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PARTE I – ENQUADRAMENTO GERAL
1. ÂMBITO DO PLANO
O presente documento visa a atualização do Plano de Contingência para a COVID-19, tem por base as
orientações 006/2020 da Direção-Geral da Saúde (DGS), o Despacho n.º 2836-A/2020, de 02/03/2020, as
orientações 2020/2021, emitidas pela Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) e pela DGS
para a organização do ano letivo 2020/2021 e para a Reabertura da Educação Pré-Escolar, bem como a
Resolução do Conselho de Ministros n.º53-D/2020 com previsão de que o próximo ano letivo terá início na
semana de 14 a 17 de setembro, com atividades letivas, não letivas e formativas presenciais para todas as
crianças e alunos. Segue ainda as orientações emanadas no Referencial para as escolas e no Despacho
8553-A/2020.
Atendendo à incerteza quanto à evolução da pandemia da COVID-19, pretende-se programar,
atempadamente, o próximo ano letivo, dando prioridade à prevenção da doença e à minimização do risco
de transmissão, garantindo condições de segurança e higiene nos estabelecimentos do Agrupamento de
Escolas de Pombal, através da adoção de um conjunto de medidas preventivas, que permitam a deteção
precoce de eventuais casos suspeitos, rápida e adequada gestão dos mesmos, em articulação, sempre, com
a autoridade de saúde local, sem, no entanto, perder de vista a importância das aprendizagens e o
desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, bem como o seu bem-estar.
Este plano contém quatro componentes estruturais: (I) enquadramento geral, (II) implementação do
plano, (III) gestão dos espaços e equipamentos, (IV) mobilização de respostas e prevê:

2.

FUNDAMENTAÇÃO CIENTÍFICA

2.1. Sinais e sintomas
Os sinais e sintomas da COVID-19 variam em gravidade, podendo haver pessoas infetadas sem sintomas
(assintomáticas), pessoas com sintomas ligeiros a moderados, como dor de garganta, cansaço e dores
musculares ou casos mais graves, como pneumonia grave, síndrome respiratória grave, falência
multiorgânica e eventual morte. Os sintomas mais frequentes e que devem ser do conhecimento de toda
a comunidade educativa são: tosse (de novo ou persistente), febre (T ≥ 38C), dificuldade respiratória,
embora possam surgir outros.

2.2. Transmissão da infeção
O vírus pode transmitir-se de pessoa para outras pessoas desde cerca de 1 a 2 dias antes do aparecimento
dos sintomas. Contudo, o período de maior risco de contágio é durante a presença de sintomas, mesmo
que estes sejam ligeiros.
Este vírus pode transmitir-se principalmente através de duas formas (vias de transmissão):
Contacto direto, através de gotículas respiratórias, produzidas quando uma pessoa infetada tosse, espirra
ou fala, que podem ser inaladas ou absorvidas pelas mucosas da boca, nariz ou olhos de pessoas que estão
próximas.
Contacto indireto, através do contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com SARSCoV-2 e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos.
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O vírus pode sobreviver em superfícies durante horas ou até dias, se estas superfícies não forem limpas e
desinfetadas regularmente. O tempo que o vírus persiste nas superfícies pode variar dependendo das
caraterísticas das mesmas e condições envolventes como, por exemplo, o material da superfície, a
temperatura ou humidade do ambiente.

2.3. Medidas preventivas
Tendo em consideração o modo de transmissão, é essencial cumprir as medidas de distanciamento e de
higiene pessoal e ambiental, de forma a evitar que o vírus entre em contacto com mucosas de uma pessoa
saudável, infetando-a. Destacam-se as seguintes medidas:
a) Distanciamento entre pessoas;
b) Uso obrigatório máscara: pessoal docente e não docente, alunos a partir do 2.º CEB, encarregados de
educação, fornecedores e outros elementos externos;
c) Sempre que um aluno do 1.º CEB apresente sintomas de infeção respiratória (não COVID-19) deverá,
preventivamente, usar máscara, até posterior avaliação médica;
d) Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20
segundos;
e) Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após o uso da
casa de banho e sempre que necessário;
f) Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de
utilizados e, de seguida, lavar as mãos com água e sabão;
g) Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido e nunca para as mãos;
h) Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
i) Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc.;
j) Higiene ambiental, como a limpeza e desinfeção e ventilação adequada dos espaços;
k) Auto monitorização de sintomas, não se deslocando para a escola pessoas com sintomas sugestivos de
COVID-19.

PARTE II – IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO
A atuação célere e coordenada entre os diferentes agentes da comunidade educativa será essencial para o
controlo da transmissão em contexto escolar (anexo I).

1.

ESTRUTURA OPERATIVA

1.1. Equipa Operativa Central (EOC) / Ponto Focal do Plano de Contingência
A Equipa Operativa Central (EOC) / Ponto Focal do Plano de Contingência tem como função articular a
comunicação no Agrupamento com a Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública Local,
coordenar e comandar as Equipas Operativas (EO) e tem a seguinte constituição:
a) Responsável: Diretor, Fernando Mota
b) Coordenadora: Subdiretora, Manuela Pinto
Compete à EOC implementar e coordenar o plano de contingência, articulando com a coordenação da
equipa de Educação para a Saúde. Neste sentido providencia:
a) A promoção de comportamentos preventivos: divulgação de informação sobre a doença, bem como
sobre as medidas preventivas e a importância da mobilização da comunidade escolar para a sua
prática;
b) O funcionamento das atividades letivas em regime presencial ou regime misto;
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c) Assegurar a aplicação de medidas educativas aos alunos que, de acordo com as orientações da
Autoridade de Saúde, devam ser considerados doentes de risco e que se encontrem impossibilitados de
assistir as atividades letivas e formativas em contexto de grupo ou turma; (de acordo com o Despacho 8553-A/2020 de
04/09/2020)

d) O contacto com a Autoridade de Saúde Local / Unidade de Saúde Pública / SNS 24 (808 24 24 24) ou
outras linhas criadas para o efeito;
e) O contacto com os encarregados de educação;
f) O contacto com a DGEstE e implementação das diretivas emanadas por este organismo;
g) O fecho dos edifícios da educação pré-escolar e das escolas, de acordo com as recomendações das
entidades competentes;
h) A implementação das medidas que o Delegado de Saúde / Unidade de Saúde aconselharem.
Compete à Coordenadora da EOC:
a) Divulgar o Plano de Contingência, coadjuvada pela coordenação da equipa de Educação para a Saúde;
b) Manter informado o diretor e a Autoridade de Saúde Local sobre a evolução da situação;
c) Gerir o processo de comunicação interna e externa;
d) Monitorizar o cumprimento do Plano de Contingência, em articulação com a coordenação da equipa de
Educação para a Saúde.

1.2. Equipas Operativas (EO)
A gestão da situação de eventual pandemia justifica a criação de Equipas Operativas (EO) no Agrupamento,
face à dispersão de estabelecimentos de ensino, mormente no pré-escolar e 1.º CEB.
Compete às EO:
a) Fazer cumprir o Plano de Contingência;
b) Gerir os casos de forma adequada: identificação precoce dos casos, rastreio de contactos e aplicação
das medidas de saúde pública;
c) Reorganização do espaço escolar de forma a cumprir a legislação em vigor e as Orientações;
d) Manter permanentemente informado o diretor e a coordenadora da EOC;
e) Monitorizar o cumprimento do Plano de Contingência nos respetivos estabelecimentos de ensino;
f) Identificar as atividades prioritárias do seu setor e organizar o serviço em conformidade.
Equipas Operativas (EO) – Estabelecimentos de Ensino
a) Educação pré-escolar e 1.º CEB
Coordenador de Estabelecimento / Responsável da Educação pré-escolar e 1.º CEB na direção: assegura
que a informação chega à EOC tomando, de imediato, as “ações tipo” definidas para a gestão de caso
suspeito e cooperando em todas as diligências que se considerarem importantes e decisões a tomar, da
forma mais ágil e expedita.
Estabelecimentos
EB Abiul
EB Almagreira
EB Barrocal
EB Conde de Castelo
Melhor
EB
Louriçal
EB Machada
EB Moita do Boi
EB Pelariga
EB Pombal
EB Redinha
EB Vila Cã
JI Assanha da Paz
JI Barrocal
JI Vila Cã

Coordenador de estabelecimento
Anabela Cunha
Lucília Jardim
Filipe Pedrosa
Ana Simões
Ondina Cintra
Florbela Oliveira
Sónia Rosa
Verónica Grumete
Florbela Leitão
Sara Gomes
Isabel Amora
Maria João Ferreira
Isabel Jorge
Ana Vergílio

Substituto

Fernanda Duarte
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b) Escola Básica Marquês de Pombal
 Coordenador de Estabelecimento, Luís Costa/ Responsável dos 2.º e 3.º CEB na direção: assegura
que a informação chega à EOC tomando, de imediato, as “ações tipo” definidas para a gestão de
caso suspeito e cooperando em todas as diligências que se considerarem importantes e decisões a
tomar, da forma mais ágil e expedita.
 Assistente Operacional, Paula Gaspar: supervisiona o cumprimento de normas de higienização dos
espaços e equipamentos escolares, de acordo com as normas estabelecidas. Assegura a reposição
de produtos nos respetivos espaços, gere os recursos humanos que lhe estão afetos, faz cumprir as
medidas de higiene definidas no Plano.
 Bar/ bufete, Assistente Operacional, Cecília Capela: coordena o cumprimento das regras de
higienização e conduta no bar/ bufete e acesso ao mesmo.
 Refeitório concessionado: a empresa fica responsabilizada por cumprir as normas constantes do
presente Plano de Contingência, quer no que diz respeito ao controlo dos seus recursos humanos,
agindo sob responsabilidade e normas definidas quer pela DGEstE, quer pelas autoridades de
Saúde, no que diz respeito às medidas de higienização.
c) Escola Secundária de Pombal
 Diretor/ subdiretora/ adjuntos: assegura que a informação chega à EOC tomando, de imediato, as
“ações tipo” definidas para a gestão de caso suspeito e cooperando em todas as diligências que se
considerarem importantes e decisões a tomar, da forma mais ágil e expedita.
 Coordenadora Técnica, Sandra Andrade: monitoriza as faltas ao serviço dos funcionários docentes
e não docentes e assegura que a informação sobre o número de faltas por motivo de suspeição da
COVID-19 chega à EOC.
 Encarregada Operacional, Isabel Gaspar: supervisiona o cumprimento de normas de higienização
dos espaços e equipamentos escolares, de acordo com as normas estabelecidas. Assegura a
reposição de produtos nos respetivos espaços, gere os recursos humanos que lhe estão afetos, faz
cumprir as medidas de higiene definidas no Plano.
 Bar/ bufete, Assistente Operacional, Maria do Céu: coordena o cumprimento das regras de
higienização e conduta no bar/ bufete e acesso ao mesmo.
 Refeitório concessionado: a empresa fica responsabilizada por cumprir as normas constantes do
presente Plano de Contingência, quer no que diz respeito ao controlo dos seus recursos humanos,
agindo sob responsabilidade e normas definidas quer pela DGEstE, quer pelas autoridades de
Saúde, no que diz respeito às medidas de higienização.

2. PLANO DE COMUNICAÇÃO
a) Disponibilizar, no endereço https://www.aepombal.edu.pt/, informação atualizada e hiperligações
sobre a COVID-19.
b) Divulgar o Plano de Contingência a toda a comunidade escolar.
c) Os educadores, professores titulares e diretores de turma desenvolverão um conjunto de iniciativas
com as crianças e alunos, que lhes permitam familiarizar-se com os procedimentos e práticas previstas
no presente Plano.
d) Distribuir cartazes e/ou folhetos informativos em cada estabelecimento de ensino do Agrupamento
(anexos de II a IX).
e) Colar, junto aos lavatórios, cartazes com a demonstração da técnica de higienização das mãos.
f) Atualizar os contactos telefónicos e de correio eletrónico da comunidade escolar: docentes, não
docentes e encarregados de educação.
g) Privilegiar os contactos via email ou telefónico com os encarregados de educação.
h) Atualizar os contactos das entidades externas: Autoridade de Saúde Local (Delegado de Saúde)
/Unidade de Saúde, Câmara Municipal de Pombal, Juntas de Freguesia, Segurança Social e Proteção
Civil.
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PARTE III – GESTÃO DOS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS
1. ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS
Os espaços devem ser organizados tendo como princípio o menor número de pessoas no menor tempo na
escola e a necessidade de promover o distanciamento físico. As disposições comuns são:
a) Acautelar a disponibilização de solução antissética de base alcoólica (SABA), máscaras e termómetro
em todos os edifícios escolares;
b) Verificar que todos os edifícios escolares apresentam as condições sanitárias necessárias para a
promoção das boas práticas de higiene, nomeadamente, a higienização das mãos com água e sabão e
secagem com toalhetes de papel;
c) Garantir a existência de material e produtos de limpeza para os procedimentos adequados de
desinfeção e limpeza dos edifícios escolares (orientação n.º 014/2020 da DGS; documento da DGEstE, com a orientação da DGS; “Limpeza e desinfeção
de superfícies em ambiente escolar, no contexto da pandemia COVID-19”, com a colaboração das Forças Armadas);
d) Garantir a afixação do plano de higienização dos espaços e equipamentos em local visível e a
divulgação do mesmo pelos funcionários com funções de limpeza;
e) Impedir o uso de bebedouros;
f) Manter as janelas e/ou portas abertas de modo a permitir a circulação do ar, garantindo a segurança
das crianças e dos adolescentes;
g) Nas salas equipadas com ar condicionado, este não deve ser ligado nem para arrefecimento nem
aquecimento, apenas pode ser utilizado em modo de extração e nunca para recirculação de ar;
h) A utilização do refeitório deve obedecer a um plano semanal de localização, com a definição da área e
do horário que cada grupo/turma ocupa.

1.1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Jardins de Infância (Educação pré-escolar) / Escolas do 1.º CEB
Colocação de tapetes de desinfeção à entrada dos edifícios escolares e dispensadores de SABA.
As crianças/ os alunos, os educadores/ professores e o pessoal não docente serão organizados por
salas, de forma a evitar o contacto entre pessoas de diferentes grupos.
Nos quinze minutos que antecedem a entrada na atividade letiva do primeiro tempo, os alunos são
encaminhados diretamente para as salas de atividade/ aula.
Promover a obrigação do período de permanência no edifício escolar no menor tempo possível.
Quando o trabalho se realizar nas mesas, deve procurar-se manter o distanciamento sem, no entanto,
comprometer o normal funcionamento das atividades pedagógicas.
Deve evitar-se a circulação de materiais ou equipamentos entre a casa e a escola e vice-versa.
Devem ser removidos, das salas, os acessórios não essenciais à prática das atividades pedagógicas,
assim como os de difícil higienização.
Privilegiar atividades que recorram a materiais mais facilmente higienizáveis, evitando aqueles que,
pelas suas caraterísticas, apresentam maior risco de contaminação.
Sempre que possível, assegurar que os objetos partilhados entre crianças são devidamente
desinfetados entre utilizações.
Nas Atividades Extracurriculares (AEC) utilizam-se as mesmas regras das atividades letivas.
Nas atividades AAAF e CAF aplicam-se as mesmas regras das atividades letivas.

Refeitórios
a) Deve tentar-se desfasar o período de almoço das crianças da educação pré-escolar dos restantes
alunos da escola.
b) Deve tentar-se desfasar o período de almoço dos alunos do 1.º CEB (dois turnos).
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c)
d)

e)
f)

Cada adulto que acompanha os alunos deve usar máscara.
A lavagem e desinfeção das mãos das crianças do pré-escolar deverão ser feitas sob a vigilância de um
adulto para assegurar a correta higienização, antes de se deslocar para o refeitório e após o consumo
da refeição.
Os talheres e os guardanapos serão fornecidos dentro de embalagens.
Não deve haver partilha de talheres e alimentos entre as crianças.

Casas de banho
a) Deve ser definido o número máximo de ocupantes de modo a evitar a concentração de pessoas.
b) Deve ser feita a lavagem e higienização das mãos antes e após a utilização dos sanitários.
Recreios
a) Deve procurar-se desfasar a ocupação do espaço pelos vários grupos/ turmas.
b) Deve ser definida a área a ocupar por cada grupo/ turma de modo a limitar o contacto.
c) Deve ser definida a utilização dos equipamentos por cada grupo/ turma.
d) Os espaços que não sejam necessários para o alargamento dos grupos devem ser encerrados.

1.2

Escola Básica Marquês de Pombal / Escola Secundária de Pombal

Salas de aula / Salas polivalentes
a) A localização dos alunos nas salas de aula obedece ao número de pauta (salvo situação justificada em
contrário) e implica, por parte do conselho de turma, a elaboração de uma planta da turma/ sala,
obrigatória para todas as disciplinas, após definição em conselho de turma, só passível de ser alterada
por motivos justificados, por consenso desse conselho.
b) A entrada para as salas obedece às regras de circulação pela direita, cumprindo a sinalética, em fila e
por ordem.
c) O docente deve solicitar aos alunos que procedam à desinfeção das mãos através de uma SABA, que
se encontra à entrada das salas de aula, antes da entrada do aluno e à saída.
d) O docente entra na sala, faz a chamada aluno a aluno, por ordem de pauta (salvo situação justificada
em contrário).
e) Sempre que um aluno falte, o lugar fica vago, não sendo permitida a ocupação por outro aluno.
f) Sempre que o docente entra na sala deve ter o cuidado de verificar as janelas. Se estiverem fechadas,
deve abri-las, mantendo-as, se possível, abertas (bem como as portas), por forma a permitir o
arejamento e circulação de ar.
g) A ordem de saída das salas é dada pelo docente, que chama os alunos por ordem, para saírem um a
um, criando espaço de distanciamento.
h) Deve ser atribuída uma sala a cada turma, sempre que possível, de modo a limitar o contacto entre
alunos e facilitar a limpeza e higienização dos espaços.
i) Nas salas, sempre que possível, deve garantir-se um distanciamento físico de 1 metro entre alunos e
alunos/ docentes, sem comprometer o normal funcionamento das atividades letivas.
j) As mesas devem estar dispostas, sempre que possível, junto das paredes e janelas, de acordo com a
estrutura física das salas e todas com a mesma orientação. É permitida outra disposição das mesas,
desde que os alunos não fiquem virados de frente uns para os outros.
k) Nas salas de aula/ salas polivalentes (laboratórios, salas de Educação Musical, salas de Educação Visual
e Tecnológica, salas de Informática, auditórios) estarão disponíveis Kits de higienização, para que cada
aluno higienize o respetivo lugar e equipamento, na impossibilidade desta tarefa ser feita pelos
assistentes operacionais.
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Recreios e intervalos
a) Nos intervalos os alunos devem distribuir-se, tanto quanto possível, pelas zonas específicas definidas
pela escola, acautelando sempre o distanciamento obrigatório.
b) A utilização de serviços comuns (bar/ bufete, papelaria, biblioteca, …) por parte dos alunos, nos
períodos de intervalo, obedecerá a um horário próprio, com o objetivo de esbater picos de afluência.
c) Não é permitida a partilha de cacifos.
Salas de estudo / Bibliotecas escolares
a) Deve ser definido o número máximo de ocupantes para cada espaço.
b) Cada utilizador deve proceder à higienização das mãos com uma SABA, antes e depois da utilização do
espaço.
c) Deve ser feita a higienização e desinfeção das mesas e dos teclados após cada utilização, pelo
utilizador.
Refeitórios
a) Os refeitórios terão um horário de funcionamento alargado (11.50/14.30), funcionando em turnos de
25 minutos, com períodos de higienização.
b) No sentido de reduzir a afluência ao refeitório, estuda-se a possibilidade do serviço de fornecimento
de refeições, em regime de takeaway, permitindo que os alunos que terminem as aulas no período da
manhã, possam consumir a sua refeição em casa.
c) Concretizando-se o disposto na alínea anterior, será criado um balcão próprio para o levantamento da
refeição por parte dos alunos devem dirigir-se a balcão próprio para o efeito.
d) Na situação impeditiva do ponto anterior (quando os alunos terminam as aulas no período da manhã),
deve o aluno e encarregado de educação manifestarem a situação impeditiva à direção/ diretor,
solicitando que o aluno consuma a sua refeição na escola.
e) Cada utilizador e cada funcionário afeto ao serviço deverá usar a máscara para se deslocar ao
refeitório, retirando-a apenas no momento do consumo da refeição.
f) Cada utilizador deverá proceder à lavagem e higienização das mãos antes de se dirigir ao refeitório e
após o consumo da refeição.
g) Os talheres e guardanapos serão fornecidos em embalagens.
h) Não poderão ser partilhados talheres e alimentos entre utilizadores.
Bar/ bufete
a) Os encarregados de educação devem ser alertados sobre a necessidade de os alunos tomarem o
pequeno-almoço em casa e trazerem um pequeno lanche para a manhã/ tarde.
b) O encarregado de educação deve comunicar ao diretor de turma qualquer situação anómala que
impeça o educando de tomar o pequeno-almoço em casa. Identificada a situação, a escola deve
desencadear procedimentos possíveis para que o aluno o tome no período de abertura do bar/
bufete.
c) A continuidade da prestação do serviço de bar/ bufete depende da observância de regras de
higienização, distanciamento e segurança.
d) A utilização do bar/ bufete no intervalo das aulas é definida em plano próprio, por turma e
comunicado aos alunos e encarregados de educação. Esse plano deve respeitar o número máximo de
utentes previsto para o espaço.
e) A máscara só é retirada para ingestão de alimentos e deve ser preservada em local seguro.
f) A utilização do bar/ bufete por parte de qualquer utente exige a utilização do menor tempo possível
para atendimento/ consumo.
g) As máquinas de vending funcionam como apoio/ complementaridade ao serviço de bar/ bufete e com
reposição ao longo do dia. Junto das máquinas de vending estará disponível SABA para higienização
das mãos, antes da sua utilização.
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Casas de banho
a) O número máximo de ocupantes em simultâneo em cada espaço constará na porta de acesso.
b) À entrada das casas de banho estará disponível SABA.
c) Cada utilizador deve proceder à lavagem e higienização das mãos antes e depois da utilização dos
sanitários.
d) Será feita a higienização e desinfeção regular, após os intervalos e hora de almoço, de acordo com o
plano e mapa de registo diário.
Espaços da prática de atividade física / balneários
Nos espaços onde decorre a prática de exercício físico e de desporto (pavilhão gimnodesportivo, ginásio e
campos exteriores), as pessoas que os frequentam e neles trabalham devem estar sensibilizadas para o
cumprimento das regras de etiqueta respiratória, da lavagem correta das mãos, assim como das outras
medidas de higienização e controlo ambiental. Nestes espaços será implementado um plano de
contingência próprio para a COVID-19, de acordo com a orientação n.º 30/2020 de 29/05/2020, atualizada
a 20/07/2020. Assim:
a) A entrada e saída realizar-se-á por portas diferenciadas;
b) No acesso aos balneários e após a utilização dos mesmos, os alunos terão de higienizar as mãos;
c) O acesso aos balneários apenas será permitido aos alunos que realizam aula;
d) O acesso aos balneários far-se-á em grupos definidos dentro de cada turma, que deverão ser mantidos
ao longo do ano letivo;
e) No final da aula, o acesso aos balneários far-se-á pela mesma ordem de entrada e mantendo os grupos;
f) Depois de se equiparem, os alunos levarão os seus pertences para o espaço da aula;
g) Após todos os grupos utilizarem os balneários para se equiparem, estes terão de ser higienizados pelo
assistente operacional do setor, verificando-se o mesmo procedimento após a utilização destes espaços
para desequipar no final da aula;
h) As portas dos balneários permanecerão abertas para bom arejamento do espaço, sempre que não
esteja em utilização;
i) Os alunos higienizam as mãos regularmente, ao longo da aula e sempre que manuseiam equipamentos;
j) A prática desportiva e de exercício físico deve, sempre que possível, garantir o distanciamento físico de,
pelo menos, 3 metros entre alunos;
k) No início, durante e após a aula, o equipamento é desinfetado/ higienizado pelos alunos;
l) Os alunos e os professores ficam dispensados do uso de máscara durante a realização de exercício
físico;
m) Os alunos que não realizam a atividade prática da aula têm de utilizar, obrigatoriamente, máscara
durante o decorrer da mesma.

2. SALAS DE “ISOLAMENTO”
A colocação de uma pessoa com sinais e sintomas sugestivos de COVID-19, numa área de “isolamento”, visa
impedir que outros possam ser expostos e infetados. Tem como principal objetivo evitar a propagação da
doença transmissível na comunidade educativa.
As salas de isolamento devem estar equipadas com telefone, cadeira ou marquesa, kit com água e alguns
alimentos não perecíveis (bolacha maria, bolacha de água e sal, sumo, etc.), contentor de resíduos, SABA,
toalhetes de papel, máscaras cirúrgicas, luvas descartáveis e termómetro.
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Localização das salas de “isolamento”:
a) Educação pré-escolar
- JI da Assanha da Paz - Sala 2
- JI de Barrocal - Gabinete dos docentes
- JI da Machada - Sala de apoio
- JI de Vila Cã - Gabinete de atendimento
b) Escolas do 1.º CEB
- EB de Abiul - Gabinete de atendimento, r/chão
- EB de Almagreira - Sala de atendimento
- EB de Barrocal - Sala de apoio (a aguardar colocação de contentor)
- EB Conde Castelo Melhor - Sala de apoio à receção
- EB de Louriçal - Gabinete de docentes, rés-do-chão
- EB da Machada - Sala contígua à sala 4
- EB da Moita do Boi - Sala B do pré-escolar (a aguardar colocação de contentor)
- EB da Pelariga - Sala pequena, rés-do-chão (a aguardar colocação de contentor)
- EB de Pombal - Gabinete de atendimento
- EB da Redinha - Sala de atendimento do JI
- EB de Vicentes - Gabinete de apoio
- EB Vila Cã - Sala de apoio (a aguardar colocação de contentor)
c) Escola Básica Marquês de Pombal - Gabinete de Educação para a Saúde/ +Saúde
d) Escola Secundária de Pombal - Gabinete de Educação para a Saúde

3. NORMAS E CIRCUITOS DE ACESSIBILIDADE
As normas e circuitos de acessibilidade e de circulação serão divulgadas em cada estabelecimento de
ensino, de acordo com as normas emanadas superiormente e ajustadas às especificidades de cada um.
Disposições comuns:
a) É proibida a entrada de pessoas externas ao processo educativo (por exemplo, fornecedores), só
excecionalmente o podem fazer e, sempre, de forma segura, com máscara, evitando o contacto com
as crianças/ os alunos;
b)

É expressamente proibida a entrada de acompanhantes dentro do edifício;

c)

É expressamente proibido levar uma criança/ aluno com febre para o edifício escolar, sob o efeito
de antipiréticos;

d)

É expressamente proibida a entrada de crianças/ alunos, bem como pessoal docente e não docente
com sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19;

e)

À entrada e à saída do estabelecimento, crianças/ alunos, pessoal docente e não docente, devem
higienizar as mãos com uma SABA;

f)

A entrada e a saída das crianças/ alunos deve efetuar-se de acordo com os percursos estabelecidos
em cada edifício.

3.1

Jardins de Infância (Educação pré-escolar)/ Escolas do 1.º CEB

a) A entrega das crianças à entrada e à saída efetua-se à porta do edifício. Individualmente, uma criança
de cada vez é acolhida ou entregue ao encarregado de educação, pelo assistente operacional de
serviço no local.
b) Cada criança apenas poderá ser acompanhada por um adulto.
c) Não é permitida a entrada de brinquedos pessoais ou outros objetos não necessários.
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d) Sempre que possível, os docentes e não docentes devem usar entradas e saídas diferentes das
crianças.
e) Durante a permanência no edifício, todos os adultos estão obrigados ao uso de máscara.
f)

Os educadores e os assistentes operacionais devem envergar bata de proteção lavável a cada
utilização ou descartável e calçado exclusivo do serviço.

g) Existem marcações dos espaços “sujos” e espaços limpos, bem como circuitos de entrada, de saída e
de acesso às salas.
h) A entrada e saída de crianças efetua-se de acordo com os percursos estabelecidos em cada edifício,
acautelando o cruzamento de pessoas.
i)

Os educadores definem os circuitos a usar pelas crianças e pelos adultos para as ações diárias, de
forma a evitar cruzamento de pessoas (idas à casa de banho, refeitórios, recreio, etc.).

j)

As marcas colocadas no chão são auxiliares de orientação e conduta.

k) Os equipamentos e utensílios da criança, a devolver aos encarregados de educação, devem ser
colocados em saco descartável, quando aplicável.
l)

As peças de roupa suja das crianças devem ir para casa em saco plástico fechado.

m) O acesso às salas de atividades deve ser limitado apenas aos profissionais afetos à mesma.
n) Devem ser distribuídas as tarefas pelos assistentes operacionais. Os que ficam destinados ao serviço
de telefone e atendimento, limpeza dos espaços comuns e sanitários não devem, de preferência,
interagir com as crianças nas salas de atividades.
o) Durante as pausas para almoço ou descanso, os profissionais deverão garantir o afastamento físico.

3.2

Escola Básica Marquês de Pombal/ Escola Secundária de Pombal

a) A entrada de alunos far-se-á pelas respetivas portarias do seguinte modo sequencial:


Distanciamento obrigatório de 2 metros entre alunos;



Uso de máscara;



Apresentação do cartão do aluno;



Higienização e desinfeção das mãos com solução antisséptica de base alcoólica (SABA);



Após a entrada no recinto escolar devem dirigir-se de imediato para a sala de aula respetiva.

b) A circulação deve ser feita sempre pela direita, salvaguardando-se percursos com sinalética própria.
c) Durante a permanência nos edifícios, toda a comunidade educativa deve usar máscara.
d) Em cada estabelecimento estão definidos os circuitos a usar pelos alunos e adultos para as ações
diárias, de forma a evitar cruzamento de pessoas (idas à casa de banho, refeitório, recreio, etc.).
e) As marcas colocadas no chão são auxiliares de orientação e conduta.
f) Devem minimizar-se momentos de interação com outrem, circulando de forma alinhada e com o
distanciamento devido (2 metros).
g) Na saída das salas de aula, os alunos seguem o circuito definido (circular pela direita), integrando
ordeiramente as filas existentes.
h) A utilização do elevador destina-se, exclusivamente, a situações excepcionais e autorizadas.
i) Na EBMP:





nas horas de maior fluxo de alunos, a entrada e saída deverá ser feita pelo portão maior;
a entrada nas salas de aula, em cada um dos blocos (A, B, D e E) faz-se circulando sempre pela
direita, de forma alinhada e com distanciamento;
no bloco A, ao nível do rés-do-chão, será criado um circuito de circulação unidirecional, sempre
pela direita;
nos blocos A, B e E, atendendo à existência de um único ponto de entrada/ saída, estes momentos
nunca ocorrerão em simultâneo;
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j)

no bloco D será criado um circuito unidirecional, quer ao nível do rés-do-chão, quer do 1.º piso,
ficando cada porta do bloco exclusivamente alocada a um sentido único. A entrada far-se-á pelo
lado direito do edifício e a saída pelo esquerdo.
Na ESP:



a circulação definida para a entrada nas salas faz-se pela porta de entrada bufete/ passerelle,
subindo as escadas, com direção ao 1.º, 2.º ou 3.º piso, consoante horário estabelecido e sala
designada;
a saída dos alunos far-se-á pela escadaria da ala lateral esquerda da escola, direção da secretaria
até ao recinto escolar, saída pelo portão principal.

4. HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESINFEÇÃO DOS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS
Os assistentes operacionais e profissionais de limpeza estão sensibilizados para o cumprimento das regras
de utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), lavagem correta das mãos, limpeza e
desinfeção dos espaços e superfícies. A limpeza e desinfeção dos espaços e superfícies serão realizados de
acordo com a Orientação n.º 14/2020 de 21/03/2020 e constam de plano próprio, do conhecimento de
todos os assistentes operacionais, através de formação levada a cabo pela Proteção Civil de Pombal.

4.1

Jardins de Infância (Educação Pré-escolar)/ Escolas do 1.º CEB

a) Casas de banho, pelo menos duas vezes de manhã e duas vezes à tarde.
b) Zonas e objetos de uso comum (corrimãos, maçanetas das portas, interruptores, zonas de contacto
frequente), pelo menos duas vezes de manhã e duas vezes à tarde.
c) Materiais lúdico-pedagógicos, após cada utilização.
d) Salas de atividades/ aula, no final de cada utilização.
e) Mesas de trabalho, após cada utilização (jardins de infância).
f)

Mesas dos alunos, uma vez no final do período da manhã e outra vez no final do período da tarde (se as
aulas estiverem distribuídas nos dois períodos do dia).

g) Materiais e equipamentos em sala de trabalho/ salas de aula, após cada utilização.
h) Sala de pessoal, de manhã e à tarde.
i)

Equipamentos de recreio, pelo menos uma vez ao dia, com pulverizador e lavagem abundante.

4.2

Escola Básica Marquês de Pombal / Escola Secundária de Pombal

a) Casas de banho, pelo menos duas vezes de manhã e duas vezes à tarde.
b) Zonas e objetos de uso comum:


Corredores, pelo menos duas vezes de manhã e duas vezes à tarde;



Corrimãos, após cada intervalo de 10 ou 15 minutos;



Maçanetas das portas, interruptores e outras zonas de contacto frequente, pelo menos duas vezes
de manhã e duas vezes à tarde.

c) Sala de aula e mobiliário, após cada utilização por uma turma:


Materiais e equipamento usados na sala de aula, após cada utilização.;



Secretária e teclado do computador, após a conclusão de uma aula por um professor;



Equipamentos diversos, após cada utilização por uma turma.

d) Refeitórios, o mobiliário deve ser higienizado e desinfetado após cada refeição.
e) Bares/ bufetes, deve ser aumentada a frequência da higienização e desinfeção das superfícies e dos
equipamentos.
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PARTE IV – MOBILIZAÇÃO DE RESPOSTAS
1. GESTÃO DE CASO
1.1

Atuação perante um caso confirmado de COVID-19, fora do estabelecimento (anexo X)

a) Sempre que um docente ou não docente apresente um dos sintomas que pode indiciar doença por
COVID-19, deve manter-se em casa, contactar o SNS 24 (808 24 24 24) ou outras linhas criadas para o
efeito.
b) Se a suspeição se confirmar, deve informar imediatamente a Equipa Operativa Central (EOC), por
telefone (anexo XI) ou email, para ativação do plano de contingência (anexo XII).
c) Sempre que um aluno apresente um dos sintomas que pode indiciar doença por COVID-19, o
encarregado de educação deve manter o seu educando em casa, contactar o SNS 24 e informar o
educador de infância, professor titular da turma ou diretor de turma.
d) Se a suspeição se confirmar, o encarregado de educação comunicará o sucedido à EOC, por telefone ou
email, para ativação do plano de contingência (anexo XII).
e) A EOC contacta, de imediato, a Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública Local, a informar
da situação.
f)

A Autoridade de Saúde Local, apoiada pela Unidade de Saúde Pública Local, assegura a investigação
epidemiológica (in loco, se necessário): Inquérito epidemiológico; Rastreio de contactos; Avaliação
ambiental.

g) De acordo com a avaliação de risco efetuada, a Autoridade de Saúde Local, informa os contactos de
alto e de baixo risco e o Agrupamento, sobre quais as medidas individuais e coletivas a implementar.

1.2 Atuação perante um caso suspeito de COVID-19 em adultos, dentro do edifício escolar
(anexo XIII)
a) Perante a deteção de um caso suspeito de COVID-19 de uma pessoa presente no estabelecimento de
ensino, esta deve encaminhar-se para a sala de isolamento pelos circuitos definidos no plano de
contingência;
b) Deve contactar telefonicamente (anexo XI) a respetiva Equipa Operativa (EO) para informar do
sucedido e, de seguida, contacta o SNS 24 (808 24 24 24) ou outras linhas criadas para o efeito e segue
as indicações que lhe forem dadas.
c) Deve aguardar confirmação ou não da suspeição da infeção por COVID-19 pelo SNS 24 e preencher o
registo de ocupação da “Sala de Isolamento” (anexo XV).
d) Em caso de não validação da suspeição pelo SNS 24, a pessoa seguirá as orientações clínicas, informa a
respetiva EO e após a sua saída da sala de isolamento, procede-se à higienização e desinfeção das áreas
mais usadas.
e) Em caso de validação da suspeição de COVID-19, pela triagem telefónica, será encaminhado de uma
das seguintes formas:

f)

 Autocuidado: isolamento em casa;
 Avaliação Clínica nas Áreas Dedicadas COVID-19 nos Cuidados de Saúde Primários;
 Avaliação Clínica em Serviço de Urgência.
O adulto informa a respectiva EO do sucedido e esta informa a EOC, pelo meio mais expedito, que
imediatamente, ativa o plano de contingência (anexo XII) e contacta a Autoridade de Saúde Local;

g) A Autoridade de Saúde Local:


Prescreve o teste para SARS-CoV-2 e encaminha para a sua realização;
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Esclarece o caso suspeito sobre os cuidados a adotar enquanto aguarda confirmação laboratorial e
sobre os procedimentos seguintes (no que for aplicável da Orientação n.º 10/2020 da DGS).

h) A deslocação para casa, para os serviços de saúde ou para o local de realização de teste deve ser feita
em viatura própria. Se tal não for possível, deve ser utilizada uma viatura de transporte individual, não
devendo recorrer-se a transporte público coletivo. Durante todo o percurso o caso suspeito e o(s)
respetivo(s) acompanhante(s) devem manter a máscara devidamente colocada.
i)

j)

A Autoridade de Saúde Local, no primeiro contacto com o Agrupamento, procede a uma rápida
avaliação da situação/risco, para decidir a celeridade e amplitude das medidas a adotar. Caso considere
necessário, pode implementar medidas de proteção, enquanto aguarda confirmação laboratorial,
nomeadamente:


Isolamento dos contactos que estiveram sentados em proximidade na sala de aula ou no refeitório
ou outros contactos próximos identificados;



Após confirmação laboratorial do caso, a Autoridade de Saúde Local deve prosseguir com a
investigação epidemiológica (in loco, se necessário): Inquérito epidemiológico; Rastreio de
contactos; Avaliação ambiental.

A Autoridade de Saúde informa o caso, os contactos de alto e baixo risco e o Agrupamento, sobre as
medidas individuais e coletivas a implementar, de acordo com a avaliação da situação/ risco efetuada,
nomeadamente:




Isolamento de casos e contactos, encerramento da turma, de áreas ou, no limite, de todo o
estabelecimento de educação ou ensino;
Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços mais utilizados pelo caso suspeito,
bem como da área de isolamento;
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).

1.3 Atuação perante um caso suspeito de COVID-19 em aluno menor de idade, dentro do
edifício escolar (anexo XIV)
a) Um caso suspeito de COVID-19, quando se trate de um menor, é acompanhado por um assistente
operacional para a área de isolamento pelos circuitos definidos no plano de contingência.
b) Na sala de isolamento, o assistente operacional deve contactar, da forma mais expedita (anexo XI), a
respetiva Equipa Operativa (EO), para a informar do sucedido. Esta contacta de imediato o
encarregado de educação, de modo a informá-lo sobre o estado de saúde do menor. O encarregado de
educação deve dirigir-se ao estabelecimento, preferencialmente em veículo próprio.
c) Na sala de isolamento o encarregado de educação ou o assistente operacional, quando autorizado pelo
encarregado de educação ou pela Equipa Operativa Central (EOC), contacta o SNS 24 (808 24 24 24) ou
outras linhas criadas para o efeito e segue as indicações que lhe forem dadas.
d) Deve aguardar confirmação ou não da suspeição da infeção por COVID-19 pelo SNS 24 e preencher o
registo de ocupação da “Sala de Isolamento” (anexo XV).
e) Em caso de não validação da suspeição pelo SNS 24, o adulto seguirá as orientações clínicas, informa a
respetiva EO e após a saída do adulto e do menor da sala de isolamento, procede-se à higienização e
desinfeção das áreas mais usadas.
f)

Em caso de validação da suspeição de COVID-19, pela triagem telefónica, será encaminhado de uma
das seguintes formas:




Autocuidado: isolamento em casa;
Avaliação Clínica nas Áreas Dedicadas COVID-19 nos Cuidados de Saúde Primários;
Avaliação Clínica em Serviço de Urgência.
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g) O adulto informa a respetiva EO do sucedido e esta informa a Equipa Operativa Central (EOC), pelo
meio mais expedito, ativa o plano de contingência (anexo XII) e contacta a Autoridade de Saúde Local;
h) A Autoridade de Saúde Local:
 Prescreve o teste para SARS-CoV-2 e encaminha para a sua realização;
 Esclarece o adulto, já que se trata de um menor, sobre os cuidados a adotar enquanto aguarda
confirmação laboratorial e sobre os procedimentos seguintes (no que for aplicável da Orientação n.º 10/2020 da DGS).
i) A deslocação para casa, para os serviços de saúde ou para o local de realização de teste deve ser feita
em viatura própria do encarregado de educação. Se tal não for possível, deve ser utilizada uma viatura
de transporte individual, não devendo recorrer-se a transporte público coletivo. Durante todo o
percurso o caso suspeito e o(s) respetivo(s) acompanhante(s) devem manter a máscara devidamente
colocada.
j)

A Autoridade de Saúde Local, no primeiro contacto com Agrupamento, procede a uma rápida avaliação
da situação/ risco, para decidir a celeridade e amplitude das medidas a adotar. Caso considere
necessário, pode implementar medidas de proteção, enquanto aguarda confirmação laboratorial,
nomeadamente:


Isolamento dos contactos que estiveram sentados em proximidade na sala de aula ou no refeitório
ou outros contactos próximos identificados;
 Após confirmação laboratorial do caso, a Autoridade de Saúde Local deve prosseguir com a
investigação epidemiológica (in loco, se necessário): Inquérito epidemiológico; Rastreio de
contactos; Avaliação ambiental.
k) A Autoridade de Saúde informa o caso, os contactos de alto e baixo risco e o Agrupamento, sobre as
medidas individuais e coletivas a implementar, de acordo com a avaliação da situação/ risco efetuada,
nomeadamente:


l)

Isolamento de casos e contactos, encerramento da turma, de áreas ou, no limite, de todo o
estabelecimento de educação ou ensino;
 Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços mais utilizados pelo caso suspeito,
bem como da área de isolamento;
 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).
As autoridades de saúde locais devem ser imediatamente informadas do caso suspeito e devem ser
fornecidos os dados (nome, data de nascimento e contacto telefónico) das pessoas que integram o(s)
respetivo(s) grupo(s) (alunos, pessoal docente e não docente) do caso suspeito, de forma a facilitar a
aplicação de medidas de saúde pública aos contactos de alto risco.

m) Em caso de confirmação do caso suspeito pelas autoridades de saúde, deve-se reforçar a limpeza da
área de isolamento, nos termos da Orientação n.º 14/2020 da DGS e os resíduos produzidos pelo caso
suspeito, devem ser acondicionados em dois sacos plásticos resistentes, com dois nós apertados,
preferencialmente com um adesivo/atilho e devem ser colocados em contentores de resíduos coletivos
após 24 horas da sua produção (nunca no ecoponto).

1.4 Regresso ao estabelecimento de ensino
As pessoas com COVID-19 são consideradas curadas quando:
 Apresentam ausência completa da febre (sem recurso a medicação) e melhoria significativa dos
sintomas durante 3 dias consecutivos, e
 Apresentam teste laboratorial (rRT-PCR) negativo, realizado, no mínimo, 14 dias após o início dos
sintomas (nos doentes sem internamento hospitalar por COVID-19) ou dois testes laboratoriais
(rRT-PCR) negativos, com pelo menos 24 horas de diferença, realizados, no mínimo, 14 dias após o
início dos sintomas (nos doentes com internamento hospitalar por COVID-19).
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Após determinação de cura e indicação da Autoridade de Saúde Local, a pessoa pode regressar ao
estabelecimento de educação ou ensino.

2. GESTÃO DE SURTOS
Será considerado um surto em contexto escolar, qualquer agregado de 2 ou mais casos com infeção ativa e
com ligação epidemiológica.
Perante casos de COVID-19, no estabelecimento de ensino, podem verificar-se diferentes Cenários:
A. “Surto” numa turma: casos numa turma ou turmas que funcionem em coorte (ver glossário). Nas
coortes, as cadeias de transmissão poderão ficar circunscritas a este grupo de contacto mais próximo;
B. “Surto” em várias turmas sem ligação epidemiológica: casos que ocorrem em diferentes turmas no
mesmo período temporal, mas sem ligação epidemiológica entre eles;
C. “Surto” em várias turmas com ligação epidemiológica: casos que ocorrem em diferentes turmas,
resultantes de transmissão secundária ou terciária da comunidade escolar;
D. “Surto” sem controlo de transmissão: elevado número de casos em diferentes grupos da comunidade
escolar (alunos, pessoal docente e não docente) com transmissão não controlada.
Perante a existência de um “surto” num estabelecimento de ensino, será necessário uma rápida atuação e
aplicação de medidas individuais e coletivas pela Autoridade de Saúde Local. As medidas a adotar irão
depender de um conjunto de fatores considerados na avaliação de risco.
Após indicação da Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública, a Direção do Agrupamento
informa todos os encarregados de educação e restante comunidade escolar da existência de um surto, das
medidas que foram tomadas e das que deverão ser adotadas. Esta comunicação (anexo XVI) deve ser
detalhada, preservando a confidencialidade e anonimato dos envolvidos.
Aprovado pelo Diretor no dia 10 de setembro de 2020.

O Diretor

Assinado por : FERNANDO AUGUSTO QUARESMA
MOTA
Num. de Identificação: BI061036340
Data: 2020.09.10 18:15:41+01'00'
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GLOSSÁRIO
Autoridade de Saúde: Entidade à qual compete a decisão de intervenção do Estado na defesa da saúde
pública, na prevenção da doença e na promoção e proteção da saúde, bem como no controlo dos fatores
de risco e das situações suscetíveis de causarem ou acentuarem prejuízos graves à saúde dos cidadãos ou
dos aglomerados populacionais (Decreto-Lei n.º 82/2009, de 2 de abril).
Avaliação de risco: Conjunto de procedimentos desenvolvidos para conhecimento das caraterísticas e do
risco envolvido.
Caso confirmado: Pessoa que preenche os critérios de definição de caso confirmado (clínicos, laboratoriais
e/ou epidemiológicos) para uma determinada infeção ou doença (Last, 2007). No caso da COVID-19 são as
pessoas com confirmação laboratorial de COVID-19, ou seja, com resultado de rRT-PCR para SARS-CoV-2
positivo para pelo menos dois alvos distintos do genoma, dos quais pelo menos um específico para SARSCoV-2 (que distinga dos outros coronavírus, incluindo o SARS-CoV-1) (Orientação 015/2020 de 23/03/2020
da DGS).
Caso primário: O primeiro caso de uma cadeia de transmissão e o responsável pela introdução de uma
determinada infeção ou doença na população (Last, 2007).
Caso secundário: Caso infetado a partir do caso primário (Last, 2007).
Caso suspeito: Pessoa que preenche os critérios de definição de caso suspeito (clínicos, laboratoriais e/ou
epidemiológicos), de uma determinada infeção ou doença (Last, 2007). No caso da COVID-19 são as
pessoas que desenvolvam quadro respiratório agudo com tosse (de novo ou agravamento da tosse
habitual), ou febre (temperatura ≥ 38.0ºC), ou dispneia / dificuldade respiratória (Norma 004/2020 de
23/03/2020 da DGS).
Caso: Um indivíduo da população ou do grupo em estudo identificado como sofrendo de uma dada infeção,
doença, perturbação de saúde ou de outra condição em estudo (Last, 2007).
Contacto: A pessoa que, por ter estado em associação com algo ou alguém infetado, ou com um ambiente
contaminado por um agente infecioso, tem risco de adquirir esse agente (Adaptado de Last, 2007).
Contágio: Transmissão da infeção por contacto direto, gotículas de saliva, artigos ou outros objetos
contaminados (Last, 2007).
Controlo: Intervenções, operações, projetos ou programas em curso, com o fim de reduzir a incidência
e/ou prevalência ou mesmo de eliminar as doenças em questão.
Coorte: grupo organizado de pessoas que partilham caraterísticas, atividades e eventos comuns.
COVID-19: Doença causada pelo SARS-CoV-2 / novo coronavírus / 2019-nCoV (OMS, 2020).
Desinfeção: Destruição térmica ou química de microrganismos. Dependendo do nível de desinfeção,
destrói a maioria dos microrganismos presentes, mas não necessariamente as formas esporuladas (Norma
nº 029/2012 de 28/12/2012 atualizada a 31/10/2013 da DGS).
Desinfetante: Agente químico ou físico, aplicado a ambiente inanimado, que destrói microrganismos
patogénicos ou outros microrganismos, mas não necessariamente as formas esporuladas (Norma nº
029/2012 de 28/12/2012 atualizada a 31/10/2013 da DGS).
Equipa de Saúde Escolar: Conjunto de profissionais de saúde que servem de ligação entre a escola e os
serviços de saúde e operacionalizam a Saúde Escolar.
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Exposição: Proximidade e/ou contacto com o reservatório de um agente de doença, de tal forma que se
possa verificar a transmissão efetiva desse agente, ou dos seus efeitos nocivos, aos indivíduos que sofreram
tal contacto (Last, 2007).
Gotículas: Partículas de grandes dimensões (> 5µm), com passagem breve pelo ar quando a fonte e o
hospedeiro se encontram muito próximos, sendo produzidas durante a fala, tosse ou espirro e assentando
rapidamente nas superfícies (Norma nº 029/2012 de 28/12/2012 atualizada a 31/10/2013 da DGS).
Infeção: Transmissão de microrganismos para um hospedeiro, após invasão ou progressão além dos
mecanismos de defesa, resultando na sua multiplicação. A resposta do hospedeiro à infeção pode incluir
sinais ou sintomas clínicos ou estar ausente (infeções assintomáticas) (Norma nº 029/2012 de 28/12/2012
atualizada a 31/10/2013 da DGS).
Isolamento: Separação de doentes ou pessoas contaminadas ou bagagens, contentores, meios de
transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas, de forma a prevenir a disseminação da infeção
ou da contaminação.
Limpeza: Remoção, geralmente com água e detergente, de sujidade (visível ou percetível) presente em
material, equipamento ou outra superfície, através de processos manuais e/ou mecânicos, que se destina a
tornar segura a sua manipulação e/ou descontaminação (Norma nº 029/2012 de 28/12/2012 atualizada a
31/10/2013 da DGS).
Máscara: Refere-se ao equipamento utilizado para cobrir a boca e nariz, incluindo máscaras cirúrgicas e de
procedimentos (Norma nº 029/2012 de 28/12/2012 atualizada a 31/10/2013 da DGS).
Período de incubação: Intervalo de tempo entre a infeção e o aparecimento do primeiro sinal ou sintoma
da doença em questão (Last, 2007). Período de infecciosidade: Intervalo de tempo de contágio (ECDC,
2010).
Risco para a saúde pública: Probabilidade de ocorrência de um evento ou incidente, que pode prejudicar a
saúde das populações, com especial relevo para aquele que se pode propagar a nível internacional ou
representar um perigo grave e direto (Adaptado de Last, 2007).
Risco: Probabilidade da ocorrência de um evento habitualmente indesejável (tal como doença ou óbito)
num determinado período de tempo com potencial para causar efeitos deletérios sobre a saúde de
populações (Adaptado de Last, 2007).
SARS-CoV-2: Anteriormente designado de novo coronavírus ou 2019-nCoV, é o vírus do género
coronavírus, família Coronaviridae, agente etiológico da COVID-19 (ECDC, 2020).
Saúde Escolar: é o referencial do sistema de saúde para o processo de promoção da saúde na escola, que
deve desenvolver competências na comunidade educativa que lhe permita melhorar o seu nível de bemestar físico, mental e social e contribuir para a melhoria da sua qualidade de vida.
Saúde Pública: Ciência de prevenir a doença, prolongar a vida e promover a saúde através de esforços
organizados da sociedade (Acheson, 1988), tendo como ciência de base a epidemiologia, visando a
promoção do bem-estar e da qualidade de vida. Pode também referir-se a uma das carreiras médicas
existentes em Portugal.
Solução antissética de base alcoólica (SABA): preparação de base alcoólica desenvolvida para aplicação nas
mãos com o objetivo de inativar e/ou temporariamente reduzir o crescimento de microrganismos. Estas
preparações podem conter um ou mais tipos de álcool com excipientes, outros ingredientes ativos, e
emolientes (Norma nº 029/2012 de 28/12/2012 atualizada a 31/10/2013 - Precauções Básicas do Controlo
da Infeção).
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Surto: Ocorrência de um número de casos de uma doença, superior ao que seria considerado expectável,
numa determinada população durante um período de tempo bem definido.
Transmissão de infeção: Qualquer mecanismo, ou o conjunto de mecanismos, pelo qual um agente
infecioso se dissemina e propaga, através do meio ambiente, para outros hospedeiros suscetíveis.
Unidade de Saúde Pública: Na área geodemográfica do ACES em que se integra, compete à Unidade de
Saúde Pública elaborar informação e planos em domínios da saúde pública, proceder à vigilância
epidemiológica, gerir programas de intervenção no âmbito da prevenção, promoção e proteção da saúde
da população em geral ou de grupos específicos e colaborar, de acordo com a legislação respetiva, no
exercício das funções de autoridade de saúde (Decreto-Lei n.º 28/2008, 22 de fevereiro).
Vacina: Preparação biológica produzida através de microrganismos (vírus ou bactérias) mortos (inativos) ou
atenuados, ou através das toxinas por eles produzidos), administrada no sentido de promover imunidade
contra uma doença específica (DGS, 2017).
Via de transmissão: Transmissão a partir da fonte até ao hospedeiro, através de contacto direto, indireto,
veículo comum, via aérea ou através de vetor (Last, 2007).
Vigilância: Recolha, compilação e análise sistemática e contínua de dados, para efeitos de saúde pública e
difusão, em tempo útil, da informação para efeitos de avaliação e resposta, de acordo com as necessidades.
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ANEXOS
Anexo I – Checklist para a reabertura dos estabelecimentos de ensino
Anexo II a IX – Cartazes e folhetos informativos
Anexo X – Fluxograma de atuação perante um caso confirmado de COVID-19 fora do
estabelecimento
Anexo XI – Lista de contactos úteis
Anexo XII – Formulário para a Equipa Operativa Central (EOC)/ Autoridade de Saúde
Anexo XIII – Fluxo de atuação perante caso suspeito de COVID-19 em adultos, em contexto
escolar
Anexo XIV – Fluxo de atuação perante caso suspeito de COVID-19 em menor de idade, em
contexto escolar
Anexo XV – Registo de ocupação da Sala de Isolamento
Anexo XVI – Minuta dirigida aos Encarregados de Educação (a preencher pela Direção do
Agrupamento)
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Anexo I – Checklist para a reabertura dos estabelecimentos de ensino
Nome do Estabelecimento de ensino: ________________________________________________________

1.

PLANO DE CONTINGÊNCIA

 Elaboração e/ou atualização do plano de contingência para a COVID-19, com:
 Medidas a aplicar para abertura do estabelecimento de ensino em segurança;
 Identificação do elemento da Equipa Operativa (EO) do plano de contingência no
estabelecimento de ensino e de, pelo menos, um substituto;
 Estratégias de substituição de pessoal docente e não docente em caso de absentismo por
doença ou necessidade de isolamento profilático;
 Procedimentos a adotar perante um caso suspeito de COVID-19;
 Fluxo de atuação perante um caso suspeito ou confirmado de COVID-19 (Anexos XIII e XIV);
 Identificação de uma ou mais áreas de isolamento;
 Trajetos possíveis para o caso suspeito se deslocar até à área de isolamento, devidamente
assinalados;
 Lista atualizada de contactos a ativar perante um caso suspeito de COVID-19:
o Autoridade de Saúde Local/ Equipa de Saúde Pública;
o SNS 24;
o Contactos de emergência das crianças ou alunos.
 Divulgação do plano por todos os profissionais (pessoal docente e não docente), alunos e
encarregados de educação.
 Informação ao pessoal docente e não docente para zelar pelo cumprimento do mesmo e saber
quando e como ativar em caso de necessidade.

2.

PLANO DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO



Elaboração de um Plano de Comunicação e informação, com:
 Designar uma equipa responsável pela comunicação/articulação/informação;
 Fluxos de informação:
o Interna (com o pessoal docente e não docente, com os alunos);
o Interinstitucional (com as equipas de saúde, agente da proteção civil entre outros);
o Externa (com os encarregados de educação, associação de pais);
 Canais de comunicação (e-mail, sms, sites do agrupamento de escolas, posters, placards…);
 Informação baseada na evidência constantemente atualizada, a ser disseminada (ex:
cartazes informativos da DGS com as medidas preventivas para promover as boas práticas
na escola);
 Identificação de fluxo de comunicação (quem informa quem) de acordo com a cadeia
hierárquica e a gravidade da situação (a Autoridade de Local, toda a comunidade escolar,
só pessoal docente ou não docente entre outros);
 Mensagens-chave preparadas para diferentes contextos e níveis de emergência, como por
exemplo:
o Alterações à organização e funcionamento do estabelecimento ou do plano de
contingência;
o Orientações para o pessoal docente promover a educação para a saúde, dando
aulas que propiciem a adoção de comportamentos preventivos;
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o



Mensagem a veicular caso seja identificado um caso suspeito, confirmado ou surto
no estabelecimento de ensino (anexo XVI);
Agendamento de reuniões periódicas com a comunidade escolar que permitam reportar o
que tem corrido bem e o que necessita de melhorias, atualizar os conhecimentos
relativamente ao plano de contingência.

3.

REORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO



Aplicar medidas recomendadas (Orientações Ano Letivo 2020/2021)
 Distanciamento físico:
o Maximizar o espaço entre as pessoas (sempre que possível, deve garantir-se um
distanciamento físico entre os alunos e alunos/docentes de, pelo menos 1 metro);
o Sinalizar os trajetos de circulação e os pontos de espera em filas;
o Sinalizar os lugares a ocupar nas mesas dos refeitórios;
o Segmentação dos espaços comuns para funcionamento em coortes (ex.: coortes);
 Higiene das mãos, etiqueta respiratória e utilização de máscara:
o Afixar cartazes da DGS;
o Verificar condições das instalações sanitárias;
o Verificar existência de caixotes do lixo;
o Disponibilizar dispensadores de solução antissética de base alcoólica (SABA);
 Caso suspeito:
o Sinalização da área de isolamento e circuitos;
o Equipar a sala de isolamento com os materiais recomendados;



Limpeza geral a todo o estabelecimento de ensino (Plano “Limpeza e desinfeção de superfícies em
ambiente escolar no contexto da pandemia COVID-19”).

Após estas fases de planificação, comunicação, informação,
reorganização do espaço, a escola estará pronta para abrir em segurança.
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Anexo II a V – Cartazes e folhetos informativos

23 | 30

PLANO DE CONTINGÊNCIA
2020 - 2021

Anexo VI a IX – Cartazes e folhetos informativos
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Anexo X – Fluxograma de atuação perante um caso confirmado de COVID-19 fora do
estabelecimento

Anexo XI – Lista de contactos úteis
CENTRO DE CONTACTO DO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE/ SNS 24
808 24 24 24
AUTORIDADE DE SAÚDE LOCAL/ UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA LOCAL
Contacto a ser realizado pela Equipa Operativa Central (EOC)/ Ponto Focal do Plano de Contingência
EQUIPA OPERATIVA CENTRAL (EOC)/ PONTO FOCAL DO PLANO DE CONTINGÊNCIA
 Responsável: Diretor, Fernando Mota – 236 209 210/ 236 212 169/ Extensão 301
 Coordenadora: Subdiretora, Manuela Pinto – 236 209 210/ 236 212 169/ Extensão 304
 Coordenação da Educação para a Saúde:
o Sónia Veríssimo Marques – 236 209 210/ 236 212 169
o Fátima Santos – 236 209 210/ 236 212 169
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EQUIPAS OPERATIVAS (EO)
Estabelecimento

Coordenador

EB Abiul

Anabela Cunha

EB Almagreira

Lucília Jardim

EB Barrocal

Filipe Pedrosa

EB Conde Castelo
Melhor

Ana Simões

EB Louriçal

Ondina Cintra

EB Machada

Florbela Oliveira

EB Moita do Boi

Sónia Rosa

EB Pelariga

Verónica Grumete

EB Pombal

Florbela Leitão

EB Redinha

Sara Gomes

EB Vila Cã

Isabel Amora

JI Assanha da Paz

Maria João Ferreira

JI Barrocal

Isabel Jorge

JI Vila Cã

Ana Vergílio

EB Marquês de Pombal

Luís Costa
Fernando Mota
Manuela Pinto
Fernanda Duarte

ES de Pombal

Manuel António
Vasco Faria

Contactos

Substituto

236 922373
anabela.cunha@aepombal.edu.pt
236 219673
lucilia.jardim@aepombal.edu.pt
236 244663
filipe.pedrosa@aepombal.edu.pt
236 218577
ana.simoes@aepombal.edu.pt
236 962625
ondina.cinta@aepombal.edu.pt
236 214633
florbela.oliveira@aepombal.edu.pt
236 962624
sonia.rosa@aepombal.edu.pt
236 211489
veronica.grumete@aepombal.edu.pt Fernanda Duarte
236 216876
236 212 169
florbela.leitao@aepombal.edu.pt
fernanda.duarte@aepombal.edu.pt
236 911080
sara.gomes@aepombal.edu.pt
236 922375
isabel.amora@aepombal.edu.pt
236 244657
mjoao.ferreira@aepombal.edu.pt
236 244658
isabel.jorge@aepombal.edu.pt
236 922375
ana.vergilio@aepombal.edu.pt
Extensão 201
Vasco Faria - Extensão 306
luis.costa@aepombal.edu.pt
vasco.faria@aepombal.edu.pt
Extensão 301
diretor@aepombal.edu.pt
Extensão 304
manuela.pinto@aepombal.edu.pt
Extensão 305
fernanda.duarte@aepombal.edu.pt
Extensão 303
manuel.antonio@aepombal.edu.pt
Extensão 306
vasco.faria@aepombal.edu.pt
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Anexo XII: Formulário para a Equipa Operativa Central (EOC)/ Autoridade de Saúde
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 ensino deve transmitir, de forma ágil, à autoridade de Saúde/ Unidade de Saúde
Pública as seguintes informações:
Tabela 1: INFORMAÇÕES SOBRE O ESTABELECIMENTO DE ENSINO
Nome do estabelecimento de ensino:
Endereço:
Freguesia:
Telefone:

Endereço eletrónico:

Tabela 2: INFORMAÇÕES SOBRE O CASO CONFIRMADO (Aluno)
Nome:
Idade:
Turma:

Telefone:
N.º de alunos da turma

Tabela 3: INFORMAÇÕES SOBRE O CASO CONFIRMADO (Docente ou Não docente)
Nome:
Telefone:
Cargo:
Turma(s) com a(s) qual(is) 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
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 Sem informação
Utilização de cantina ou bar escolar?
 Sim. Especificar turno/ horário:
 Não
 Sem informação
Utilização de outro espaço no estabelecimento de ensino?
 Sim. Especificar:
 Não
 Sem informação

O estabelecimento de ensino deve enviar a lista dos alunos e docentes e não docentes alocados a uma turma,
coorte, ou qualquer outro contato conhecido fora da sala de aula, especificando o tipo de contacto.

Nome

Telefone

E-mail

Tipo de contacto*

(…)
* aluno da mesma turma, aluno de outra turma de uma mesma coorte, docente, não docente, atividade extracurricular,
coabitante, etc.

Anexo XIII – Fluxo de atuação perante caso suspeito de COVID-19 em adultos, em contexto escolar

Fluxo 1 – Atuação perante caso suspeito de COVID-19 em adultos, em contexto escolar
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Anexo XIV – Fluxo de atuação perante caso suspeito de COVID-19 em menor de idade, em
contexto escolar

Fluxo 2 – Atuação perante caso suspeito de COVID-19 em menor de idade, em contexto escolar

Anexo XV – Registo de ocupação da Sala de Isolamento

Estabelecimento de ensino:

Data

Nome

Aluno
Encarregado de
N.º Ano/turma
Educação

Adulto
Docente

Não docente

Telefone

(…)
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Anexo XVI – Minuta dirigida aos Encarregados de Educação (a preencher pela Direção do
Agrupamento)

[Contacto do Diretor do Agrupamento de escolas]
[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 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 (> 38C). 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 específicas criadas para o efeito.
Queremos assegurar que a comunicação será mantida de forma fluida, 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]
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