar com os EE utilizando o telefone e/ou via eletrónica.
Os alunos só poderão sair da sala com a indicação do monitor.
Acompanha as crianças até ao local da refeição pelo percurso indicado.
Acompanha as crianças até à sua zona exterior e permanece lá.
Em caso de mau tempo permanece na sala ou ir debaixo do toldo ou do telheiro.
De acordo com o percurso do Mapa de Circulação.
Acompanha os alunos do JI ao portão.
Só depois de abandonar a Escola, poderá ser retirada a máscara.

Nota: Todos os espaços e materiais existentes que não estão referidos neste documento, devem ser desinfetados após cada
utilização.
PROCEDIMENTOS A TER PERANTE UM CASO SUSPEITO DE COVID 19 (com febre ou tosse ou dificuldade respiratória, podendo
também existir outros sintomas entre os quais, dor de garganta, dores musculares generalizadas, perda do paladar ou olfato,
diarreia, dor no peito e dor de cabeça (…):
✓

Monitor fora do contexto de trabalho: informa, imediatamente, a Direção da AP por via telefónica.

✓ Adulto - Monitor:
1
Tomada de consciência de sintomas de Covid-19;
Contacta o ponto focal (nº da Presidente da AP – 924349224, Prof Filipa 964373021 ou Direção da Escola
2
219279324)
Dirige-se sozinho(a) para a sala de isolamento indicada, avalia e regista a temperatura corporal, na ficha de sala
3
de isolamento, juntamente com os restantes dados.
4
Na sala de isolamento contacta o SNS 24 – 808 24 24 24 e segue as indicações dadas.
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Plano de Contingência
2020/2021
NORMAS PARA ALUNOS
AP EB1/ JI Sabugo e Vale de Lobos
NORMAS GERAIS (CÓDIGO DE CONDUTA):
1. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução álcool-gel;
2. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos;
3. Reforçar a higienização das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de banho e
sempre que necessário;
4. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de utilizados e lavar as mãos, com
água e sabão, de seguida;
5. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
6. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
7. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc.;
8. Manter a distância de segurança das outras pessoas de, pelo menos,1 metro;
9.Circular no espaço escolar de acordo com os circuitos assinalados e sempre pela direita;
10. Se estiver em casa com sintomas de COVID 19 (tosse, febre ou dificuldade respiratória,) ligue SNS 24 – 808242424. NÃO
COMPAREÇA NA ESCOLA!
11. Caso se encontre na Escola com sintomas, recorra a um adulto (monitor/a do ATL) que acionará as medidas previstas para
estas situações.
Salas de isolamento:
Estabelecimento de Ensino

Salas de Isolamento
Pavilhão centenário

EB1/JI de Sabugo e Vale de Lobos
Antiga cozinha

NORMAS ESPECÍFICAS PARA CRIANÇAS:
ONDE?

O QUE FAZER?
As Entradas e saídas da escola deverão ser feitas pelos dois portões para evitar
aglomerações.
Cada um dos monitores vai buscar os meninos de JI ao portão pequeno e leva os para a sala
designada. Com o devido distanciamento encaminha-se com o grupo para a sala, efetuando
o percurso definido no mapa.

Entrada na
Escola

Os alunos do 1º ciclo, entram pelo portão pequeno, mas sem a presença do monitor, que os
espera cá em baixo no pavilhão centenário. Desinfetam as mãos e dirigem se para as
respetivas salas de acordo com o percurso tratado.
Manter a distância de segurança dos colegas.
Sempre que necessário o(a) próprio(a) aluno(a), com a colaboração do(a) monitor(a),
higieniza o seu espaço.
Sempre que utilizar lenços de papel quando espirra ou se assoa deve deitá-los no caixote de
lixo e de seguida lavar as mãos com água e sabão.
Só é permitido beber água com garrafa pessoal.
Permitir que os alunos vão à casa de banho.
Os alunos só podem sair da aula com o consentimento do monitor.
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Podem utilizar as casas de banho durante as aulas com autorização do(a) monitor(a).
Cumprir a lotação da casa de banho que vai utilizar.
Após a utilização da casa-de-banho, lavar bem as mãos com sabão e secá-las com um
toalhete. Deitar o toalhete no lixo.
Dirigir-se para a sala seguindo o percurso indicado.
A ida até ao refeitório será feita com o acompanhamento do monitor.
Dirigir-se ao Refeitório pelo percurso indicado.

Refeitório

Manter sempre a distância de segurança da pessoa da frente.
Lavar as mãos.
Ocupar apenas os lugares indicados.
Regressar pelo percurso indicado até à zona de recreio definida para a sua turma.
A cada turma é atribuída uma zona exterior, para intervalo e lanches, junto da sala e das
casas de banho que utilizam regularmente.
Permanecer na zona de recreio destinada a cada turma.

Intervalos

A circulação entre a sala e o espaço exterior de recreio deve ser feita pela direita, com o
devido distanciamento, em fila acompanhados por um monitor.
Não partilhar comida ou outros objetos pessoais.

Saída da Escola

Perante condições desfavoráveis (ex. climatéricas) poderão permanecer na sala, com
vigilância do monitor ou dirigir-se ao espaço contíguo à sala ou debaixo do toldo e telheiro
no Plano centenário.
De acordo com o percurso do Mapa de Circulação.
Ver planta de circulação e distribuição dos espaços.

PROCEDIMENTOS A TER PERANTE UM CASO SUSPEITO DE COVID 19 (com febre ou tosse ou dificuldade respiratória, podendo
também existir outros sintomas entre os quais, dor de garganta, dores musculares generalizadas, perda do paladar ou olfato,
diarreia, dor no peito e dor de cabeça (…):

✓

✓

Aluno (encarregado de educação) fora do contexto de escola: informa, imediatamente, a Direção da Escola e AP por via
telefónica.
A CRIANÇA– Em contexto de sala:

O(A) monitor(a):
1
2

3

4
5
7

O(A) monitor(a) questiona o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) sente pelo menos, um dos seguintes
sintomas: febre, tosse e falta de ar (dificuldade respiratória);
Em caso de suspeita de infeção viral, de forma serena, procura tranquilizar o(a) aluno(a);
Contacta o ponto focal
- Presidente AP, Rita Ventura - 924349224
- Professora Filipa Silva – 964 373 021 ou
- Direção do Agrupamento – 219 279 324
O ponto focal indica qual o(a) monitor que irá acompanhar a criança à sala de isolamento para onde deverão
dirigir-se;
Desinfeta a mesa da criança e as suas mãos (recorrendo ao álcool disponível no kit proteção);
Promove o arejamento imediato da sala.
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O(A)Monitor:
8
9
10
11
12
13

Acompanha o(a) aluno(a) até à sala de isolamento e substitui a sua máscara por uma do kit de proteção; a máscara
utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado.
O(A) aluno(a) desinfeta as mãos;
O(A) monitor mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de isolamento;
O(A) monitor desinfeta as mãos;
Aguarda que o encarregado de educação ou o monitor, autorizado pelo mesmo, contacte a Linha de Saúde 24 e
procede de acordo com as indicações dadas.
No final de cada utilização da sala de isolamento, o(a) monitor desinfeta a sala.

✓ Aluno(a) – Fora do contexto de sala de aula:
1
O(A) aluno(a) dirige-se à assistente operacional mais próxima, ou monitor em vigilância.
O(A) monitor questiona o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) se sente com febre, tosse, falta de ar
2
(dificuldade respiratória);
Em caso de suspeita de infeção, o(a) monitor, contacta o ponto focal
- Presidente da AP, Rita Ventura – 924349224
3
- Professora Filipa - 964373021
- Direção do Agrupamento – 219 279 324
O(A) monitor acompanha o(a) aluno(a) à sala de isolamento indicada e substitui a sua máscara por uma do kit
4
de proteção, a máscara utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado;
5
O(A) aluno(a) desinfeta as mãos;
6
O(A) monitor mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de isolamento;
7
O(A) monitor desinfeta as mãos;
8

O monitor, contacte a Linha de Saúde 24 e procede de acordo com as indicações dadas, bem como o EE.

9

No final de cada utilização da sala de isolamento, o(a) monitor desinfeta a sala.

NOTA: Se o EE se recusar ou não conseguir contatar o SNS 24 ou outras linhas criadas para o efeito, a Autoridade de Saúde Local
deve ser informada da situação pelo Presidente da AP ou ponto focal.
✓ Adulto - Monitor:
1
Tomada de consciência de sintomas de Covid-19;
Contacta o ponto focal
- Presidente da AP, Rita Ventura – 924349224
2
- Professora Filipa, 964373021
- Direção do Agrupamento – 219 279 324
Dirige-se sozinho(a) para a sala de isolamento indicada, avalia e regista a temperatura corporal, na ficha de sala
3
de isolamento, juntamente com os restantes dados.
4
Na sala de isolamento contacta o SNS 24 – 808 24 24 24 e segue as indicações dadas.
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Medidas específicas do estabelecimento de ensino
Com o objetivo de reduzir os contactos entre os elementos da comunidade escolar, ao longo de todo o período de
permanência na escola, por forma a facilitar o cumprimento das regras de prevenção e redução do risco de infeção
por Covid-19, foram adotadas algumas estratégias específicas na Escola Básica de Montelavar, a saber:
➢ HORÁRIOS:
▪

Este ano letivo, por nos encontramos numa situação excecional devido à COVID-19, optou-se por fazer alguns
ajustamentos nos horários, para não haver cruzamento de alunos na escola:
- Entrada - Percursos distintos
1º 2 º ano - 9h00m Portão principal
3º e 4º ano - 9h00m Portão de baixo
- Intervalo da manhã - todas as turmas em simultâneo, entre as 10h00m e as 10h30m, com espaços definidos
para cada turma, não existindo contacto entre grupos.
Almoço com desfasamento de 30 minutos:
2º e 3º anos – iniciam o período de almoço às 12h00m
1º e 4º anos – iniciam o período de almoço às 12h30m
- Intervalo da tarde - Todas as turmas em simultâneo, entre as 15h30m e as 16h00m, nos espaços definidos.
- Saída - Percursos distintos
1º e 2º anos- 17h Portão principal
3º e 4º anos- 17h Portão de baixo

➢ ORGANIZAÇÃO das ATIVIDADES:
▪

A entrada nas salas é feita em fila indiana, mantendo a distância de segurança e posicionando-se tendo em conta
que, em primeiro lugar, entram os alunos que se sentam nos lugares mais afastados da porta. A saída é feita pela
ordem inversa, ou seja, os primeiros alunos a sair serão os que estão mais próximos da porta, de modo a minimizar
os cruzamentos de alunos na sala.

▪

Todos os alunos procedem à higienização das mãos com álcool-gel, colocado à entrada da escola pela professora.

▪

Mesas e cadeiras estão devidamente identificadas para serem ocupadas sempre pelo mesmo aluno.

▪

Sempre que possível, sentar um aluno por mesa.

▪

Nos intervalos, os alunos permanecem na sua zona de recreio.

▪

Se chover, os alunos poderão permanecer na sala de aula, nos seus lugares, podendo eventualmente, consumir
alimentos, desde que cumpram as regras definidas.

▪

Para evitar ajuntamentos junto das casas de banho, durante os intervalos, os alunos devem, sempre que possível,
ser autorizados a deslocar-se a este espaço durante as aulas.
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Durantes as aulas de Expressão e Educação Físico-motora, os alunos deverão higienizar as mãos com álcool-gel no
início e no final da aula, assim como todo o material a utilizado. Todas as atividades realizadas deverão
salvaguardar, sempre, o distanciamento entre alunos.

➢ MAPAS COM CIRCUITOS de CIRCULAÇÃO:
▪

Foram elaborados mapas com os circuitos de circulação a percorrer pelos alunos, no interior da escola, mantendo
os procedimentos de distanciamento físico, nomeadamente no percurso desde a entrada da escola até à sala de
aula e nos acessos aos locais de convívio.

▪

Nesse mapa com os circuitos de circulação interna, está identificada a sala de isolamento bem como os trajetos
possíveis para um eventual caso suspeito de infeção por COVID-19 se deslocar, ou ser levado até à área de
isolamento.

▪

Este mapa com os circuitos será divulgado a toda a comunidade escolar, no site do agrupamento, e afixado à
entrada das salas de aula.
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➢ UTILIZAÇÃO da PLATAFORMA TEAMS:
▪

Recomenda-se que seja utilizada esta plataforma na realização de atividades letivas, mesmo em regime presencial,
para facilitar a transição para um regime misto ou não presencial, no caso de ser necessário.

➢ SUBTITUIÇÕES:
▪

Sempre que seja possível prever a ausência de um(a) professor(a) será providenciada a sua substituição.

▪

Caso se trate de uma falta não prevista, o professor deverá contactar a Direção de modo a que seja providenciada
substituição, recorrendo se possível às professoras de apoio educativo a desempenhar funções na escola.

➢ NORMAS GERAIS e ESPECÍFICAS para ALUNOS, PROFESSORES e ASSISTENTES OPERACIONAIS:
▪

Para que as principais normas gerais e específicas, a cumprir pelos diferentes elementos da comunidade educativa
– Alunos , Professores e Assistentes Operacionais, fossem de fácil leitura e compreensão, foram elaborados
documentos que, de uma forma mais resumida e simples, contêm a informação considerada fundamental para
que se possam cumprir os objetivos deste Plano de Contingência na EB1 de Montelavar.
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Plano de Contingência
2020/2021
NORMAS ALUNOS
EB1 DE MONTELAVAR

NORMAS GERAIS (CÓDIGO DE CONDUTA):
1. Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, alunos a partir do 2º Ciclo do ensino básico/10 anos de idade,
encarregados de educação, fornecedores e outros elementos externos);
2. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução álcool-gel;
3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos;
4. Reforçar a higienização das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de banho e
sempre que necessário;
5. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de utilizados e lavar as mãos, com
água e sabão, de seguida;
6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
8. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc.;
9. Manter a distância de segurança das outras pessoas de, pelo menos,1 metro;
10. Circular no espaço escolar de acordo com os circuitos assinalados e sempre pela direita;
11. Se estiver em casa com sintomas de COVID 19 (tosse, febre ou dificuldade respiratória,) ligue SNS 24 – 808242424. NÃO
COMPAREÇA NA ESCOLA!
12. Caso se encontre na Escola com sintomas, recorra a um adulto (professor/ assistente operacional/ outro) que acionará as
medidas previstas para estas situações.
Sala de isolamento:
Estabelecimento de Ensino

Sala de Isolamento

Escola Básica do 1º Ciclo de Montelavar

Sala Polivalente com dois espaços de isolamento separados por um biombo

NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUNOS:
ONDE?

Entrada na
Escola
Portões 1 e 2

Salas de aula

O QUE FAZER?
De acordo com as indicações da Direção, os alunos não entram antes das 9.00 h, no caso do
1º Ciclo.
Colocar a máscara antes de entrar, se assim for o caso.
Portão 1 – formar filas por turmas de 1º e 2º anos (em direção aos bombeiros)
Portão 2 - formar filas por turmas de 3º e 4º anos (em direção à Junta)
Manter a distância de segurança dos colegas.
Aguardar pela chegada da professora junto ao portão, na zona destinada à turma.
Proceder à higienização das mãos.
Dirigir-se com a professora, pelo circuito indicado, para a sala onde vai ter aula, mantendo a
distância de segurança
Quando a professora chega à porta da sala, seguida pelos seus alunos, entram em primeiro
lugar os alunos que se sentam nos lugares mais afastados da porta.
Dirigir-se para o seu lugar (lugar fixo).
Permanecer sempre, virado para a frente durante as aulas.
Utilizar somente os seus materiais (canetas, lápis, réguas, esquadro, …).
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Sempre que usar lenços de papel quando espirra (de utilização única) deve deitá-los no
caixote do lixo e de seguida lavar as mãos com álcool-gel ou água e sabão;
Só é permitido beber água com garrafa pessoal (pode beber também na sala de aula)
Podem utilizar as casas de banho durante as aulas com autorização do(a) professor(a).
Para ir ao WC evitar tocar com as mãos nas paredes/corrimão, descendo cuidadosamente as
escadas.
Cumprir a lotação da casa de banho – 2 alunos.
Lavar bem as mãos com sabão e secá-las com um toalhete. Deitar o toalhete no lixo.
Dirigir-se para a sala seguindo o percurso indicado (inverso).
Marcar as refeições, preferencialmente, online.
Dirigir-se ao refeitório pelo percurso indicado.
Manter sempre a distância de segurança.

Refeitório

Lavar as mãos.
Ocupar apenas os lugares indicados.
Sair pela porta do fundo do refeitório que tem acesso às casas de banho para higienizar as
mãos.
Regressar pelo percurso indicado até à zona do recreio destinado à turma.
Permanecer na zona de recreio destinada a cada turma.

Intervalos

Não partilhar comida ou outros objetos pessoais.
Perante condições climáticas desfavoráveis ou outra situação, poderão permanecer no átrio/
sala de aula, mantendo o distanciamento sob vigilância do adulto.

Biblioteca
Saída da Escola

O docente de cada turma dinamiza a biblioteca sendo o único a manusear os livros.
Os alunos saem da sala acompanhados pelo respetivo professor, em fila, mantendo a
distância e de acordo com o percurso do Mapa de Circulação (inverso do da entrada).
Aguardam ainda em fila, nas zonas estipuladas, que sejam chamados para saída.
Só depois de abandonar a Escola, poderá retirar a máscara, se for o caso.

Ausência de
Professores

Aguardar na sala de aula por um(a) professor(a) de substituição, sendo supervisionados por
uma Auxiliar.
Não havendo distribuição de alunos e não sendo possível a substituição do professor, os
alunos serão, em última instância, encaminhados para casa.

PROCEDIMENTOS A TER PERANTE UM CASO SUSPEITO DE COVID 19 (com febre ou tosse ou dificuldade respiratória, podendo
também existir outros sintomas entre os quais, dor de garganta, dores musculares generalizadas, perda do paladar ou olfato,
diarreia, dor no peito e dor de cabeça (…):
✓
✓

Aluno/docente/não docente, fora do contexto de escola: informa, imediatamente, a Direção da Escola por via telefónica
Aluno(a)–Em contexto de sala de aula:

O(A) professor(a):
1
2
3

A professora questiona o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) sente pelo menos, um dos seguintes
sintomas: febre, tosse e falta de ar (dificuldade respiratória);

5

Em caso de suspeita de infeção viral, de forma serena, procura tranquilizar o(a) aluno(a);
Contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324)
O aluno (a) será acompanhado por uma assistente operacional que irá acompanhar o discente à sala de
isolamento (ginásio) para onde deverão dirigir-se;
Desinfeta a mesa do(a) aluno(a) e as suas mãos (recorrendo ao álcool disponível no kit proteção);

6

Nas salas com mesas duplas, o(a) aluno(a) companheiro(a) desinfeta as mãos com álcool-gel.

7

Promoção imediata do arejamento da sala.

4
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O(A) Assistente Operacional:
8
9
10
11
12

Acompanha o(a) aluno(a) até à sala de isolamento e substitui a sua máscara (se for caso disso) por uma do kit de
proteção; a máscara utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado.
A aluno(a) desinfeta as mãos;
A assistente operacional mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de isolamento;
A assistente operacional desinfeta as mãos;
No final de cada utilização da sala de isolamento, a assistente operacional deve providenciar a limpeza/desinfeção
da mesma.

✓ Aluno(a) – Fora do contexto de sala de aula:
1
O(A) aluno(a) dirige-se à assistente operacional;
A assistente operacional questiona o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) se sente com febre, tosse,
2
falta de ar (dificuldade respiratória);
Em caso de suspeita de infeção, o(a) assistente operacional, contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola
3
219279324)
A assistente operacional acompanha o(a) aluno(a) à sala de isolamento e substitui a sua máscara (se for caso
4
disso) por uma do kit de proteção, a máscara utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado;
5
O(A) aluno(a) desinfeta as mãos;
6
A assistente operacional mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de isolamento;
7
A assistente operacional desinfeta as mãos;
No final de cada utilização da sala de isolamento, o(a) assistente operacional deve providenciar a limpeza/
9
desinfeção da mesma.
✓ Adulto - Docente/ não docente:
1
Tomada de consciência de sintomas de Covid-19;
Avisa a coordenação da escola e dirige-se sozinho(a) para a sala de isolamento, avalia e regista a temperatura
2
corporal, na ficha de registo;
3

Contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324)

4

Na sala de isolamento contacta o SNS 24 – 808 24 24 24 e segue as indicações dadas.
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Plano de Contingência
2020/2021
NORMAS PROFESSORES
EB1 de Montelavar
NORMAS GERAIS (CÓDIGO DE CONDUTA):
1. Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, alunos a partir do 2.º ciclo do ensino básico, encarregados de
educação, fornecedores e outros elementos externos);
2. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução álcool-gel;
3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos;
4. Reforçar a higienização das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de banho e
sempre que necessário;
5. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de utilizados e lavar as mãos, com
água e sabão, de seguida;
6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
8. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc.
9. Manter a distância de segurança das outras pessoas de, pelo menos, 1 metro.
10. Circular no espaço escolar de acordo com os circuitos assinalados e sempre pela direita.
11. Se estiver em casa com sintomas de COVID 19 (tosse, febre ou dificuldade respiratória), ligue SNS 24 – 808242424.NÃO
COMPAREÇA NA ESCOLA!
12. Caso se encontre na Escola com sintomas, contacte o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324), dirija-se para a sala
de isolamento (1) indicada e ligue para o SNS 24 – 808242424, para impedir que outros possam ser expostos e infetados.
(1) Sala de isolamento:
Estabelecimento de Ensino
Escola Básica do 1º Ciclo de Montelavar

Sala de Isolamento
Sala Polivalente com dois espaços de isolamento, separados por um biombo

NORMAS ESPECÍFICAS PARA PROFESSORES:
ONDE?

Entrada na
Escola

Salas de aula

O QUE FAZER?
Colocar a máscara antes de entrar.
De acordo com o percurso do Mapa de Circulação, sempre que possível, dirigir-se
diretamente para a sala onde irá ter aulas.
Manter a distância de segurança.
Proceder à higienização das mãos.
Receber a sua turma, disposta em fila, no portão/junto ao portão da escola.
Higienizar as mãos dos alunos, na fila.
Conduzir os alunos ate à entrada da sala de aula.
Ordenar a entrada dos alunos:
• Pela porta que dá para o exterior os alunos organizam-se mantendo a distância de
segurança para entrar na sala.
• Em primeiro entram os alunos que se sentam nos lugares mais afastados da porta.
Dar instruções aos alunos:
• Ocupar o seu lugar, que é fixo.
• Utilizar somente os seus materiais (canetas, lápis, réguas, esquadro, etc.).
• Beber água com garrafa pessoal (pode beber na sala de aula, se for necessário)
Permitir que os alunos vão à casa de banho.
Comunicar com os EE utilizando a caderneta/telefone e/ou via correio eletrónico.
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Só poderão estar, em simultâneo, o número de professores que permita cumprir a lotação
definida para a sala.
Desinfetar mesas, teclados e ratos com papel humedecido em álcool a 70º, antes e após
utilização.
Só poderão estar, em simultâneo, o número de professores que permita cumprir a lotação
definida para a sala.
Marcar as refeições, preferencialmente, online.
Dirigir-se ao Refeitório pelo percurso indicado.
Manter sempre a distância de segurança da pessoa da frente.
Higienizar as mãos.
Acompanham a turma nos respetivos espaços.

Acompanham a
turma
Intervalos

Saída da Escola

Circulação de
documentos

Poderão ficar no átrio/sala de aula em função das condições meteorológicas existentes.
Regressam à sala de aula acompanhando o grupo com o devido distanciamento, após
higienização.
De acordo com o percurso do Mapa de Circulação.
Só depois de abandonar a Escola, poderá ser retirada a máscara.

Os documentos circularão, preferencialmente, por via digital.
Serão disponibilizados na plataforma TEAMS.

PROCEDIMENTOS A TER PERANTE UM CASO SUSPEITO DE COVID 19 (com febre ou tosse ou dificuldade respiratória, podendo
também existir outros sintomas entre os quais, dor de garganta, dores musculares generalizadas, perda do paladar ou olfato,
diarreia, dor no peito e dor de cabeça (…):
✓

✓

Aluno(a)/docente/não docente, fora do contexto de escola: informa, imediatamente, a Direção da Escola, por via
telefónica.
Aluno(a)–Em contexto de sala de aula:

O(A) professor(a):
1
2
3
4
5
6
7

O(A) professor(a) questiona o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) sente pelo menos, um dos seguintes
sintomas: febre, tosse e falta de ar (dificuldade respiratória);
Em caso de suspeita de infeção viral, de forma serena, procura tranquilizar o(a) aluno(a);
Contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324)
A professora solicita que a assistente operacional acompanhe o discente até à sala de isolamento;
Desinfeta a mesa do(a) aluno(a) e as suas mãos (recorrendo ao álcool disponível no kit proteção);
Nas salas com mesa dupla, manda o(a) aluno(a) companheiro(a) desinfetar as mãos (recorrendo ao álcool
disponível no kit proteção);
Promove o arejamento imediato da sala.

O(A) Assistente Operacional:
8
9
10
11

Acompanha o(a) aluno(a) até à sala de isolamento e substitui a sua máscara (se for caso disso) por uma do kit de
proteção; a máscara utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado.
O(A) aluno(a) desinfeta as mãos;
O(A) assistente operacional mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de isolamento;
O(A) assistente operacional desinfeta as mãos;
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12

Regressa ao local de trabalho.

13

No final de cada utilização da sala de isolamento, o(a) assistente operacional deve providenciar a
limpeza/desinfeção da mesma.

✓ Aluno(a) – Fora do contexto de sala de aula:
1
O(A) aluno(a) dirige-se à assistente operacional mais próxima;
O(A) assistente operacional questiona o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) se sente com febre, tosse,
2
falta de ar (dificuldade respiratória);
Em caso de suspeita de infeção, o(a) assistente operacional, contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola
3
219279324)
O(A) assistente operacional acompanha o(a) aluno(a) à sala de isolamento indicada e substitui a sua máscara
4
por uma do kit de proteção, a máscara utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado;
5
O(A) aluno(a) desinfeta as mãos;
6
O(A) assistente operacional mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de isolamento;
7

O(A) assistente operacional desinfeta as mãos;

8

Regressa ao local de trabalho;

9

No final de cada utilização da sala de isolamento, o(a) assistente operacional deverá providenciar a limpeza/
desinfeção da mesma.

✓ Adulto - Docente/ não docente:
1
Tomada de consciência de sintomas de Covid-19;
2
Contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324)
Dirige-se sozinho(a) para a sala de isolamento indicada, avalia e regista a temperatura corporal, na ficha de sala
3
de isolamento, juntamente com os restantes dados.
4
Na sala de isolamento contacta o SNS 24 – 808 24 24 24 e segue as indicações dadas.
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Medidas específicas do estabelecimento de ensino
Com o objetivo de reduzir os contactos entre os elementos da comunidade escolar, ao longo de todo o período de
permanência na escola, por forma a facilitar o cumprimento das regras de prevenção e redução do risco de infeção
por Covid-19, foram adotadas algumas estratégias específicas na Escola Básica de Morelena, a saber:
➢ HORÁRIOS:
▪

Este ano letivo, por nos encontramos numa situação excecional devido à COVID-19, optou-se por fazer a divisão
dos dois grupos/turma, de forma a nunca haver cruzamento de alunos na escola:
- Entrada - Percursos distintos
1º e 2º ano - 9h 00m Portão principal
3º e 4º ano- 9h 00m Portão lateral
- Intervalo da manhã - entre as 10h30m e as 11h00m, as 2 turmas em simultâneo, com recreio dividido com
fitas e campo de jogos, utilizado alternadamente pelos dois grupos.
- Almoço em turnos de 1 hora cada turma, em horários estabelecidos, e recreios divididos com fitas.
- Intervalo da tarde - entre as 15h30m e as 16h00m – as 2 turmas em simultâneo, com recreio dividido com
fitas e campo de jogos utilizado alternadamente pelos dois grupos.
- Saída - Percursos distintos
1º e 2º anos - 17h Portão principal
3º e 4º anos - 17h Portão lateral

2ª FEIRA

3ª FEIRA

4ª FEIRA

9.00 - 10.30

Aulas

10.30 - 11.00

INTERVALO

11.00 - 12.00

Aulas

5ª FEIRA

6ª FEIRA

12.00 - 12.30

Refeitório

Refeitório

Refeitório

Refeitório

Refeitório

12.30 - 13.00

3/4

3/4

1/2

3/4

1/2

13.00 - 13.30

Refeitório

Refeitório

Refeitório

Refeitório

Refeitório

13.30 - 14.00

1/2

1/2

3/4

1/2

3/4

14.00 - 15.30

Aulas

15.30 - 16.00

Intervalo

16.00 - 17.00

Aulas
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➢ ORGANIZAÇÃO das ATIVIDADES:
▪

A entrada nas salas é feita em fila indiana, mantendo distância de segurança e posicionando-se tendo em conta
que, em primeiro lugar, entram os alunos que se sentam nos lugares mais afastados da porta. A saída é feita pela
ordem inversa, ou seja, os primeiros alunos a sair serão os que estão mais próximos da porta, de modo a minimizar
os cruzamentos de alunos na sala.

▪

Todos os alunos procedem à higienização das mãos com álcool-gel, colocado à entrada da escola pela professora.

▪

Mesas e cadeiras estão devidamente identificadas para serem ocupadas sempre pelo mesmo aluno.

▪

Sempre que possível, sentar um aluno por mesa.

▪

Nos intervalos, os alunos permanecem na sua zona de recreio, que se encontra identificada com fitas e nos mapas
de circulação interna da escola, que se encontra afixado junto à porta de cada sala.

▪

Se chover, os alunos poderão permanecer na sala de aula, nos seus lugares, podendo eventualmente, consumir
alimentos desde que cumpram as regras definidas.

▪

Para evitar ajuntamentos junto das casas de banho, durante os intervalos, os alunos devem, sempre que possível,
ser autorizados a deslocar-se a este espaço durante as aulas.

▪

Cada turma só poderá utilizar a casa-de-banho e o lavatório que lhes foram destinados, que estão devidamente
identificados.

▪

Como o hall da casa de banho é um espaço comum, não poderão permanecer dois alunos de salas diferentes neste
espaço.

▪

Cada aluno só poderá usar o seu material. Sempre que houver partilha de objetos, dever-se-á proceder à respetiva
higienização, antes e depois da utilização (por exemplo, marcadores do quadro).

▪

Durantes as aulas de Expressão e Educação Físico-motora, os alunos deverão higienizar as mãos com álcool-gel no
início e no final da aula, assim todo o material a utilizado. Todas as atividades realizadas deverão salvaguardar
sempre o distanciamento entre alunos.

▪

Nunca haverá junção de grupos/turma nas AEC. Será atribuído à escola apenas um técnico que irá desenvolver
todas as atividades nas duas turmas.

Nota: Algumas dificuldades serão sentidas, nomeadamente, conseguir que os alunos mantenham o distanciamento
social de segurança.
➢ MAPAS COM CIRCUITOS de CIRCULAÇÃO:
▪

Foi elaborado um mapa com os circuitos de circulação a percorrer pelos alunos, no interior da escola, mantendo
os procedimentos de distanciamento físico, nomeadamente no percurso desde a entrada da escola até à sala de
aula e nos acessos aos locais de convívio.

▪

Nesse mapa com os circuitos de circulação interna, está identificada a sala de isolamento bem como os trajetos
possíveis para um eventual caso suspeito de infeção por COVID-19 se deslocar, ou ser levado até à área de
isolamento.
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Este mapa com os circuitos será divulgado a toda a comunidade escolar, no site do agrupamento, e afixado à
entrada das salas de aula.

➢ REGRAS de UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESPECÍFICOS:
▪

Foram definidas as regras de utilização dos diferentes espaços específicos existentes na Escola Básica de Morelena:
➢ REFEITÓRIO:
•

O almoço realiza-se em dois turnos, de uma hora cada um. As entradas e saídas do refeitório serão feitas
pela ordem com que os alunos se sentam, de modo a evitar cruzamento entre eles. Os lugares estão
identificados para cada aluno, que nunca se senta frente a frente com outro.

12.00 - 12.30

Refeitório

Refeitório

12.30 - 13.00

3º/4º

3º/4º

Intervalo

3º/4º

Intervalo

13.00 - 13.30

Intervalo

Intervalo

Refeitório

Intervalo

Refeitório

Refeitório

13.30 - 14.00

3º/4º

3º/4º

12.00 - 12.30

Refeitório

Refeitório

12.30 - 13.00

Intervalo

Intervalo

1/2

Intervalo

1/2
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13.00 - 13.30

Refeitório

Refeitório

13.30 - 14.00

1/2

1/2

Intervalo

Refeitório

Intervalo

1/2

➢ TERAPIAS POR ENTIDADES EXTERNAS:
•

As terapias por entidades externas serão, sempre que possível, ministradas na clínica e fora do horário
letivo. Caso não seja possível, poderá haver terapias na escola, preferencialmente fora do horário letivo
(horário de almoço e após as 17h).

➢ UTILIZAÇÃO da PLATAFORMA TEAMS:
▪

Recomenda-se que seja utilizada esta plataforma na realização de atividades letivas, mesmo em regime presencial,
para facilitar a transição para um regime misto ou não presencial, no caso de ser necessário.

➢ SUBTITUIÇÕES:
▪

Sempre que seja possível prever a ausência de um(a) professor(a) será providenciada a sua substituição.

▪

Caso se trate de uma falta não prevista, o professor deverá contactar a Direção de modo a que seja providenciada
substituição, recorrendo se possível às professoras de apoio educativo a desempenhar funções na escola.

➢ NORMAS GERAIS e ESPECÍFICAS para ALUNOS, PROFESSORES e ASSISTENTES OPERACIONAIS:
▪

Para que as principais normas gerais e específicas, a cumprir pelos diferentes elementos da comunidade educativa
– Alunos , Professores e Assistentes Operacionais, fossem de fácil leitura e compreensão, foram elaborados
documentos que, de uma forma mais resumida e simples, contêm a informação considerada fundamental para
que se possam cumprir os objetivos deste Plano de Contingência na Escola Básica de Morelena.
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NORMAS GERAIS (CÓDIGO DE CONDUTA):
1. Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, encarregados de educação, fornecedores e outros elementos
externos);
2. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução álcool-gel;
3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos;
4. Reforçar a higienização das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de banho e
sempre que necessário;
5. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de utilizados e lavar as mãos, com
água e sabão, de seguida;
6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
8. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc.;
9. Manter a distância de segurança das outras pessoas de, pelo menos,1 metro;
10. Circular no espaço escolar de acordo com os circuitos assinalados e sempre pela direita;
11. Se estiver em casa com síntomas de COVID 19 (tosse, febre ou dificuldade respiratória,) ligue SNS 24 – 808242424. NÃO
COMPAREÇA NA ESCOLA!
12. Caso se encontre na Escola com sintomas, recorra a um adulto (professor/ assistente operacional/ outro) que acionará as
medidas previstas para estas situações.
Sala de isolamento:
Estabelecimento de Ensino

Sala de Isolamento

Escola Básica de Morelena

Casa de banho dos adultos, junto à biblioteca

NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUNOS:
ONDE?

Entrada na
Escola

Salas de aula

Casa de banho

O QUE FAZER?
Entrada às 9h em fila para entrar na sala, mantendo distância de segurança e posicionandose tendo em conta que em primeiro lugar entram os alunos que se sentam nos lugares mais
afastados da porta.
Proceder à higienização das mãos (alcool-gel, colocado à entrada da escola pela professora,
a todos os alunos)
Dirigir-se, pelo circuito indicado, para a sala onde vai ter aula.
Manter a distância de segurança dos colegas.
Mesas separadas e com distanciamento entre cada aluno, sempre que possível.
Dirigir-se para o seu lugar fixo em todas as aulas.
Permanecer sempre virado para a frente durante as aulas.
Utilizar somente os seus materiais.
Sempre que usar lenços de papel quando espirra (de utilização única) deve deitá-los no
caixote do lixo e de seguida lavar as mãos com água e sabão;
Só é permitido beber água com garrafa pessoal (pode beber também na sala de aula)
Permitir idas à casa-de-banho durante as aulas, pelos circuitos assinalados.
Comunicar com os EE sempre via emal, telefone ou videoconferência.
Podem utilizar as casas de banho durante as aulas com autorização do(a) professor(a).
Para ir ao WC, sair pela porta exterior da sala, seguir o percurso indicado.
Cumprir a lotação do hall (2 pessoas) e da casa de banho (1 pessoa em casa uma) que vai
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utilizar.
Como o hall da casa de banho será um espaço comum, não poderão permanecer dois alunos
de salas diferentes.
Cada sala terá de utilizar a casa de banho correspondente, que está devidamente assinalada.
Após utilizar a casa de banho, lavar bem as mãos com sabão e secá-las com um toalhete.
Deitar o toalhete no lixo.
Dirigir-se para a sala seguindo o percurso indicado.
Almoço em dois turnos, de 1h cada um.
Dirigir-se ao Refeitório, em fila indiana, mantendo sempre a distância de segurança da
pessoa da frente e pela ordem que vão sentar-se, de modo a evitar cruzamento de alunos.
Lavar as mãos.
Ocupar apenas os lugares identificados para cada aluno, virados no mesmo sentido (não
podem estar frente a frente).
Regressar à escola, em fila indiana, mantendo sempre a distância de segurança da pessoa da
frente e pela ordem inversa à entrada, de modo a evitar cruzamento de alunos.
No intervalo de almoço, os alunos utilizam apenas a zona de recreio que lhes está destinada.
Permanecer na zona de recreio destinada a cada sala.

Intervalos

Não partilhar comida, bebida ou outros objetos pessoais.
Perante condições desfavoráveis (ex. climatéricas) poderão permanecer na sala de aula.

Outros espaços

O Campo de Jogos poderá ser utilizado na totalidade por uma turma, em dias alternados.

Saída da Escola

Os alunos seguem o percurso sinalizado, conforme planta.

Ausência de
Professores

Aguardar na zona de recreio por um(a) professor(a) de substituição.

PROCEDIMENTOS A TER PERANTE UM CASO SUSPEITO DE COVID 19 (com febre ou tosse ou dificuldade respiratória, podendo
também existir outros sintomas entre os quais, dor de garganta, dores musculares generalizadas, perda do paladar ou olfato,
diarreia, dor no peito e dor de cabeça (…):

✓
✓

Aluno/docente/não docente, fora do contexto de escola: informa, imediatamente, a Escola por via telefónica.
Aluno(a) – Em contexto de sala de aula:

O(A) professor(a):
1
2
3
4
5
6
7

O(A) professor(a) questiona o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) sente pelo menos, um dos seguintes
sintomas: febre, tosse e falta de ar (dificuldade respiratória);
Em caso de suspeita de infeção viral, de forma serena, procura tranquilizar o(a) aluno(a);
Contacta o ponto focal (coordenadora da escola)
O ponto focal indica qual o(a) assistente operacional que irá acompanhar o discente até à sala de isolamento,
para onde deverão dirigir-se;
Desinfeta a mesa do(a) aluno(a) e as suas mãos (recorrendo ao álcool disponível no kit proteção);
Nas salas com mesa dupla, manda o(a) aluno(a) companheiro(a) desinfetar as mãos (recorrendo ao álcool
disponível no kit proteção);
Promove o arejamento imediato da sala.

O(A) Assistente Operacional:
8
9

Acompanha o(a) aluno(a) até à sala de isolamento e substitui a sua máscara por uma do kit de proteção; a máscara
utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado.
O(A) aluno(a) desinfeta as mãos;

249

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID -19
10
11
12
13

Agrupamento de Escolas Lapiás

O(A) assistente operacional mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de isolamento;
O(A) assistente operacional desinfeta as mãos;
No final de cada utilização da sala de isolamento, o(a) assistente operacional providencia a limpeza/desinfeção
da mesma.
Regressa ao local de trabalho.

✓ Aluno(a) – Fora do contexto de sala de aula:
1
O(A) aluno(a) dirige-se à assistente operacional mais próxima;
O(A) assistente operacional questiona o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) se sente com febre, tosse,
2
falta de ar (dificuldade respiratória);
3
4
5
6
7
8
9

Em caso de suspeita de infeção, o(a) assistente operacional, contacta o ponto focal (coordenadora de escola)
O(A) assistente operacional acompanha o(a) aluno(a) à sala de isolamento indicada e substitui a sua máscara
por uma do kit de proteção, a máscara utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado;
O(A) aluno(a) desinfeta as mãos;
O(A) assistente operacional mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de isolamento;
O(A) assistente operacional desinfeta as mãos;
No final de cada utilização da sala de isolamento, o(a) assistente operacional deve providenciar a limpeza/
desinfeção da mesma.
Regressa ao local de trabalho.

✓ Adulto - Docente/ não docente:
1
Tomada de consciência de sintomas de Covid-19;
2
Contacta a Direção da Escola 219279324
Dirige-se sozinho(a) para a sala de isolamento indicada, avalia e regista a temperatura corporal, na ficha de sala
3
de isolamento, juntamente com os restantes dados.
4
Na sala de isolamento contacta o SNS 24 – 808 24 24 24 e segue as indicações dadas.
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NORMAS GERAIS (CÓDIGO DE CONDUTA):
1. Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, encarregados de educação, fornecedores e outros elementos
externos);
2. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução álcool-gel;
3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos;
4. Reforçar a higienização das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de banho e
sempre que necessário;
5. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de utilizados e lavar as mãos, com
água e sabão, de seguida;
6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
8. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc.
9. Manter a distância de segurança das outras pessoas de, pelo menos, 1 metro.
10. Circular no espaço escolar de acordo com os circuitos assinalados e sempre pela direita.
11. Se estiver em casa com síntomas de COVID 19 (tosse, febre ou dificuldade respiratória), ligue SNS 24 – 808242424. NÃO
COMPAREÇA NA ESCOLA!
12. Caso se encontre na Escola com sintomas, contacte o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324), dirija-se para a sala de
isolamento (1) indicada e ligue para o SNS 24 – 808242424,para impedir que outros possam ser expostos e infetados.
(1) Sala de isolamento:
Estabelecimento de Ensino
Escola Básica de Morelena

Sala de Isolamento
Casa de banho dos adultos, junto à biblioteca

NORMAS ESPECÍFICAS PARA PROFESSORES:
ONDE?
Entrada na
Escola

Salas de aula

O QUE FAZER?
Colocar a máscara antes de entrar.
De acordo com o percurso do Mapa de Circulação, sempre que possível, dirigir-se
diretamente para a sala onde irá ter aulas.
Manter a distância de segurança.
Proceder à higienização das mãos.
Ordenar a entrada dos alunos:
• Pela porta que dá para o exterior – os alunos organizam-se mantendo a distância de
segurança para entrar na sala.
• Em primeiro lugar entram os alunos que se sentam nos lugares mais afastados da
porta.
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Dar instruções aos alunos:
• Ocupar o seu lugar, que é sempre o mesmo.
• Sempre que necessário o(a) próprio(a) aluno(a), com a colaboração do professor,
higieniza o seu espaço.
• Desinfetar as mãos com álcool gel, do(a) próprio(a), depois de ocupar o seu lugar.
• Permanecer sempre virado(a) para a frente durante as aulas.
• Utilizar somente os seus materiais (canetas, lápis,réguas, esquadro, etc).
• Sempre que usar lenços de papel quando espirra (de utilização única) deve deitá-los
no caixote do lixo e de seguida lavar as mãos com água e sabão (autorização de saída
para o WC ou na sala de aula sempre que existam lavatórios);
• Beber água com garrafa pessoal (pode beber na sala de aula, se for necessário)
Permitir que os alunos vão à casa de banho durante as aulas.
Comunicar com os EE utilizando a caderneta do aluno e/ou via correio eletrónico.
Os alunos só poderão sair da sala ao toque.
O atendimento aos EE será feito, preferencialmente, por telefone ou videoconferência e só
excecionalmente, presencialmente, com marcação prévia com a professora da respetiva
turma..
Os pais devem marcar as refeições, preferencialmente, online.
Os alunos devem dirigir-se ao Refeitório, em fila indiana, pelo percurso indicado.
Manter sempre a distância de segurança da pessoa da frente.
Refeitório

Reprografia

Lavar as mãos.
Ocupar apenas os lugares indicados, com alunos virados no mesmo sentido (não podem
estar frente a frente).
Cada aluno ocupará sempre o mesmo lugar à mesa e a mesma cadeira (colocação de
etiquetas com nomes)
Regressar à escola, em fila indiana, mantendo sempre a distância de segurança da pessoa da
frente e pela ordem inversa à entrada, de modo a evitar cruzamento de alunos.
A fotocopiadora poderá ser utilizada por qualquer adulto da escola que deverá proceder à
higienização antes e depois de cada utilização.
Poderão utilizar o espaço de recreio da sua turma para vigilância.

Intervalos

Poderão ficar na sala de aula.
Poderão utilizar o hall das entradas das salas, desde que cupram distanciamento.

Saída da Escola

Circulação de
documentos

De acordo com o percurso do Mapa de Circulação.
Só depois de abandonar a Escola, poderá ser retirada a máscara.

Os documentos circularão, preferencialmente por via digital.
Serão disponibilizados na plataforma TEAMS.

PROCEDIMENTOS A TER PERANTE UM CASO SUSPEITO DE COVID 19 (com febre ou tosse ou dificuldade respiratória, podendo
também existir outros sintomas entre os quais, dor de garganta, dores musculares generalizadas, perda do paladar ou olfato,
diarreia, dor no peito e dor de cabeça (…):
✓

Aluno(a)/docente/não docente, fora do contexto de escola: informa, imediatamente, a Direção da Escola, por via
telefónica.

✓

Aluno(a) – Em contexto de sala de aula:

O(A) professor(a):
1

O(A) professor(a) questiona o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) sente pelo menos, um dos seguintes
sintomas: febre, tosse e falta de ar (dificuldade respiratória);
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Em caso de suspeita de infeção viral, de forma serena, procura tranquilizar o(a) aluno(a);
Contacta a auxiliar que deverá acompanhar o alunos até à sala de isolamento.
Procede-se à desinfeção da mesa do(a) aluno(a) (recorrendo ao álcool disponível no kit proteção);
Nas salas com mesa dupla, manda o(a) aluno(a) companheiro(a) desinfetar as mãos (recorrendo ao álcool
disponível no kit proteção);
Promove o arejamento imediato da sala.

O(A) Assistente Operacional:

8
9
10

Acompanha o(a) aluno(a) até à sala de isolamento e substitui a sua máscara por uma do kit de proteção; a
máscara utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado.
O(A) aluno(a) desinfeta as mãos;
O(A) assistente operacional mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de isolamento;
O(A) assistente operacional desinfeta as mãos;

11

Regressa ao local de trabalho.

7

12
13

Contacta-se o EE que deve dirigir-se à escola para ligar para a linha de saude 24. Se o EE não atender será a
Assistente Operacioanal a ligar.
No final de cada utilização da sala de isolamento, o(a) assistente operacional providencia a limpeza/desinfeção
da mesma.

✓ Aluno(a) – Fora do contexto de sala de aula:
1
O(A) aluno(a) dirige-se à assistente operacional mais próxima;
O(A) assistente operacional questiona o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) se sente com febre, tosse,
2
falta de ar (dificuldade respiratória);
3

Em caso de suspeita de infeção, o(a) assistente operacional, contacta o ponto focal (coordenadora de escola)

5
6
7

O(A) assistente operacional acompanha o(a) aluno(a) à sala de isolamento indicada e substitui a sua máscara
por uma do kit de proteção, a máscara utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado;
O(A) aluno(a) desinfeta as mãos;
O(A) assistente operacional mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de isolamento;
O(A) assistente operacional desinfeta as mãos;

8

Regressa ao local de trabalho.

9

No final de cada utilização da sala de isolamento, o(a) assistente operacional comunica à chefe dos assistentes
operacionais que deve providenciar a limpeza/ desinfeção da mesma.

4

✓ Adulto - Docente/ não docente:
1
Tomada de consciência de sintomas de Covid-19;
2
Contacta a Direção da Escola 219279324
Dirige-se sozinho(a) para a sala de isolamento indicada, avalia e regista a temperatura corporal, na ficha de sala
3
de isolamento, juntamente com os restantes dados.
4
Na sala de isolamento contacta o SNS 24 – 808 24 24 24 e segue as indicações dadas.
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NORMAS GERAIS (CÓDIGO DE CONDUTA):
1. Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, encarregados de educação, fornecedores e outros elementos
externos);
2. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução álcool-gel;
3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos;
4. Reforçar a higienização das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de banho e
sempre que necessário;
5. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de utilizados e lavar as mãos, com
água e sabão, de seguida;
6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
8. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc.
9. Manter a distância de segurança das outras pessoas de, pelo menos, 1 metro.
10. Circular no espaço escolar de acordo com os circuitos assinalados e sempre pela direita.
11. Se estiver em casa com síntomas de COVID 19 (tosse, febre ou dificuldade respiratória), ligue SNS 24 – 808242424. NÃO
COMPAREÇA NA ESCOLA!
12. Caso se encontre na Escola com sintomas, contacte o ponto focal (coordenadora de escola), dirija-se para a sala de isolamento
(1) indicada e ligue para o SNS 24 – 808242424,para impedir que outros possam ser expostos e infetados.
13. O microoondas estará disponível e as refeições poderão ser consumidas na sala, desde que seja respeitada a lotação e o
distanciamento físico.
(1) Sala de isolamento:
Escola

Sala de Isolamento

Escola Básica de Morelena

Casa de banho dos adultos, junto à biblioteca

NORMAS ESPECÍFICAS PARA OS(AS) ASSISTENTES OPERACIONAIS:
▪
▪
▪
▪
▪

Avaliação das necessidades de material (equipamentos de limpeza, produtos de lavagem de mãos e de limpeza de
superfícies e chão);
Manutenção de stoks de toalhetes de papel, papel higiénico e sabonete líquido, em quantidade suficiente por forma a fazer
face às novas exigências, facilitando o seu acesso a toda a comunidade educativa;
Colocação e manutenção nos dispensadores de solução alcoólica.
Abrir as janelas e as portas das salas de aula pela manhã, sempre que as condições climatéricas o permitam.
Colocação e manutenção dos kits prevenção nas salas e sala de isolamento;
Kit sala: 2 máscaras cirúrgicas, toalhetes de papel, álcool sanitário a 70ºGL e 3 pares de luvas;
Kit sala de isolamento: 6 máscaras cirúrgicas, toalhetes de papel, álcool sanitário a 70ºGL, termómetro e
3 pares de luvas;
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LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS - As assistentes operacionais deverão realizar as seguintes tarefas:
Instalação

Tarefas diárias
Esvaziar os caixotes de lixo das salas de aula.
Limpar as mesas e as cadeiras das salas de aula.
Limpar as mesas e computadores (monitores, teclados,
ratos).
Desinfetar os puxadores de portas e janelas.

Salas de aula

Casas de banho

Verificar e repor os stoks de alcool gel.
Desinfeção da sala.
Arejar as salas de todos os locais fechados nos quais
existam aberturas para o exterior, abrindo portas e
janelas.
Desinfetar os balcões do hall de entrada.
Abrir as portas para promover a ventilação natural.
Esvaziar os caixotes de lixo.
Efetuar a limpeza/desinfeção e registar em impresso
próprio colocado para o efeito.

Periodicidade
Sempre que
necessário
2 vezes ao dia
Após cada utilização
Várias vezes ao dia
Sempre que
necessário
Final ou início do dia
Desde o Início até ao
final do dia
2 vezes ao dia

Sempre que
necessário

Repor stoks de papel higiénico e sabão líquido.

Sala de
isolamento
após saída do
doente

Sala de
isolamento no
caso de
situação de
caso
confirmado

Abrir a janela no local (quando possível), fechando a
porta (sempre que possível) para promover a ventilação
natural.
Fazer a limpeza geral do espaço, incluindo as maçanetas
e puxadores das portas e janelas e outros objetos que aí
possam existir.
Trocar o saco do caixote do lixo.
Proceder à lavagem do chão.
Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas
superfícies frequentemente manuseadas e mais
utilizadas pelo doente confirmado, com maior
probabilidade de estarem contaminadas;
Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do local
onde se encontrava o doente confirmado (incluindo
materiais e equipamentos utilizados por este);
Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso
suspeito em dois sacos de plástico, resistentes, com dois
nós
apertados,
preferencialmente
com
um
adesivo/atilho e colocação dos mesmos em contentores
de resíduos coletivos após 24 horas da sua produção.
Nunca em ecopontos!

Procedimento
A limpeza deverá
ser efetuada
utilizando luvas
A limpeza das
maçanetas e
puxadores
deverá ser
realizada tanto
no interior do
espaço como no
exterior.
Os panos de
limpeza deverão
ser lavados com
frequência.

Sempre que haja
algum doente
O pano de
limpeza utilizado
destina-se
apenas a este
procedimento.

Sempre que haja
algum doente

Para esta
limpeza será
utilizado o
líquido
desinfetante.

PROCEDIMENTOS A TER PERANTE UM CASO SUSPEITO DE COVID 19 (com febre ou tosse ou dificuldade respiratória, podendo
também existir outros sintomas entre os quais, dor de garganta, dores musculares generalizadas, perda do paladar ou olfato,
diarreia, dor no peito e dor de cabeça (…):
✓

Aluno(a)/docente/não docente, fora do contexto de escola: informa, imediatamente, a Direção da Agrupamento, por
via telefónica.

255

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID -19
✓

Agrupamento de Escolas Lapiás

Aluno(a) – Em contexto de sala de aula:

O(A) professor(a):
1
2
3
4
5
6
7

O(A) professor(a) questiona o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) sente pelo menos, um dos seguintes
sintomas: febre, tosse e falta de ar (dificuldade respiratória);
Em caso de suspeita de infeção viral, de forma serena, procura tranquilizar o(a) aluno(a);
Contacta o ponto focal (coordenadora de escola)
O ponto focal indica qual o(a) assistente operacional que irá acompanhar o discente até à sala de isolamento para
onde deverão dirigir-se;
Desinfeta a mesa do(a) aluno(a) e as suas mãos (recorrendo ao álcool disponível no kit proteção);
Nas salas com mesa dupla, manda o(a) aluno(a) companheiro(a) desinfetar as mãos (recorrendo ao álcool
disponível no kit proteção);
Promove o arejamento imediato da sala.

O(A) Assistente Operacional:

9
10
11

Acompanha o(a) aluno(a) até à sala de isolamento e substitui a sua máscara por uma do kit de proteção; a máscara
utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado.
O(A) aluno(a) desinfeta as mãos;
O(A) assistente operacional mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de isolamento;
O(A) assistente operacional desinfeta as mãos;

12

Regressa ao local de trabalho.

13

No final de cada utilização da sala de isolamento, o(a) assistente operacional comunica à chefe dos assistentes
operacionais que deve providenciar a limpeza/desinfeção da mesma.

8

✓ Aluno(a) – Fora do contexto de sala de aula:
1
O(A) aluno(a) dirige-se à assistente operacional do bloco mais próximo;
O(A) assistente operacional questiona o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) se sente com febre, tosse,
2
falta de ar (dificuldade respiratória);
3

Em caso de suspeita de infeção, o(a) assistente operacional, contacta o ponto focal (coordenadora de escola)

5
6
7

O(A) assistente operacional acompanha o(a) aluno(a) à sala de isolamento indicada e substitui a sua máscara
por uma do kit de proteção, a máscara utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado;
O(A) aluno(a) desinfeta as mãos;
O(A) assistente operacional mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de isolamento;
O(A) assistente operacional desinfeta as mãos;

8

Regressa ao local de trabalho.

9

No final de cada utilização da sala de isolamento, o(a) assistente operacional comunica à chefe dos assistentes
operacionais que deve providenciar a limpeza/ desinfeção da mesma.

4

✓ Adulto - Docente/ não docente:
1
Tomada de consciência de sintomas de Covid-19;
2
Contacta o ponto focal (coordenadora de escola)
Dirige-se sozinho(a) para a sala de isolamento indicada, avalia e regista a temperatura corporal, na ficha de sala
3
de isolamento, juntamente com os restantes dados.
4
Na sala de isolamento contacta o SNS 24 – 808 24 24 24 e segue as indicações dadas.
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Medidas específicas do estabelecimento de ensino
Com o objetivo de reduzir os contactos entre os elementos da comunidade escolar, ao longo de todo o período de
permanência na escola, por forma a facilitar o cumprimento das regras de prevenção e redução do risco de infeção
por Covid-19, foram adotadas algumas estratégias específicas na Escola Básica e Secundária Dr. Rui Grácio, a saber:
➢ HORÁRIOS:
▪

Este ano letivo, por nos encontramos numa situação excecional devido à COVID-19, optou-se por alargar o horário
da escola e pelo funcionamento das atividades letivas em blocos de 90 minutos:

TURNO da
MANHÃ

8h00m - 8h45m
8h45m – 9h30m
INTERVALO
9h45m – 10h30m
10h30m – 11h15m
INTERVALO
11h30m – 12h15m
12h15m – 13h00m

TURNO da
TARDE

13h45m – 14h30m
14h30m – 15h15m
INTERVALO
15h30m – 16h15m
16h15m – 17h00m
INTERVALO
17h15m – 18h00m
18h00m – 18h45m

▪ As aulas dos alunos do 2º ciclo decorrem apenas durante o período
da manhã.
▪ As aulas dos alunos do 9º ano ocorrem, preferencialmente, durante
o turno da manhã.
▪ Por terem mais carga horária, os alunos do 7º e 8º anos de
escolaridade, terão aulas neste turno, pelo menos uma vez.
INTERVALO PARA ALMOÇO
▪ As aulas dos alunos dos 7º e 8º anos de escolaridade decorrem,
preferencialmente, durante o período da tarde.
▪ Por terem mais carga horária, os alunos do 9º ano de escolaridade,
terão aulas neste turno, pelo menos uma vez.

➢ ORGANIZAÇÃO das ATIVIDADES:
▪

As aulas de cada turma decorrem na mesma sala e com lugar fixo por aluno. Os discentes saem da sua sala para
os desdobramentos e para aulas específicas como as de Educação Física ou outras que venham a ocorrer noutros
espaços, como a biblioteca.

▪

Nos desdobramentos, metade dos alunos da turma dirige-se para uma sala própria para o efeito, já definida e
previamente higienizada. Os alunos mantêm-se nas salas e são os professores que circulam de uma para a outra.

▪

As salas foram organizadas de acordo com as suas especificidades:
▪ Cada mesa é ocupada por dois alunos, havendo uma linha que divide o espaço pelos dois;
▪ Para que exista maior espaço entre mesas, os alunos sentam-se sempre em pares (a não ser quando
o número de alunos é ímpar);
▪ Quando entram na sala, os alunos ocupam os seus lugares segundo uma determinada ordem para que
os contactos sejam minimizados;
▪ O mesmo princípio é aplicado quando saem das aulas.
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▪

Nos intervalos entre as aulas, os alunos permanecem na sua zona de recreio, que se encontra identificada nos
mapas de circulação interna da escola, afixados junto à porta de cada sala.

▪

Se chover, os alunos poderão permanecer na sala de aula, nos seus lugares, podendo eventualmente, consumir
alimentos, desde que cumpram as regras definidas – enquanto comem não devem conversar com os colegas.

▪

Para evitar ajuntamentos junto das casas de banho, durante os intervalos, os alunos devem, sempre que possível,
ser autorizados a deslocar-se a este espaço durante as aulas.

➢ MAPAS COM CIRCUITOS de CIRCULAÇÃO:
▪

Foram elaborados mapas com os circuitos de circulação a percorrer por alunos, professores, assistentes
operacionais e técnicos, no interior da escola, mantendo os procedimentos de distanciamento físico,
nomeadamente no percurso desde a entrada da escola até à sala de aula e nos acessos aos locais de atendimento
e convívio.

▪

Nesses mapas com os circuitos de circulação interna, estão identificadas as duas salas de isolamento bem como
os trajetos possíveis para um eventual caso suspeito de infeção por COVID-19, se deslocar ou ser levado até à área
de isolamento.

▪

Estes mapas com os circuitos serão divulgados a toda a comunidade escolar, no site do agrupamento, e afixados
à entrada dos pavilhões e nas salas de aula dos pavilhões a que correspondem.
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➢ UTILIZAÇÃO da PLATAFORMA TEAMS:
▪

A Plataforma Teams será a forma privilegiada de comunicação e de trabalho colaborativo entre docentes e
técnicos;

▪

Recomenda-se que seja utilizada também na realização de atividades letivas, mesmo em regime presencial, para
facilitar a transição para um regime misto ou não presencial, no caso de ser necessário.

➢ SUBTITUIÇÕES:
▪

Organização de um horário, de pessoal docente e não docente, de modo a garantir a substituição das atividades
a desenvolver na escola, na eventualidade de absentismo.

▪

Sempre que seja possível prever a ausência de um(a) professor(a) e os(as) alunos(as) estejam autorizados(as) para
tal, os encarregados de educação serão informados e os educandos poderão permanecer em casa ou sair mais
cedo da escola, sempre que se tratar do primeiro ou do último bloco de aulas do respetivo turno, respetivamente.

➢ REGRAS de UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESPECÍFICOS:
▪

Foram definidas as regras de utilização dos diferentes espaços específicos existentes na Escola Básica e Secundária
Dr. Rui Grácio:
•

•
•
•
•
•
•

Papelaria e Bar – nestes espaços específicos, devem ser adotadas as seguintes regras:
• Cumprimento da distância de segurança na fila para o atendimento
• Higienização das mãos, antes e depois do atendimento
Refeitório
Biblioteca
Instalações específicas para a prática da disciplina de Educação Física
Centros de Apoio à Aprendizagem e à Inclusão - UEEs
ATLs
Terapias por entidades externas

➢ NORMAS GERAIS e ESPECÍFICAS para ALUNOS, PROFESSORES e ASSISTENTES OPERACIONAIS:
▪

Para que as principais normas gerais e específicas, a cumprir pelos diferentes elementos da comunidade educativa
– Alunos , Professores e Assistentes Operacionais, fossem de fácil leitura e compreensão, foram elaborados
documentos que, de uma forma mais resumida e simples, contêm a informação considerada fundamental para
que se possam cumprir os objetivos deste Plano de Contingência na Escola Básica e Secundária Dr. Rui Grácio

260

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID -19

Agrupamento de Escolas Lapiás

PLANO DE CONTINGÊNCIA DA BIBLIOTECA RUI GRÁCIO e SABUGO E VALE DE LOBOS
RECOMENDAÇÕES DE BOAS PRÁTICAS
DURANTE A PANDEMIA COVID - 19

INTRODUÇÃO
O presente Plano tem por objetivo estabelecer medidas e procedimentos que permitam minimizar o impacto do novo
Coronavírus (COVID-19) no espaço da BIBLIOTECA ESCOLAR (BE). O plano descreve os procedimentos preventivos e a
adotar na BE e as condições de funcionamento, quer pelos funcionários, quer pelos utilizadores, e baseia-se nos
condicionalismos físicos daquele espaço. Este Plano pode ser atualizado a qualquer momento, tendo em conta a
evolução do quadro epidemiológico da COVID-19.
De acordo com as Orientações da Direção Geral de Saúde (DGS) e com o despacho n.º 32-P/2020 do presidente da
Câmara Municipal de Sintra, o presente Plano apresenta as seguintes informações:
1. Condições de acesso
2. Requisição para sala de aula
3. Requisição domiciliária
4. Realização/elaboração de trabalhos individuais em suporte digital
5. Restrição da capacidade
6. Etiqueta respiratória
7. Conduta social
8. Divulgação/Informação
9. Horário
10. Aprovação do documento
NOTA: Os serviços serão assegurados pela assistente operacional da BE (Lúcia Catalão), sendo o serviço de organização
e gestão assegurado presencialmente e/ou à distância pelas professoras bibliotecárias (Paula Ferreiro e Célia
Policarpo).

1. Condições de acesso
❖ Fila única, respeitando a sinalética que se encontra no chão e a distância de 2 metros assinalada no chão.
❖ Higienização das mãos à entrada da BE;
❖ Uso obrigatório da máscara e adoção de procedimentos da etiqueta respiratória e da etiqueta social;
❖ O atendimento será feito na receção da BE, (com recurso a um acrílico);
❖ Sempre que o aluno estiver em contacto com algum objeto/equipamento, este será higienizado.
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2. Requisição para a sala de aula
❖ O material requisitado para a sala de aula, por exemplo dicionários, deve ser devolvido pelo professor ou aluno.
Caso a BE se encontre encerrada, o material deverá ser entregue no PBX;
❖ Em qualquer circunstância de devolução, o utente depositará, num caixote preparado para o efeito, o material que
requisitou;
❖ Quer o caixote, quer o seu conteúdo serão depois colocados de quarentena, por 72 horas.

3. Requisição domiciliária
❖ O período de requisição domiciliária de livros será feito presencialmente na BE ou através dos emails
rg.biblioteca@gmail.com (professor Paula Ferreiro) e beabispo@gmail.com (professora Célia Policarpo), às segundas
e quintas-feiras, até às 16 h do próprio dia.
❖ Na requisição online o aluno deve indicar o nome do livro e do autor (se souber), o seu nome, turma e número no
email a enviar à BE.
❖ Aquando da devolução do livro, este permanecerá num caixote colocado em quarentena, por 72 horas.

4. Realização/elaboração de trabalhos individuais em suporte digital
❖ Os alunos serão encaminhados pela assistente operacional ou professor para um computador;
❖ Enquanto permanecerem na BE, os alunos deverão: ter sempre a máscara colocada; manter-se no lugar que lhe foi
indicado; adotar os procedimentos de etiqueta respiratória e de conduta social;
❖ A permanência no uso do computador será limitada de 15 a 30 minutos por utilizador, numa tentativa de servir
mais utentes.
❖ Deverão ainda higienizar as mãos com solução desinfetante à entrada e à saída da BE.

5. Restrição da capacidade
❖ Apenas será permitido aos utentes a permanência na BE nos espaços/lugares devidamente assinalados, de modo a
manter o distanciamento social e a possibilitar a adequada desinfeção:
 Lotação máxima nos computadores: 14 lugares individuais ou 28 em caso de uma turma
 Lotação máxima na área de estudo e leitura: 11 alunos
❖ Não existirá livre acesso às estantes e aos computadores de pesquisa;
❖ O manuseamento de documentos para empréstimo domiciliário e consulta local será feito somente pela equipa da
BE;

6. Etiqueta respiratória
❖ Evitar tossir ou espirrar para as mãos;
❖ Tossir ou espirrar para o antebraço ou manga, com o antebraço fletido ou usar lenço de papel;
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❖ Depositar o lenço de papel no contentor de resíduos;
❖ Higienizar as mãos após o contacto com secreções respiratórias.

7. Conduta social
❖ Evitar formas de saudação e de contacto físico, implementando o distanciamento social de, pelo menos, dois
metros.

8. Divulgação/Informação
A BE compromete-se a divulgar:
✔ O presente Plano de Contingência a toda comunidade escolar, através dos canais de divulgação adotados na
Escola.
✔ Informação sobre o COVID - 19 e os comportamentos preventivos a adotar, em formato impresso, no espaço da
BE.

9. HORÁRIO
BRG
Manhã: 9 h -13 h
Tarde: 14 h – 16.45
Higienização do final do dia: 16.45 – 17 h

10. APROVAÇÃO DO DOCUMENTO
O Plano de Contingência BE será aprovado pela Equipa da BE e pela Diretora do Agrupamento, em setembro de 2020.

Montelavar, setembro de 2020

A Diretora do Agrupamento
Paula Custódio

As Professoras Bibliotecárias
Paula Ferreiro
Célia Policarpo
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Escola Básica Dr. Rui Grácio
Aulas de Educação Física
REGULAMENTO/NORMAS DA DISCIPLINA

(171580)

A Educação Física é um espaço/tempo importante para o desenvolvimento psicomotor, psicossocial e cognitivo.
Este documento tem por objetivo, informar os Alunos e os seus Encarregados de Educação sobre as regras que devem ser
cumpridas nas aulas de Educação Física e utilização dos respetivos espaços.
1. ENTRADA DAS TURMAS NO EDIFÍCIO DO PAVILHÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
➢ Por IMPERATIVO de SAÚDE PÚBLICA, o edifício do PAVILHÃO DESPORTIVO compreende três VESTIÁRIOS MASCULINOS e três
VESTIÁRIOS FEMININOS que só podem ser utilizados para mudança de roupa e de calçado.
➢ O MAPA DE ENTRADA determina a ordem de entrada das turmas com aula em simultâneo, o VESTIÁRIO que lhe é destinado e o
ESPAÇO onde deve aguardar a permissão para entrar, a saber:
• 1ª – aguarda junto à porta de entrada – ocupa o Vestiário 1;
• 2ª – aguarda na metade do campo de futebol mais próxima da porta de entrada – ocupa o Vestiário 2;
• 3ª – aguarda na metade do campo de futebol mais afastada da porta de entrada no PAVILHÃO DESPORTIVO e ocupa o
Vestiário 3;
➢ A FUNCIONÁRIA DO PAVILHÃO DESPORTIVO indica o MOMENTO DE ENTRADA da turma no Pavilhão.
➢ A entrada no Pavilhão é feita em fila indiana, devendo cada um dos alunos pisar o TAPETE HIGIENIZADOR e lavar as mãos com
o GEL do DOSEADOR. De forma ordeira, SEM GRITOS, EMPURRÕES ou FALTAS DE EDUCAÇÃO para com COLEGAS,
FUNCIONÁRIAS ou PROFESSORES cada aluno dirige-se ao seu VESTIÁRIO.
➢ UMA TURMA SÓ PODE SAIR DO SEU VESTIÁRIO para a respetiva sala de aula, após INDICAÇÃO DA FUNCIONÁRIA OU DO
PROFESSOR DA TURMA.
2. VESTIÁRIOS
➢ O VESTIÁRIO que resultou da reconversão da zona de chuveiros é, preferencialmente, utilizado pela turma que estiver em AULA
DE 45 MINUTOS. Em cada VESTIÁRIO está afixado o respetivo MAPA DE UTILIZAÇÃO.
➢ Chegados ao VESTIÁRIO e AINDA COM A MÁSCARA, cada aluno equipa-se de forma adequada, a saber:
• Roupa – Calções, “T-shirt” e meias. Fato de treino e “sweat-shirt”, apenas nos meses de Inverno;
• Calçado – Por razões de SAÚDE PÚBLICA, HIGIENE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS, o aluno tem de utilizar:
o Pavilhão - sapatilhas ou ténis, devidamente atados e limpos (os ténis a utilizar no pavilhão não podem vir já calçados
de casa);
o Sala de Atividades Gímnicas - sapatilhas;
o Exterior- ténis (podem ser os de rua), devidamente apertados e atados.
• A PROTEÇÃO DA CABEÇA apenas é possível no Espaço Exterior.
• CABELO COMPRIDO - Recomenda-se o uso de elástico para apanhar o cabelo, pois pode prejudicar o aluno aquando da
realização de tarefas de AVALIAÇÃO nas várias atividades (atividades gímnicas/ginástica, etc.).
➢ Para facilitar e a título excecional, os alunos podem vir equipados de casa com ROUPAS DESPORTIVAS, mas o CALÇADO TEM
OBRIGATORIAMENTE DE SER TROCADO PARA A AULA, mesmo que o aluno venha de TÉNIS, EXCETO no caso da AULA se realizar
no EXTERIOR.
➢ Depois do aluno estar devidamente equipado e após indicação do Professor, dirige-se para o Espaço de Aula que está destinado
à sua turma e pode RETIRAR A MÁSCARA E GUARDÁ-LA em local próprio.
➢ No Final da aula o aluno colocará de novo a máscara quando o Professor o indicar.
3. PONTUALIDADE ÀS AULAS E EQUIPAMENTO
➢ Por imperativo de Saúde Pública, UM ALUNO QUE CHEGUE ATRASADO OU NÃO É PORTADOR DO EQUIPAMENTO DE
EDUCAÇÃO FÍSICA, NÃO PODE ENTRAR NO VESTIÁRIO, ficando IMPEDIDO DE EFETUAR A PARTE PRÁTICA DA AULA.
➢
➢ Na qualidade de Encarregado de Educação do aluno ____________________________________________, nº ____, do ___.º
____, declaro que tomei conhecimento do Regulamento Específico da escola, no que às aulas de Educação Física diz respeito,
e comprometo-me a ajudar o meu educando a cumpri-lo.
Data
de

O Encarregado de Educação
de 20
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➢ O aluno que chega atrasado ou não é portador do equipamento de Educação Física, caso o professor assim o entenda, depois
de pisar o TAPETE HIGIENIZADOR tem obrigatoriamente de colocar o CALÇADO PLÁSTICO DESCARTÁVEL DISPONIBILIZADO
PELA ESCOLA para assistir à aula da sua turma, exceto se a mesma for no Espaço Exterior.
➢ Todos os alunos que não participarem na PARTE PRÁTICA DA AULA devido a atraso ou falta de material TÊM
OBRIGATORIAMENTE DE PERMANECER COM MÁSCARA.
➢ No caso das aulas nos Espaços Interiores e o Professor indicar uma TAREFA A CUMPRIR PELO ALUNO, este deve REALIZÁ-LA
NA GALERIA, salvaguardando o devido distanciamento dos alunos em igualdade de circunstâncias.
➢ Sempre que a AULA estiver AGENDADA PARA O EXTERIOR e as CONDIÇÕES CLIMATÉRICAS NÃO FOREM FAVORÁVEIS, PARA
ALÉM DO EQUIPAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, os alunos devem vir prevenidos com FOLHAS PARA APONTAMENTOS E
ESFEROGRÁFICA, dado que a AULA PODE TER LUGAR NUMA SALA DO PAVILHÃO ou NA SALA TITULAR DA TURMA.
4. HIGIENE
➢ As garrafas de água devem vir devidamente identificadas de casa.
➢ Apesar de, excecionalmente, o aluno poder vir com equipamento desportivo de casa para a aula, deve, PELO MENOS,
TROCAR A ROUPA que ESTÁ JUNTO AO CORPO.
➢ Os alunos higienizam as mãos no INÍCIO, no FINAL da aula e sempre que se justifique, nomeadamente, no decorrer da mesma
(EM TRANSIÇÃO DE TAREFAS E NA UTILIZAÇÃO DO MATERIAL).
5. OBJETOS DE VALOR
➢ A fim de minimizar as situações de contágio os alunos, nos dias em que têm a disciplina de Educação Física, devem evitar trazer
para a escola PULSEIRAS, ANÉIS, COLARES, BRINCOS, PIERCINGS, COLUNAS DE SOM, etc. No presente ano letivo, as BOLSAS DE
VALORES presentes em cada ESPAÇO INTERIOR e a correspondente ao ESPAÇO EXTERIOR apenas se destinam a MÁSCARAS,
CARTEIRAS, CHAVES, TELEMÓVEIS e RELÓGIOS.
➢ A Escola não se responsabiliza por eventuais ferimentos que possam ocorrer com o uso indevido de adornos (Pulseiras, Anéis,
Colares, Brincos, Piercings, etc.).
6. SAÍDA PARA OS VESTIÁRIOS
➢ A saída das três salas de aula faz-se de MÁSCARA, por INDICAÇÃO DO RESPECTIVO PROFESSOR, de forma ordeira e mantendo o
distanciamento físico dos colegas.
7. AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA
➢ Os critérios de avaliação à disciplina de Educação Física encontram-se publicados no SiteWeb do Agrupamento.
8. FALTAS E DISPENSAS
➢ A DISPENSA DA ATIVIDADE FÍSICA CONCEDIDA PELO PROFESSOR obriga o aluno a estar presente na aula, ou noutro local por
ele indicado. O Professor poderá atribuir, consoante os motivos de dispensa e a natureza da aula, tarefas ao aluno dispensado,
tais como: preencher uma FICHA DE OBSERVAÇÃO DE AULA; preencher uma FICHA DE AVALIAÇÃO sobre as matérias
lecionadas; arbitrar um jogo; ou ajudar um companheiro.
➢ O PEDIDO DE DISPENSA da componente prática de uma aula que se realize EM ESPAÇO INTERIOR implica que o aluno coloque o
CALÇADO PLÁSTICO DESCARTÁVEL DISPONIBILIZADO PELA ESCOLA para assistir à aula da sua turma.
➢ De acordo com o disposto no OFICIO CIRCULAR Nº 98/DES/99, de 25 de Maio, sobre a dispensa da componente prática da
disciplina, salienta-se que os ATESTADOS MÉDICOS têm de DISCRIMINAR OS EXERCÍCIOS INTERDITOS AO ALUNO E OS QUE SÃO
PERMITIDOS.
9. CIRCULAÇÃO NO EDIFÍCIO DO PAVILÃO DESPORTIVO
➢ Para ORIENTAR A CIRCULAÇÃO NO PAVILHÃO DESPORTIVO, estão assinaladas as setas indicadoras de circuito de entrada e
saída, assim como as setas relativas à circulação interna de entrada e saída das respetivas salas (AG e JDC).
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Plano de Contingência
2020/2021
NORMAS ESPECÍFICAS do Centro Apoio à Aprendizagem
EBS Dr. Rui Grácio – Unidade de Ensino Estruturado
NORMAS ESPECÍFICAS PARA OS ALUNOS COM MEDIDAS ADICIONAIS:

ONDE?
Entrada na
Escola

Sala de aula
(UEE)

Casas de banho

Intervalos

O QUE FAZER?
Entrada às 8 horas com percurso sinalizado do portão à sala da UEE.
Ordenar a entrada dos alunos na sala (fazem uma fila, mantendo a distância de segurança e
entram um a um, após desinfeção das mãos).
A sala está organizada segundo o modelo TEACCH com 8 espaços fixos (Boxes) diferenciados
e identificados. Os alunos dirigem-se para o seu espaço.
Cada aluno tem uma caixa individual com o seu material e garrafa pessoal, tudo identificado.
Áreas comuns, na sala, só podem ser utilizadas por dois alunos em simultâneo, com o
distanciamento de segurança e desinfeção do espaço/material utilizado antes e após cada
utilização.
Caixa para “quarentena” de livros utilizados pelos alunos.
Refeições serão realizadas na sala e/ou, caso seja possível, em serviço de Take-away.
Higienização regular das mãos (com a ajuda das assistentes operacionais e/ou docentes).
Desinfetante para as mãos e materiais disponíveis na sala.
Para ir ao WC, sair pela porta exterior da sala, que dá acesso ao terraço interior do pavilhão
L, seguir o percurso indicado e entrar pela porta traseira do pavilhão.
Os alunos vão à casa de banho individualmente, acompanhados por um assistente
operacional, e utilizam o WC do pavilhão L. Lavam as mãos com sabão, secam com um
toalhete e deitam para o lixo. Dirigem-se para a sala seguindo o mesmo percurso, no sentido
inverso.
Intervalos realizam-se no espaço exterior delimitado, destinado à sala da UEE.
Caso chova, os alunos permanecem na sala acompanhados pelos docentes e/ou assistentes
operacionais.

Outros espaços

As técnicas especializadas (CERCITOP) darão as sessões de terapia numa sala à parte.

Saída da Escola

Os alunos seguem o percurso sinalizado da sala da UEE ao portão.

Ausência de
Professores
Contatos com
Encarregados
de Educação

Substituição de professor de Educação Especial será feita pelo colega de Educação Especial
que suspende os apoios pedagógicos personalizados dos alunos com medidas seletivas.
Atendimento aos encarregados de educação será feito preferencialmente por telemóvel,
correio eletrónico ou videoconferência e só excecionalmente, presencial, com marcação
prévia.

* Algumas dificuldades serão sentidas, nomeadamente, conseguir que os alunos mantenham o distanciamento social de segurança
e permaneçam sempre com máscara, devido às caraterísticas e perfil de funcionalidade dos mesmos.
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Plano de Contingência
2020/2021
NORMAS ALUNOS
EBS Dr. Rui Grácio
NORMAS GERAIS (CÓDIGO DE CONDUTA):
1. Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, alunos a partir do 2.º ciclo do ensino básico, encarregados de
educação, fornecedores e outros elementos externos);
2. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução álcool-gel;
3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos;
4. Reforçar a higienização das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de banho e
sempre que necessário;
5. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de utilizados e lavar as mãos, com
água e sabão, de seguida;
6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
8. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc.;
9. Manter a distância de segurança das outras pessoas de, pelo menos,1 metro;
10. Circular no espaço escolar de acordo com os circuitos assinalados e sempre pela direita;
11. Se estiver em casa com sintomas de COVID 19 (tosse, febre ou dificuldade respiratória,) ligue SNS 24 – 808242424. NÃO
COMPAREÇA NA ESCOLA!
12.Caso se encontre na Escola com sintomas, recorra a um adulto (professor/ assistente operacional/ outro) que acionará as
medidas previstas para estas situações.
(1) Salas de isolamento:
Estabelecimento de Ensino
Escola Básica e Secundária Dr. Rui Grácio

Salas de Isolamento
Posto Médico – Pavilhão A
Sala exterior junto à entrada do Pavilhão L

NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUNOS:
ONDE?
Entrada na
Escola

Salas de aula

O QUE FAZER?
Colocar a máscara antes de entrar.
Dirigir-se, pelo circuito indicado, para a sala onde vai ter aula.
Aguardar pela chegada do(a) professor(a) à frente da sala, na zona destinada à turma.
Manter a distância de segurança dos colegas
Proceder à higienização das mãos
Quando o(a) professor(a) chega à porta, fazer uma fila para entrar na sala, mantendo
distância de segurança, e posicionando-se tendo em conta que em primeiro lugar entram os
alunos que se sentam nos lugares mais afastados da porta.
Dirigir-se para o seu lugar (lugar fixo em todas as disciplinas).
Sempre que necessário o(a) próprio(a) aluno(a), com a colaboração do(a) professor(a),
higieniza o seu espaço.
Desinfetar as mãos com solução álcool-gel, do próprio, depois de ocupar o seu lugar.
Permanecer sempre, virado para a frente durante as aulas.
Utilizar somente os seus materiais (canetas, lápis, réguas, esquadro, etc.).
Sempre que usar lenços de papel quando espirra (de utilização única) deve deitá-los no
caixote do lixo e de seguida lavar as mãos com água e sabão;
Só é permitido beber água com garrafa pessoal (pode beber também na sala de aula)
Podem utilizar as casas de banho durante as aulas com autorização do(a) professor(a).
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Para ir ao WC, sair pela porta exterior da sala, seguir o percurso indicado e entrar pela porta
principal do pavilhão onde se encontram a ter aulas.
Cumprir a lotação da casa de banho que vai utilizar.
Lavar bem as mãos com sabão e secá-las com um toalhete. Deitar o toalhete no lixo.
Dirigir-se para a sala seguindo o percurso indicado.
Utilizar o Bar só em caso de não trazer lanche.
Dirigir-se ao Bar pelo percurso indicado.
Respeitar a distância de segurança do(a) colega da frente tendo em conta as marcações no
chão.
Desinfetar as mãos com o álcool-gel existente no Bar.
Não tocar no balcão.
Regressar pelo percurso indicado até à sala onde irá ter aula.
Permanecer na zona de recreio correspondente à sala e aguardar pela aula.
Marcar as refeições, preferencialmente, online.
O serviço de aquecimento de refeições (micro-ondas) não irá funcionar.
Dirigir-se ao Refeitório pelo percurso indicado.
Manter sempre a distância de segurança da pessoa da frente.

Refeitório

Lavar as mãos.
Ocupar apenas os lugares indicados, com alunos/professores virados no mesmo sentido (não
podem estar frente a frente).
Saída pela porta do fundo do Refeitório.
Regressar pelo percurso indicado até à zona de recreio correspondente à sala onde irá
decorrer a aula e aguardar pelo(a) professor(a), ou para o portão de saída (se não tiver mais
aulas)
Permanecer na zona de recreio destinada a cada sala onde irá decorrer a próxima aula.

Intervalos

Outros espaços

Saída da Escola

Não partilhar comida, telemóvel ou outros objetos pessoais
Perante condições desfavoráveis (ex. climatéricas) poderão permanecer na sala de aula.
Existem regulamentos para espaços específicos que deverão ser cumpridos na íntegra –
Biblioteca, Pavilhão Gimnodesportivo e Campo de Jogos - espaços próprios para a prática de
atividade física; UEE, (…).
De acordo com o percurso do Mapa de Circulação.
Só depois de abandonar a Escola, poderá retirar a máscara.
Aguardar na zona de recreio por um(a) professor(a) de substituição.

Ausência de
Professores

Sempre que a ausência do(a) professor(a) esteja programada e seja coincidente com o
primeiro ou último bloco/tempo de cada turno, os alunos serão avisados e os autorizados
pelos encarregados de educação, ficarão dispensados da comparência/permanência na
escola.

PROCEDIMENTOS A TER PERANTE UM CASO SUSPEITO DE COVID 19 (com febre ou tosse ou dificuldade respiratória, podendo
também existir outros sintomas entre os quais, dor de garganta, dores musculares generalizadas, perda do paladar ou olfato,
diarreia, dor no peito e dor de cabeça (…):
✓
✓

Aluno/docente/não docente, fora do contexto de escola: informa, imediatamente, a Direção da Escola por via telefónica
Aluno(a) – Em contexto de sala de aula:

O(A) professor(a):
1

O(A) professor(a) questiona o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) sente pelo menos, um dos seguintes
sintomas: febre, tosse e falta de ar (dificuldade respiratória);

2
3

Em caso de suspeita de infeção viral, de forma serena, procura tranquilizar o(a) aluno(a);
Contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324)
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O ponto focal indica qual o(a) assistente operacional que irá acompanhar o discente e qual a sala de isolamento
para onde deverão dirigir-se;
Desinfeta a mesa do(a) aluno(a) e as suas mãos (recorrendo ao álcool disponível no kit proteção);
Nas salas com mesa dupla, manda o(a) aluno(a) companheiro(a) desinfetar as mãos (recorrendo ao álcool
disponível no kit proteção);
Promove o arejamento imediato da sala.

O(A) Assistente Operacional:

9
10
11

Acompanha o(a) aluno(a) até à sala de isolamento e substitui a sua máscara por uma do kit de proteção; a máscara
utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado.
O(A) aluno(a) desinfeta as mãos;
O(A) assistente operacional mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de isolamento;
O(A) assistente operacional desinfeta as mãos;

12

Regressa ao local de trabalho.

13

No final de cada utilização da sala de isolamento, o(a) assistente operacional comunica à chefe dos assistentes
operacionais que deve providenciar a limpeza/desinfeção da mesma.

8

✓ Aluno(a) – Fora do contexto de sala de aula:
1
O(A) aluno(a) dirige-se à assistente operacional do bloco mais próximo;
O(A) assistente operacional questiona o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) se sente com febre, tosse,
2
falta de ar (dificuldade respiratória);
Em caso de suspeita de infeção, o(a) assistente operacional, contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola
3
219279324)
O(A) assistente operacional acompanha o(a) aluno(a) à sala de isolamento indicada e substitui a sua máscara
4
por uma do kit de proteção, a máscara utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado;
5
O(A) aluno(a) desinfeta as mãos;
6
O(A) assistente operacional mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de isolamento;
7
O(A) assistente operacional desinfeta as mãos;
8

Regressa ao local de trabalho.

9

No final de cada utilização da sala de isolamento, o(a) assistente operacional comunica à chefe dos assistentes
operacionais que deve providenciar a limpeza/ desinfeção da mesma.

✓ Adulto - Docente/ não docente:
1
Tomada de consciência de sintomas de Covid-19;
2
Contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324)
Dirige-se sozinho(a) para a sala de isolamento indicada, avalia e regista a temperatura corporal, na ficha de sala
3
de isolamento, juntamente com os restantes dados.
4
Na sala de isolamento contacta o SNS 24 – 808 24 24 24 e segue as indicações dadas.
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2020/2021
NORMAS PROFESSORES
EBS Dr. Rui Grácio
NORMAS GERAIS (CÓDIGO DE CONDUTA):
1. Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, alunos a partir do 2.º ciclo do ensino básico, encarregados de
educação, fornecedores e outros elementos externos);
2. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução álcool-gel;
3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos;
4. Reforçar a higienização das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de banho e
sempre que necessário;
5. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de utilizados e lavar as mãos, com
água e sabão, de seguida;
6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
8. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc.
9. Manter a distância de segurança das outras pessoas de, pelo menos, 1 metro.
10. Circular no espaço escolar de acordo com os circuitos assinalados e sempre pela direita.
11. Se estiver em casa com sintomas de COVID 19 (tosse, febre ou dificuldade respiratória), ligue SNS 24 – 808242424. NÃO
COMPAREÇA NA ESCOLA!
12. Caso se encontre na Escola com sintomas, contacte o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324), dirija-se para a sala de
isolamento (1) indicada e ligue para o SNS 24 – 808242424, para impedir que outros possam ser expostos e infetados.
(1 ) Salas de isolamento:
Estabelecimento de Ensino
Escola Básica e Secundária Dr. Rui Grácio

Salas de Isolamento
Posto Médico – Pavilhão A
Sala exterior junto à entrada do Pavilhão L

NORMAS ESPECÍFICAS PARA PROFESSORES:
ONDE?
Entrada na
Escola

Salas de aula

O QUE FAZER?
Colocar a máscara antes de entrar.
De acordo com o percurso do Mapa de Circulação, sempre que possível, dirigir-se
diretamente para a sala onde irá ter aulas.
Manter a distância de segurança.
Proceder à higienização das mãos.
Ordenar a entrada dos alunos:
• Pela porta que dá para o exterior – os alunos organizam-se mantendo a distância de
segurança para entrar na sala.
• Em primeiro lugar entram os alunos que se sentam nos lugares mais afastados da
porta.
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Dar instruções aos alunos:
• Ocupar o seu lugar, que é fixo em todas as disciplinas.
• Sempre que necessário o(a) próprio(a) aluno(a), com a colaboração do professor,
higieniza o seu espaço.
• Desinfetar as mãos com álcool gel, do(a) próprio(a), depois de ocupar o seu lugar.
• Permanecer sempre virado(a) para a frente durante as aulas.
• Utilizar somente os seus materiais (canetas, lápis, réguas, esquadro, etc.).
• Sempre que usar lenços de papel quando espirra (de utilização única) deve deitá-los
no caixote do lixo e de seguida lavar as mãos com água e sabão (autorização de saída
para o WC ou na sala de aula sempre que existam lavatórios);
• Beber água com garrafa pessoal (pode beber na sala de aula, se for necessário)
Permitir que os alunos vão à casa de banho.
Comunicar com os EE utilizando a caderneta do aluno e/ou via correio eletrónico.
Os alunos só poderão sair da sala ao toque.
Só poderão estar, em simultâneo, o número de professores que permita cumprir a lotação
definida para a sala.
Desinfetar mesas, teclados e ratos com papel humedecido em álcool a 70º, antes e após
utilização.
De exclusiva utilização em contexto de aula, durante as atividades letivas.
Nas interrupções letivas podem ser utilizadas como salas de trabalho.
Neste caso: Desinfetar mesas, teclados e ratos com papel humedecido em álcool a 70º, antes
e após utilização.
Respeitar a distância de segurança.
Cumprir os percursos de circulação definidos para o acesso e saída.
Marcar as refeições, preferencialmente, online.
O serviço de aquecimento de refeições (micro-ondas) não funciona.
Dirigir-se ao Refeitório pelo percurso indicado.
Manter sempre a distância de segurança da pessoa da frente.

Refeitório

Lavar as mãos.
Ocupar apenas os lugares indicados, com alunos/professores virados no mesmo sentido (não
podem estar frente a frente).
Saída pela porta do fundo do Refeitório.
Regressar, pelo percurso indicado, para a sala pretendida ou para a saída do estabelecimento
(se não tiver mais atividades na escola).
O horário de funcionamento será entre as 9:00 e as 17:00 horas.

Reprografia

Sala de
professores

A requisição de trabalhos é feita com 48h de antecedência, sempre que possível.
O levantamento dos documentos é feito presencialmente, uma pessoa de cada vez.
A lotação máxima é de 17 pessoas, em simultâneo.
A entrada e saída da sala faz-se por circulação alternada.
Não haverá serviço de Bar e estarão disponíveis os seguintes equipamentos: máquina de
bebidas de venda automática, chaleira elétrica, micro-ondas e serviço de disponibilização de
alimentos por encomenda.
Podem ser utilizados, somente, os lugares sentados designados para tal.
Os almoços não serão permitidos neste local, pelo que os professores deverão dirigir-se ao
Refeitório ou Polivalente.
A lotação máxima é de 8 pessoas, em simultâneo.

Sala de DT

Intervalos

O atendimento aos EE será feito, preferencialmente, por telefone ou videoconferência e só
excecionalmente, presencialmente, com marcação prévia com o Diretor de Turma.
Poderão utilizar quaisquer espaços próprios para docentes, desde que respeitem as lotações
de cada um.
Poderão ficar na sala de aula em função da disponibilidade e condições existentes.
Deverão dirigir-se para a sala de aula ao toque.

Saída da Escola

De acordo com o percurso do Mapa de Circulação.
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Só depois de abandonar a Escola, poderá ser retirada a máscara.

Circulação de
documentos

Os documentos circularão, preferencialmente por via digital.
Serão disponibilizados na plataforma TEAMS.

PROCEDIMENTOS A TER PERANTE UM CASO SUSPEITO DE COVID 19 (com febre ou tosse ou dificuldade respiratória, podendo
também existir outros sintomas entre os quais, dor de garganta, dores musculares generalizadas, perda do paladar ou olfato,
diarreia, dor no peito e dor de cabeça (…):
✓

✓

Aluno(a)/docente/não docente, fora do contexto de escola: informa, imediatamente, a Direção da Escola, por via
telefónica.
Aluno(a) – Em contexto de sala de aula:

O(A) professor(a):
1
2
3
4
5
6
7

O(A) professor(a) questiona o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) sente pelo menos, um dos seguintes
sintomas: febre, tosse e falta de ar (dificuldade respiratória);
Em caso de suspeita de infeção viral, de forma serena, procura tranquilizar o(a) aluno(a);
Contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324)
O ponto focal indica qual o(a) assistente operacional que irá acompanhar o discente e qual a sala de isolamento
para onde deverão dirigir-se;
Desinfeta a mesa do(a) aluno(a) e as suas mãos (recorrendo ao álcool disponível no kit proteção);
Nas salas com mesa dupla, manda o(a) aluno(a) companheiro(a) desinfetar as mãos (recorrendo ao álcool
disponível no kit proteção);
Promove o arejamento imediato da sala.

O(A) Assistente Operacional:

9
10
11

Acompanha o(a) aluno(a) até à sala de isolamento e substitui a sua máscara por uma do kit de proteção; a máscara
utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado.
O(A) aluno(a) desinfeta as mãos;
O(A) assistente operacional mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de isolamento;
O(A) assistente operacional desinfeta as mãos;

12

Regressa ao local de trabalho.

13

No final de cada utilização da sala de isolamento, o(a) assistente operacional comunica à chefe dos assistentes
operacionais que deve providenciar a limpeza/desinfeção da mesma.

8

✓ Aluno(a) – Fora do contexto de sala de aula:
1
O(A) aluno(a) dirige-se à assistente operacional do bloco mais próximo;
O(A) assistente operacional questiona o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) se sente com febre, tosse,
2
falta de ar (dificuldade respiratória);
Em caso de suspeita de infeção, o(a) assistente operacional, contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola
3
219279324)
O(A) assistente operacional acompanha o(a) aluno(a) à sala de isolamento indicada e substitui a sua máscara
4
por uma do kit de proteção, a máscara utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado;
5
O(A) aluno(a) desinfeta as mãos;
6
O(A) assistente operacional mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de isolamento;
7
O(A) assistente operacional desinfeta as mãos;
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8

Regressa ao local de trabalho.

9

No final de cada utilização da sala de isolamento, o(a) assistente operacional comunica à chefe dos assistentes
operacionais que deve providenciar a limpeza/ desinfeção da mesma.

✓ Adulto - Docente/ não docente:
1
Tomada de consciência de sintomas de Covid-19;
2
Contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324)
Dirige-se sozinho(a) para a sala de isolamento indicada, avalia e regista a temperatura corporal, na ficha de sala
3
de isolamento, juntamente com os restantes dados.
4
Na sala de isolamento contacta o SNS 24 – 808 24 24 24 e segue as indicações dadas.
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Plano de Contingência
2020/2021
NORMAS ASSISTENTES OPERACIONAIS
EBS Dr. Rui Grácio
NORMAS GERAIS (CÓDIGO DE CONDUTA):
1. Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, alunos a partir do 2.º ciclo do ensino básico, encarregados de
educação, fornecedores e outros elementos externos);
2. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução álcool-gel;
3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos;
4. Reforçar a higienização das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de banho e
sempre que necessário;
5. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de utilizados e lavar as mãos, com
água e sabão, de seguida;
6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
8. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc.
9. Manter a distância de segurança das outras pessoas de, pelo menos, 1 metro.
10. Circular no espaço escolar de acordo com os circuitos assinalados e sempre pela direita.
11. Se estiver em casa com sintomas de COVID 19 (tosse, febre ou dificuldade respiratória), ligue SNS 24 – 808242424. NÃO
COMPAREÇA NA ESCOLA!
12. Caso se encontre na Escola com sintomas, contacte o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324), dirija-se para a sala de
isolamento (1) indicada e ligue para o SNS 24 – 808242424, para impedir que outros possam ser expostos e infetados.
13. Na sala dos Assistentes Operacionais só podem estar, em simultâneo, 5 pessoas.
14. O micro-ondas estará disponível e as refeições poderão ser consumidas na sala, desde que seja respeitada a lotação e o
distanciamento físico. Poderão, ainda, recorrer aos espaços que lhes são destinados em cada pavilhão.
15. O serviço de bebidas quentes será na sala de professores com máquina de venda automática (com moedas) e/ou chaleira
elétrica, fora dos intervalos, e respeitando a lotação do espaço e o distanciamento.
(1) As salas de isolamento:
Estabelecimento de Ensino
Escola Básica e Secundária Dr. Rui Grácio

Salas de Isolamento
Posto Médico – Pavilhão A
Sala exterior junto à entrada do Pavilhão L

NORMAS ESPECÍFICAS PARA OS(AS) ASSISTENTES OPERACIONAIS:
▪
▪
▪
▪

Avaliação das necessidades de material (equipamentos de limpeza, produtos de lavagem de mãos e de limpeza de
superfícies e chão);
Manutenção de stocks de toalhetes de papel, papel higiénico e sabonete líquido, em quantidade suficiente por forma a
fazer face às novas exigências, facilitando o seu acesso a toda a comunidade educativa;
Colocação e manutenção nos dispensadores de solução alcoólica nos seguintes locais: salas de aula, biblioteca, PBX,
polivalente (bar/ refeitório), papelaria, sala de professores, secretaria e ginásio;
Colocação e manutenção dos kits prevenção nas salas, biblioteca, secretaria, direção, gabinetes do SPO (Serviços de
Psicologia e Orientação), papelaria, sala de professores, refeitório, bar dos alunos e sala de isolamento;
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Kit sala: 2 máscaras cirúrgicas, toalhetes de papel, álcool sanitário a 70ºGL e 3 pares de luvas;
Kit sala de isolamento: 6 máscaras cirúrgicas, toalhetes de papel, álcool sanitário a 70ºGL, termómetro e
3 pares de luvas;
Kit Pavilhão: 6 máscaras cirúrgicas, toalhetes de papel, álcool sanitário a 70ºGL e 3 pares de luvas.

▪

▪
➢

Manter todas as casas de banho em funcionamento para minimizar as hipóteses de agrupamentos de pessoas em espaços
fechados. Afim de evitar a concentração de alunos em instalações sanitárias os alunos passarão a utilizar os WC,
preferencialmente, no período de funcionamento das aulas.
Abrir as janelas e as portas das salas de aula que têm ligação para o pátio interior.
LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS - As assistentes operacionais deverão realizar as seguintes tarefas:

Instalação

Salas de aula,
biblioteca,
secretaria, salas
de professores,
de trabalho e
de DT

Casas de banho

Bar

Tarefas diárias
Esvaziar os caixotes de lixo das salas de aula.
Limpar as mesas e as cadeiras das salas de aula.
Limpar as mesas e computadores (monitores, teclados,
ratos).
Desinfetar os puxadores de portas e janelas.
Verificar e repor os stocks de álcool-gel.
Desinfeção da sala.
Arejar as salas de todos os locais fechados nos quais
existam aberturas para o exterior, abrindo portas e janelas.
Desinfetar os balcões das portarias/receções dos
pavilhões.
Limpar os corrimãos das escadas.
Desinfetar os puxadores de portas e janelas, balcões e
zonas de espera com atendimento ao público.
Abrir as janelas para promover a ventilação natural.
Esvaziar os caixotes de lixo.
Efetuar a limpeza/desinfeção e registar em impresso
próprio colocado para o efeito.
Repor stocks de papel higiénico e sabão líquido.
Cumprir as normas do HACCP.
Desinfetar balcão.

Papelaria

Desinfetar o espaço interior.
Esvaziar os caixotes de lixo.
Desinfetar mesas e cadeiras.

Sala de AO

Sala de
isolamento
após saída do
doente
Sala de
isolamento no

Desinfetar a sala.
Esvaziar os caixotes de lixo.
Abrir a janela no local (quando possível), fechando a porta
(sempre que possível) para promover a ventilação natural.
Fazer a limpeza geral do espaço, incluindo as maçanetas e
puxadores das portas e janelas, a maca e outros objetos
que aí possam existir.
Trocar o saco do caixote do lixo.
Proceder à lavagem do chão.
Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas
superfícies frequentemente manuseadas e mais utilizadas

Periodicidade
2 vezes ao dia
2 vezes ao dia
Após cada utilização
2 vezes ao dia
2 vezes ao dia
Final ou início do dia
Desde o Início até ao
final do dia
2 vezes ao dia
2 vezes ao dia
2 vezes ao dia

4 a 5 vezes por dia

Sempre
Após cada intervalo
Sempre que haja
mudança de AO
Final do dia
Antes de cada
utilização
Final do dia
Final do dia

Sempre que haja
algum doente

Sempre que haja
algum doente

Procedimento

A limpeza deverá
ser efetuada
utilizando luvas,
nomeadamente
na remoção do
lixo.
A limpeza das
maçanetas e
puxadores
deverá ser
realizada tanto
no interior do
espaço como no
exterior.
Os panos de
limpeza deverão
ser lavados com
frequência.

Esta limpeza
deverá ser
efetuada
utilizando luvas,
máscara de
proteção e
avental
impermeável.
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caso de
situação de
caso
confirmado

pelo doente confirmado, com maior probabilidade de
estarem contaminadas;
Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do local onde
se encontrava o doente confirmado (incluindo materiais e
equipamentos utilizados por este);
Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso
suspeito em dois sacos de plástico, resistentes, com dois
nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho
e colocação dos mesmos em contentores de resíduos
coletivos após 24 horas da sua produção. Nunca em
ecopontos!
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O pano de
limpeza utilizado
destina-se
apenas a este
procedimento.
Para esta
limpeza será
utilizado o
líquido
desinfetante.

PROCEDIMENTOS A TER PERANTE UM CASO SUSPEITO DE COVID 19 (com febre ou tosse ou dificuldade respiratória, podendo
também existir outros sintomas entre os quais, dor de garganta, dores musculares generalizadas, perda do paladar ou olfato,
diarreia, dor no peito e dor de cabeça (…):
✓

✓

Aluno(a)/docente/não docente, fora do contexto de escola: informa, imediatamente, a Direção da Escola, por via
telefónica.
Aluno(a) – Em contexto de sala de aula:

O(A) professor(a):
1
2
3
4
5
6
7

O(A) professor(a) questiona o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) sente pelo menos, um dos seguintes
sintomas: febre, tosse e falta de ar (dificuldade respiratória);
Em caso de suspeita de infeção viral, de forma serena, procura tranquilizar o(a) aluno(a);
Contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324)
O ponto focal indica qual o(a) assistente operacional que irá acompanhar o discente e qual a sala de isolamento
para onde deverão dirigir-se;
Desinfeta a mesa do(a) aluno(a) e as suas mãos (recorrendo ao álcool disponível no kit proteção);
Nas salas com mesa dupla, manda o(a) aluno(a) companheiro(a) desinfetar as mãos (recorrendo ao álcool
disponível no kit proteção);
Promove o arejamento imediato da sala.

O(A) Assistente Operacional:

9
10
11

Acompanha o(a) aluno(a) até à sala de isolamento e substitui a sua máscara por uma do kit de proteção; a máscara
utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado.
O(A) aluno(a) desinfeta as mãos;
O(A) assistente operacional mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de isolamento;
O(A) assistente operacional desinfeta as mãos;

12

Regressa ao local de trabalho.

13

No final de cada utilização da sala de isolamento, o(a) assistente operacional comunica à chefe dos assistentes
operacionais que deve providenciar a limpeza/desinfeção da mesma.

8

✓ Aluno(a) – Fora do contexto de sala de aula:
1
O(A) aluno(a) dirige-se à assistente operacional do bloco mais próximo;
O(A) assistente operacional questiona o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) se sente com febre, tosse,
2
falta de ar (dificuldade respiratória);
Em caso de suspeita de infeção, o(a) assistente operacional, contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola
3
219279324)
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5
6
7

O(A) assistente operacional acompanha o(a) aluno(a) à sala de isolamento indicada e substitui a sua máscara
por uma do kit de proteção, a máscara utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado;
O(A) aluno(a) desinfeta as mãos;
O(A) assistente operacional mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de isolamento;
O(A) assistente operacional desinfeta as mãos;

8

Regressa ao local de trabalho.

9

No final de cada utilização da sala de isolamento, o(a) assistente operacional comunica à chefe dos assistentes
operacionais que deve providenciar a limpeza/ desinfeção da mesma.

4

✓

Adulto - Docente/ não docente:

1
2

Tomada de consciência de sintomas de Covid-19;
Contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324)

3

Dirige-se sozinho(a) para a sala de isolamento indicada, avalia e regista a temperatura corporal, na ficha de
sala de isolamento, juntamente com os restantes dados.

4

Na sala de isolamento contacta o SNS 24 – 808 24 24 24 e segue as indicações dadas.
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ANEXO 17 – Autorização para a Linha de Saúde 24

Autorização
No Referencial para as Escolas, relativo ao controlo da transmissão de Covid-19 em contexto escolar, promulgado pela
DGS, é referido que, em caso de suspeita de Covid-19, por um aluno, este é encaminhado para a área de isolamento
do seu estabelecimento de educação ou ensino sendo, de imediato contactado o respetivo encarregado de educação.
Após a chegada do encarregado de educação, é este contata a linha de Saúde 24.
A escola solicita a autorização para poder ligar para a Linha de Saúde 24 no caso de, após 2 tentativas, não conseguir
contactar o encarregado de educação.
Eu, _________________________________________________, encarregado(a) de educação do(a) aluno(a)
________________________________________________________, nº: ____ da turma ____ do ___º ano, declaro
que autorizo / não autorizo (riscar o que não interessa) que o(a) professor(a) responsável (ponto focal da escola)
contate a Linha de Saúde 24 informando-me, posteriormente, dos procedimentos tomados.
Montelavar, ___/___/______ Assinatura do(a) EE: ______________________________________________

Autorização
No Referencial para as Escolas relativo, ao controlo da transmissão de Covid-19 em contexto escolar, promulgado pela
DGS, é referido que, em caso de suspeita de Covid-19, por um aluno, este é encaminhado para a área de isolamento
do seu estabelecimento de educação ou ensino sendo, de imediato contactado o respetivo encarregado de educação.
Após a chegada do encarregado de educação, é este contata a linha de Saúde 24.
A escola solicita a autorização para poder ligar para a Linha de Saúde 24 no caso de, após 2 tentativas, não conseguir
contactar o encarregado de educação.
Eu, _________________________________________________, encarregado(a) de educação do(a) aluno(a)
________________________________________________________, nº: ____ da turma ____ do ___º ano, declaro
que autorizo / não autorizo (riscar o que não interessa) que o(a) professor(a) responsável (ponto focal da escola)
contate a Linha de Saúde 24 informando-me, posteriormente, dos procedimentos tomados.
Montelavar, ___/___/______ Assinatura do(a) EE: ______________________________________________

ANEXO 18 – Ficha de Registo de Ocorrência

Plano de Contingência
Ficha de Registo de Ocorrências
OCORRÊNCIA Nº:

Data: ____/____/_______

1. Quem participou a ocorrência?
Professor

EE

Outro

2. Via de participação:
Telefone/Tm
3. Descrição da ocorrência:

4. Decisões tomadas:

5. Outros dados a registar:

E-mail

Mensagem

Outro

ANEXO 19 – Formulário para a autoridade de saúde (adulto)
FORMULÁRIO para a AUTORIDADE de SAÚDE
DOCENTE ou NÃO DOCENTE
A informação acessível e organizada facilita a avaliação de risco e reduz o tempo necessário para a execução
do rastreio de contactos e aplicação de medidas. Perante a existência de um caso ou de um surto, o
estabelecimento de educação ou ensino deve transmitir de forma ágil à Autoridade de Saúde/ Unidade de
Saúde Pública as seguintes informações:

INFORMAÇÕES SOBRE O ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO OU ENSINO:
Nome do Estabelecimento de Educação ou Ensino:
________________________________________________________________________________________
Endereço:_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Freguesia:_______________________________________________________________________________
Telefone:________________ Endereço eletrónico:_____________________________________________

INFORMAÇÕES SOBRE O PONTO FOCAL DO PLANO DE CONTIGÊNCIA DO ESTABELECIMENTO DE
EDUCAÇÃO OU ENSINO:
Nome:___________________________________________________________________________________
Telefone:__________________ Endereço eletrónico:____________________________________________

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID -19
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INFORMAÇÕES SOBRE O CASO CONFIRMADO:
Nome:___________________________________________________________________________________
Telefone:________________________ Cargo:_________________________________________________
Turma(s) com a(s) qual(ais) teve contacto:_____________________________________________________
Número de alunos da(s) turma(s):____________________________________________________________
Portador de doença(s) crónica(s):
□ Sim. Especificar:__________________________________________________________________
□ Não
□ Sem informação
Cumprimento das medidas pelo caso:
Qual a distância mínima entre o caso e os seus contactos?________________________________________
A máscara foi corretamente utilizada em permanência?
□ Sim
□ Não
□ Sem informação
Participação em atividades extracurriculares?
□ Sim. Especificar:__________________________________________________________________
□ Não
□ Sem informação
Utilização de transporte escolar?
□ Sim. Especificar:__________________________________________________________________
□ Não
□ Sem informação
Utilização de cantina ou bar escolar?
□ Sim. Especificar turno/ horário:_____________________________________________________
□ Não
□ Sem informação
Utilização de outro espaço no estabelecimento de educação ou ensino?
□ Sim. Especificar:__________________________________________________________________
□ Não
□ Sem informação
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ANEXO 20 – Formulário para a autoridade de saúde (aluno)
FORMULÁRIO para a AUTORIDADE de SAÚDE
ALUNOS
A informação acessível e organizada facilita a avaliação de risco e reduz o tempo necessário para a execução
do rastreio de contactos e aplicação de medidas. Perante a existência de um caso ou de um surto, o
estabelecimento de educação ou ensino deve transmitir de forma ágil à Autoridade de Saúde/ Unidade de
Saúde Pública as seguintes informações:

INFORMAÇÕES SOBRE O ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO OU ENSINO:
Nome do Estabelecimento de Educação ou Ensino:______________________________________________
Endereço:_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Freguesia:_______________________________________________________________________________
Telefone:__________________

Endereço eletrónico:__________________________________________

INFORMAÇÕES SOBRE O PONTO FOCAL DO PLANO DE CONTIGÊNCIA DO ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO
OU ENSINO:
Nome:___________________________________________________________________________________
Telefone: _____________________
Endereço eletrónico:_______________________________________________________________________

INFORMAÇÕES SOBRE O CASO CONFIRMADO:
Nome:___________________________________________________________________________________
Idade:___________________________________________________________________________________
NIF:__________________________________________________
Cartão de Utente SNS:___________________________________
Telefone do/a Encarregado/a de Educação:____________________________________________________
Endereço eletrónico do Encarregado de Educação:_______________________________________________
Turma:__________________

Nº de alunos da turma: ________________

ANEXO 21 – Lista de alunos e docentes alocados a uma turma
FORMULÁRIO para a AUTORIDADE de SAÚDE
O estabelecimento de educação ou ensino deve enviar a lista dos alunos e docentes e não docentes alocados a uma
turma, coorte, ou qualquer outro contacto conhecido fora da sala de aula, especificando o tipo de contacto.

LISTA de CONTACTOS
TIPO de CONTACTO
(aluno da mesma turma,

NOME

CONTACTO
TELEFÓNICO

aluno de uma outra turma de

ENDEREÇO ELETRÓNICO

uma mesma coorte, docente,
não docente, atividade
extracurricular, coabitante,
etc.)

ANEXO 22 – Comunicação da Autoridade de Saúde para a Direção
[Contacto da Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública Local]

[Lugar e data de comunicação]

Exmo.(a) Sr.(a) Diretor(a),

Vimos, por este meio, comunicar que foi confirmado um caso/surto de COVID-19 no Vosso estabelecimento de educação/ensino, tendo sido
detetados _____ casos até à data.

O SARS-CoV-2 é um vírus transmitido, essencialmente, pessoa para pessoa através de gotículas respiratórias de uma pessoa doente por COVID19. Após esta exposição, os sintomas podem-se desenvolver até 14 dias desde o último contacto, sendo estes predominantemente de natureza
respiratória, como tosse, dificuldade respiratória e febre (>38ºC). Também, podem coexistir outros sintomas, como odinofagia (dor de garganta)
e dores musculares generalizadas, perda do paladar ou do olfacto, diarreia, dor no peito e dor de cabeça, entre outros. A pessoa doente pode
também não apresentar sinais ou sintomas.

Perante a ocorrência de um caso ou surto por COVID-19, as principais medidas de controlo são o diagnóstico precoce, o isolamento dos casos
e o rastreio de contactos.
•

Os casos confirmados por COVID-19 devem ficar em isolamento até à cura, caracterizada por ausência completa de febre (sem recurso
a medicamentos antipiréticos) e melhoria significativa dos sintomas durante 3 dias consecutivos com um teste laboratorial (rRT-PCR)
negativo (sem internamento hospitalar) ou 2 testes laboratoriais (rRT-PCR) negativos (com internamento hospitalar), realizado, no
mínimo, 14 dias após o início dos sintomas;

•

Os contactos classificados como de alto risco deverão ficar em isolamento profilático durante 14 dias desde a última exposição, sendo
submetidos a teste laboratorial (rRT-PCR);

•

Todos os casos e contactos a quem for determinado isolamento devem regressar às atividades letivas ou laborais, apenas por nossa
indicação;

•

Os contactos classificados como de baixo risco deverão manter as suas atividades letivas e laborais normais, realizando a
automonitorização do seu estado de saúde para sintomas sugestivos de COVID-19.

Reforça-se a implementação das medidas de prevenção e higienização previstas no plano de contingência do estabelecimento de
educação/ensino.

Se surgir qualquer dúvida, os nossos contactos encontram-se identificados acima.
Com os melhores cumprimentos,

[Assinatura da Autoridade de Saúde Pública]

ANEXO 23 – Minuta dirigida aos Encarregados de Educação pela Diretora

[Contacto do Diretor do Agrupamento de escolas ou escola não agrupada]
[Lugar e data de comunicação]

Caro(a) Encarregado(a) de Educação,

Informamos que foi confirmado um caso/surto de COVID-19 no nosso estabelecimento de educação/ensino que o seu
educando frequenta.
O SARS-CoV-2 é um vírus transmitido, essencialmente, pessoa para pessoa através de gotículas respiratórias de uma
pessoa doente por COVID-19. Após esta exposição, os sintomas podem-se desenvolver até 14 dias desde o último
contacto, sendo estes predominantemente de natureza respiratória, como tosse, dificuldade respiratória e febre
(>38ºC). Também, podem coexistir outros sintomas, como odinofagia (dor de garganta) e dores musculares
generalizadas, perda do paladar ou do olfato, diarreia, dor no peito e dor de cabeça, entre outros. A pessoa doente
pode também não apresentar sinais ou sintomas.
O nosso estabelecimento está, em articulação com a Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública Local, a
implementar as medidas de prevenção e controlo da transmissão de SARS-CoV-2.

Recomenda-se a todos os elementos da comunidade escolar, que se mantenham atentos ao surgimento de sintomas
compatíveis com COVID-19. Se alguém da comunidade escolar ou do seu ambiente próximo desenvolver sintomas
sugestivos de COVID-19 deve permanecer em casa e contactar os serviços de saúde por telefone (SNS 24 - 808 24 24
24) ou outras linhas especificas criadas para o efeito.

Queremos assegurar que a comunicação será mantida de forma fluída, não havendo de momento necessidade de
adotar outros cuidados adicionais além da referida monitorização de sintomas.

Para mais informações, pode consultar o site da DGS da COVID-19 (www.covid19.min-saude.pt).

Com os melhores cumprimentos,

[Assinatura do Diretor do Agrupamento Escolar/Escola não Agrupada]

