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“Vivemos  um  tempo  novo  em  que  a  nossa  vida
muda,  tem de  mudar,  um tempo que  pede  ainda
mais o melhor de nós para que tudo corra bem... “

Bento Rodrigues
#sic
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1. Enquadramento 

Os  estabelecimentos  de  educação,  no  ano  letivo  2021/2022,  têm  um  conjunto  de  orientações  que

garantem a retoma das atividades educativas e formativas, letivas e não letivas, em condições de segurança

para toda a comunidade educativa. 

Face à evolução epidemiológica e tendo como prioridade garantir o direito à educação das crianças e

jovens,  foram sendo ajustadas  políticas  e  medidas  de  prevenção,  que  se  encontram estabelecidas  no

documento “Referencial Escolas – Controlo da transmissão de COVID-19 em contexto escolar, publicado

pela DGS, que tem em conta os princípios da evidência científica. 

Neste contexto, importa definir estratégias que possibilitem o ensino presencial, tendo como objetivo a

prevenção da doença e a minimização do risco de transmissão de SARS-CoV-2, através da manutenção das

condições de segurança e higiene nos estabelecimentos de educação e/ou ensino no decorrer do ano letivo

2021/2022.

1.1.O que é o novo Coronavírus SARS-CoV-2  

Os  coronavírus  são  um  grupo  de  vírus  que  podem  causar  infeções,  do  qual  faz  parte  a  COVID-19.

Normalmente, estas infeções estão associadas ao sistema respiratório, podendo ser semelhantes a uma

gripe comum ou evoluir para uma doença mais grave, como pneumonia.

TRANSMISSÃO DA INFEÇÃO 

Com base na evidência científica atual, este vírus transmite-se principalmente através de:

a. Contacto  direto: disseminação de  gotículas  respiratórias,  produzidas  quando  uma pessoa  infetada

tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou estarem em contacto com a boca, nariz ou olhos das

pessoas que estão próximas.

b. Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com SARS-COV-2 e,

em seguida, com a boca, nariz, olhos ou através de inalação de aerossóis contendo o vírus.

Existem estudos que sugerem a acumulação de aerossóis potencialmente infetados em espaços fechados.

 

1.2. Principais sintomas

Os sintomas são semelhantes a uma gripe, como por exemplo: 

• febre;

• tosse;

• dificuldade respiratória;

• outros sintomas, entre os quais,  odinofagia (dor de garganta), dores musculares generalizadas, perda

transitória do paladar ou olfato e até queixas e alterações gastrointestinais (dores de barriga, náuseas ou

diarreia).
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2. Objetivo do Plano de Contingência

O objetivo do Plano de Contingência é manter a atividade da instituição escolar, em face dos possíveis

efeitos da infeção pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2, nomeadamente o absentismo dos profissionais e dos

alunos  e  respetivas  repercussões  nas  atividades  escolares  e  no  ambiente  familiar  e  social  de  toda  a

comunidade educativa. 

O referido plano, consiste num conjunto de medidas e ações que deverão ser aplicadas oportunamente, de

modo  articulado,  em  cada  fase  da  evolução  da  infeção,  para  permitir  que  a  Escola  se  prepare  para

enfrentar,  de modo adequado, as possíveis consequências de uma pandemia causado pelo Coronavírus

SARS-CoV-2, em estreita articulação com as famílias, os serviços de saúde e outras estruturas pertinentes

da comunidade educativa.

Neste  sentido,  e  por  forma  a  antecipar  e  gerir  o  impacto  duma  eventual  situação  de  doença  nos

colaboradores e alunos desta instituição educativa, propõem-se: 

a) Preparar a resposta operacional para minimizar as condições de propagação da doença e manter os

serviços essenciais em funcionamento; 

b) Definir a estrutura de decisão e de coordenação; 

c) Preparar resposta às necessidades de notificação e comunicação, para o interior e para o exterior da

Instituição (Plano de Comunicação); 

d) Preparar os estabelecimentos escolares do Agrupamento, da situação e atividade normais, tão rápido e

seguro quanto possível.

Esta  informação  pode  ser  atualizada  a  qualquer  momento,  tendo  em  conta  a  evolução  do  quadro

epidemiológico da COVID-19. 

As situações não previstas neste documento devem ser avaliadas caso a caso.

3. Políticas e Princípios  

O Plano de Contingência do Agrupamento de Escolas de Águeda tem subjacentes os seguintes princípios

enumerados por ordem decrescente de valor percebido: 

1.º Salvaguardar a vida de pessoas, reduzindo o risco de contaminação nos locais de trabalho (por via do

contacto com colegas ou por contacto com alunos e até mesmo terceiros) e limitando a propagação no

interior das instalações dos estabelecimentos escolares do Agrupamento; 

2.º Preservar  e  proteger  o  património  e  a  continuidade  das  atividades  na  instituição  educativa,

minimizando o impacto de qualquer interrupção, assegurando a manutenção dos serviços essenciais; 

3.º Envolver as entidades oficiais que possam garantir o apoio na resolução da situação de crise; 

4.º Gerir a informação, interna e externa, de modo a surgir na opinião pública (comunidade em que está

inserida) como transparente, concisa, clara e verosímil.
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4. Ativação do Plano

4.1 - Identificação de um Coordenador e de uma Equipa Operativa 

A coordenação global do plano é assumida por 1 coordenador no Agrupamento. 

Equipa Operativa: 

 Professores – professores da Equipa PES, Coordenadores de Departamento/subcoordenadores, Coorde-

nadora dos Diretores de Turma, Coordenadores de Estabelecimento;

  Assistentes Técnicos – Coordenador dos serviços administrativos;

 Assistentes Operacionais – Coordenador dos Assistentes Operacionais.

A Equipa Operativa terá de articular com a unidade de saúde pública (Centros de Saúde, Hospital, postos

médicos) bem como pais, encarregados de educação e autarquias.

4.2. Cadeia de Gestão no âmbito do plano 

R. Heróis do Ultramar 20, 3750-150 Águeda   |   https://aeagueda.pt   |    telefone: 234 600 780   |    emails: info@aeagueda.pt  / ce@aeagueda.pt            6

COORDENAÇÃO
Diretor do Agrupamento de Escolas de Águeda

Professor Paulo Pimentel

1.º Ciclo e Pré-Escolar

Responsável:  Professor  António

Tondela

2.º Ciclo

Responsável:  Professora Maria do

Carmo Cupido

Assistentes Técnicos e
Operacionais 

Responsável:  Professora  Clara

Almeida

- Departamentos

- Coordenadores de Escola

- Docentes

- Departamentos

- Diretores de Turma

- Docentes

- Coordenadores AT e AO

- Assistentes Técnicos e Operacionais

- Refeitório
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4.3. Operacionalização

Equipas Responsabilidades

Equipa de Supervisão/ 
Direção

• (Re)Definição da estratégia organizacional de atuação;
• Definição de Medidas Internas;
• Articulação com os serviços de Saúde Pública.

Equipa de Referenciação
• Identificação de casos;
• Sinalização à Equipa Operacional;
• Articulação com famílias.

Equipa de Intervenção
• Encaminhamento interno/ acompanhamento;
• Articulação com Linha Saúde 24;
• Articulação com Equipa Supervisão.

Equipa de Suporte
• Apoio na Sala de Isolamento;
• Articulação com Equipa Operacional.

Equipa de Desinfeção
• Limpeza e desinfeção da área de isolamento e demais espaços
e equipamentos, sujeitos a avaliação pela Autoridade de Saúde
Local.

 Contactos

Linha de Saúde 24 • 808242424

Delegado de Saúde de 
Águeda

• 234610210

INEM • 112

5. Identificação das atividades essenciais e prioritárias

 Gestão; 

 Pessoal docente – atividades letivas; 

 Serviços Administrativos – vencimentos, correio e atendimento ao público;  

 Assistentes Operacionais – higiene do espaço escolar nomeadamente arejamento das salas, desinfeção

das superfícies, desinfeção dos materiais manipuláveis e objetos de uso frequente, desinfeção das instala-

ções sanitárias após os intervalos,  vigilância de recreios, acompanhamento das crianças com sintomas de

doença; 

 Fornecedores de bens ou serviços – alimentação, higienização e material escolar; 

 Refeitório - Serviço de refeições.
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6. Funcionamento da Atividade Escolar 

6.1. Horário das atividades letivas – Pré-escolar 

JI de Águeda / JI da Borralha / JI da Castanheira / JI da Giesteira / JI de Recardães 

Abertura
das AAAF(*)

Início das
atividades

letivas

Saída para
almoço

Tempo para
almoço

Início das
atividades

letivas
Saída da tarde

Horário das
AAAF(*)

7H30m 9h00 12h00 1h30 13h30 15h30
15h30 às

19h00

6.2. Horário das atividades letivas – 1.º ciclo

EB da Borralha, EB Fernando Caldeira e EB de Recardães

Alunos do 1.º e 2.º anos Alunos do 3.º e 4.º anos

Turno da manhã 09h00 às 13h00 08h00 às 12h001

Intervalo 11h00 às 11h30 10h00 às 10h30

Almoço 13h00 às 14h30 12h00 às 13h302

Turno da tarde 14h30 às 15h30 13h30 às 14h302

Intervalo 15h30 às 16h00 14h30 às 14h45

AEC 16h00 às 17h00 14h45 às 15h45

Limite para a saída da EB Até às 17h30 Até às 16h15

1 Na EB Fernando Caldeira, os alunos do 3.º ano das turmas TFC02   (Pro  f.ª  Filomena  )   e TFC08   (  Prof.ª Esmeralda  )   terão o horário das turmas do 1.º e 2.º Anos. 

EB de Águeda (Chãs)

TAG02 + TAG01 TAG03 + TAG04

Turno da manhã 08h00 às 12h00 09h00 às 13h00

Intervalo 10h00 às 10h30 11h00 às 11h30

Almoço 12h00 às 13h30 13h00 às 14h30

Turno da tarde 13h30 às 14h30 14h30 às 15h30

Intervalo 14h30 às 14h45 15h30 às 16h00

AEC 14h45 às 15h45 16h00 às 17h00

Limite para a saída da EB Até às 16h15 Até às 17h30
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EB de Assequins

Turma 1.º e 4.º anos Turma 2.º e 3.º anos

Turno da manhã 09h00 às 12h30 09h00 às 12h30

Intervalo 10h30 às 11h00 10h30 às 11h00

Almoço 12h30 às 14h00 12h30 às 14h00

Turno da tarde 14h00 às 15h30 14h00 às 15h30

Intervalo 15h30 às 16h00 15h30 às 16h00

AEC 16h00 às 17h00 16h00 às 17h00

Limite para a saída da EB Até às 17h30 Até às 17h30

6.3 – Horário das atividades letivas – 2.º ciclo

Para  evitar  ajuntamentos  nos  intervalos,  foram  criados  dois  turnos  que  funcionarão  com  intervalos
desfasados, de acordo com a distribuição constante no quadro seguinte:

6.4. Circuitos de circulação e espaços de recreios

- No portão de entrada e saída dos alunos haverá percursos no pavimento exterior, de modo a demarcar-se

um circuito de circulação dentro do recinto da escola e à existência de corredores de passagem contínuos,

com as devidas indicações;

- Na EB Fernando Caldeira, serão marcados onze espaços no recreio escola, para uso dos alunos em tempo

de intervalo. Cada turma terá a indicação do espaço que lhe foi atribuído, sendo a utilização dos mesmos

feita em intervalos desfasados. Com tempo de chuva, os alunos devem permanecer na sala de aula;
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TURNO 1 TURNO 2
08h30 09h20 08h30 09h20
09h20 10h10 Intervalo 09h20 09h30

Intervalo 10h10 10h25 09h30 10h20
10h25 11h15 10h20 11h10
11h15 12h05 Intervalo 11h10 11h25

Intervalo 12h05 12h15 11h25 12h15
12h15 13h05 12h15 13h05

13:20 14:10 13:20 14:10
14:10 15.00 Intervalo 14:10 14:15

Intervalo 15:00 15:10 14:15 15:05
15:10 16:00 15:05 15:55
16:00 16:50 Intervalo 15:55 16:05

Intervalo 16:50 17:00 16:05 16:55
17:00 17:50 16:55 17:45
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- A circulação no interior do bloco de aulas será limitada e restringir-se-á exclusivamente ao acesso às salas

de aula e às instalações sanitárias. Quando se circular nos corredores, a circulação será sempre pela direita,

devidamente marcada no pavimento;

-  A  sala  de  aula  deve  garantir,  sempre  que  possível,  uma  maximização  do  espaço  entre  alunos  e

alunos/docentes, por forma a manter o distanciamento físico de pelo menos 1 metro;

-  Em cada turma,  deve ser definido um aluno a quem cabe, e apenas a ele,  a  abertura  de janelas,  o

manuseamento de estores e/ou outro equipamento de uso coletivo necessário ao funcionamento da aula;

- Entre o professor e a primeira fila de alunos deve garantir-se uma distância de, pelo menos, um metro;

- Caso se verifique a necessidade de utilização de um outro espaço (Ex: Auditório, Biblioteca), deve reduzir-

se a lotação máxima, dispondo de sinalética que indique os lugares que podem ser ocupados, de modo a

garantir  as  regras  de  distanciamento  físico.  Estes  espaços  são  higienizados  e  desinfetados  após  cada

utilização; 

- Cada turma terá um horário definido para a sua utilização, sendo que a lotação foi igualmente reduzida e

os  lugares  a  utilizar  devidamente  assinalados.  Os  espaços  são  higienizados  e  desinfetados  após  cada

utilização;

- Os acessos à Biblioteca e à reprografia obedecerão aos mesmos critérios de circulação, sempre pelo lado

direito, devendo ser marcados no chão o espaço de segurança para as filas de espera;

- Nas salas de almoço para professores e para as assistentes operacionais, o número limite será de duas

pessoas de cada vez. Na(s) sala(s) dos professores, não poderão exceder-se os 12 lugares de cada vez. 

Nota: Cada estabelecimento de ensino, tem um mapa de circulação específico.

7. Identificação das medidas de manutenção da atividade escolar em situação de crise 

a) Absentismo dos professores: 

• Ocupação/cumprimento do plano disponibilizado pelo professor da disciplina, dos alunos, na sala, recor -

rendo à bolsa de professores de substituição. Na ausência destes, ocupação por parte dos assistentes ope -

racionais;

•  Possibilidade de realização  de  atividades através  de e-mail,  videoconferência  ou outra  comunicação

eletrónica, sendo que a turma ficará na escola à responsabilidade de um professor/assistente operacional.

b) Absentismo dos assistentes técnicos dos Serviços Administrativos: 

• A coordenadora dos serviços administrativos deverá assegurar a formação de assistentes técnicos para o

desempenho das funções prioritárias, de modo a garantir o exercício das mesmas em caso de ausência do

funcionário habitualmente responsável por essa tarefa. 

• Na ausência da coordenadora dos Serviços Administrativos ficarão responsáveis pelas tarefas prioritárias

duas assistentes técnicas nomeadas para o efeito.

c) Absentismo dos assistentes operacionais: 
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•  A  chefe  dos  assistentes  operacionais  deverá  assegurar  a  formação  de  pessoal  não  docente  para  o

desempenho das funções prioritárias, de modo a garantir o exercício das mesmas, em caso de ausência do

funcionário habitualmente responsável por essa tarefa. Na ausência da chefe, ficará responsável por esta

tarefa, um assistente operacional nomeado pela mesma.

 Para o apoio à sala de isolamento serão destacados dois assistentes operacionais.

d) Fornecedor de bens ou serviços essenciais para o funcionamento da Escola:

 Higienização e material escolar – Definidos pelos Serviços Administrativos.

e) Assegurar a existência de uma reserva estratégica de bens ou produtos de proteção e higienização, cuja

falta possa comprometer o exercício das atividades mínimas ou consideradas prioritárias:

f)  Os  Serviços  Administrativos  devem  possuir  um  ficheiro  atualizado  com  os  contactos  dos  pais  e

encarregados de educação de todos os alunos, o qual deverá estar disponível junto do telefone.

g)  No caso de  encerramento  da escola,  deverá  ser  comunicado aos  pais/encarregados  de  educação o

período de encerramento e medidas de vigilância a adotar. 

O encerramento de todo o estabelecimento de educação e ensino só deve ser ponderado em situações de

elevado risco no estabelecimento ou na comunidade.  Esta  medida apenas pode ser  determinada pela

Autoridade de Saúde territorial competente.

8. Medidas de prevenção e controlo da infeção pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2:

As escolas e outros estabelecimentos de ensino têm um papel muito importante na prevenção da infeção

pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2, adotando medidas que visam capacitar a comunidade educativa para a

adoção de comportamentos preventivos adequados e que visam intervir no ambiente escolar, no sentido

de facilitar esses mesmos comportamentos. 

8.1. Informação e capacitação 

É fundamental garantir que a comunidade educativa possua informação sobre as medidas de prevenção –

higiene pessoal e do ambiente escolar – que deverão ser adotadas

Tabela 1 – Cronograma de reuniões para esclarecimento e sensibilização

Destinatários Data Assunto Dinamizador

Pessoal docente Setembro1

Medidas de prevenção, sinais

de alerta, procedimentos, ...

Direção

Pessoal não docente Setembro1 Direção

Alunos Setembro1 Professores  de  Cidadania  e

Desenvolvimento

Encarregados de  Educação Setembro1 DT

1 Em setembro, para o arranque do ano letivo, e sempre que for necessário.
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8.2. Medidas gerais de higienização e de prevenção diárias 

De  modo  a  garantir  a  segurança  de  toda  a  comunidade  educativa,  é  necessário  tomar  medidas  de

prevenção diárias que deverão ser adotadas por todos os intervenientes.

 Em todos os espaços escolares, está afixado um plano de higienização e o respetivo registo de

desinfeção realizada (data/hora/identificação).

 Manutenção das  condições  de  distanciamento  em  segurança  em todos  os  espaços  do  recinto

escolar;

 Qualquer pessoa com idade superior a 10 anos, e, no caso dos alunos, a partir do 2.º ciclo do ensino

básico,  independentemente  da  idade,  deve  obrigatoriamente  utilizar  máscara  comunitária

certificada ou máscara cirúrgica para o acesso ou permanência no interior dos estabelecimentos de

educação e/ou ensino. Esta obrigatoriedade não se aplica nos espaços de recreio ao ar livre, sem

prejuízo  de  ser  recomendado  o  uso  de  máscara,  sempre  que  se  verifiquem  aglomerados  de

pessoas;

 Para as crianças que frequentam o 1.º ciclo do ensino básico, independentemente da idade, a

utilização de máscara comunitária certificada ou máscara cirúrgica é recomendada para o acesso ou

permanência no interior dos estabelecimentos de educação e/ou ensino, como medida adicional

de proteção uma vez que estas crianças não possuem o esquema vacinal primário completo. Nos

espaços de recreio ao ar livre, pode ser utilizada máscara sempre que se verifiquem aglomerados

de pessoas;

 A máscara deverá ser substituída sempre que se encontre húmida;

 Afixação de cartazes  da  Direção Geral  de Saúde,  em pontos estratégicos da escola;  Limpeza e

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

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

os teclados, ratos de computador e corrimões, utilizando preferencialmente, solução aquosa de

álcool;

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

possibilitem a lavagem das mãos;

 Todas as casas de banho possuirão dispositivos de sabonete líquido e toalhetes;

 Os lenços usados deverão ser  colocados  no caixote  do  lixo,  lavando/desinfetando as  mãos de

seguida; 

 Despejar com frequência os caixotes do lixo de resíduos (que contemplam sacos plásticos e tampa

com acionamento não manual), que se encontram distribuídos estrategicamente. Estes sacos de

lixo deverão ser colocados no contentor de resíduos indiferenciados;

 Desinfetar as instalações sanitárias após cada intervalo e/ou cada utilização, no caso de ser durante

o período de aulas.  Em local visível será afixado um documento de registo de desinfeção realizada

(data/hora/identificação).

 Cancelar  atividades  realizadas  em  espaço  fechado  que  não  sejam  fundamentais  e  privilegiar,

sempre que possível, atividades ao ar livre;

 Realizar  testes  laboratoriais  para  SARS-CoV-2  adaptados  ao  risco  epidemiológico  conforme  a

Estratégia Nacional de Testes para SARS-CoV-2, vertida na Norma n.º 019/2020 da DGS;

 Estabelecer  uma  comunicação  empática  de  forma  a  promover  o  envolvimento  de  toda  a

comunidade escolar na adoção das medidas;

 Vacinar  os  elegíveis,  em  diferentes  grupos  etários,  incluindo  crianças,  segundo  a  Norma  n.º

002/2021 da DGS.
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8.2.1. Higiene das mãos

 Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20

segundos.

 Higienizar as mãos com solução à base de álcool ao entrar na escola, sala de aula ou em qualquer

serviço.

 Reforçar  a sua lavagem, antes e depois das refeições,  após o uso da casa de banho, tosse ou

espirro,  manuseamento de lenços com secreções, toque em superfícies utilizadas por outrem e

sempre que estejam sujas.

8.2.2. Ambiente Escolar 

No espaço escolar há materiais e procedimentos cuja implementação visa prevenir e acautelar a saúde de

todos os elementos da comunidade educativa.

 Colocação de dispositivos com soluções de limpeza das mãos à base de álcool ou sabão nos locais: 

- Portaria/Entradas;  

- Sala de isolamento; 

- Papelaria/Reprografia; 

- Secretaria; 

- Receção/PBX; 

- Refeitório; 

- Pavilhão desportivo; 

- Sala(s) de professores;

- Salas de aula;

- Biblioteca Escolar;

- Casas de banho.

 Colocação de dispositivo para fornecimento de toalhetes de papel em todas as casas de banho; 

 Colocação de caixotes do lixo fechados com pedal (em todos os espaços interiores e exteriores

destinados a esse fim).

8.2.3. Sala de Aula: 

 Todas as turmas terão sala fixa;

 Os alunos deverão sentar-se em todas as aulas de acordo com a planta de sala de aula definida,

para minimizar o contacto/contágio entre pares;

 Cada um dos alunos deverá ser portador de um maço de lenços de papel e máscara;

 Nas salas de aula as janelas de bandeira devem permanecer abertas, assim como a porta; 

 No final de cada aula, o docente deve assegurar que a sala é arejada durante o intervalo;

 Não haverá partilha de qualquer tipo de material, pelo que cada aluno se deverá munir de todo o

material que necessitar para cada aula. Do mesmo modo, não poderá haver partilha de garrafas de

água, comida ou outros bens pessoais; 

 Sempre que durante as aulas necessitem de ir  à casa de banho, os alunos deverão proceder à

higienização das mãos;

 A desinfeção da secretária do professor e dos respetivos materiais, deverá ser efetuada no final de

cada utilização, sempre que muda de turma/sala.
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8.2.4. Refeitório:

 À entrada do refeitório, os alunos procederão à higienização das mãos recorrendo aos lavatórios

colocados na casa de banho mais próxima, com supervisão dos elementos destacados para o efeito;

 Neste espaço, a máscara deverá ser retirada apenas durante o tempo estritamente necessário ao

consumo da refeição, usando a saqueta do talher para guardar a máscara durante o tempo que

consomem a refeição;

 Após o consumo da refeição, o tabuleiro deverá ser colocado nos carros de recolha dos tabuleiros

ou entregue na zona de lavagem da loiça;

 As  mesas  e  cadeiras  devem  ser  higienizadas,  de  forma  a  que,  entre  dois  “clientes”  este

procedimento possa ser realizado.

8.3. Medidas de isolamento e distanciamento social 

Serão reforçadas as medidas de prevenção, a ser implementadas por toda a comunidade educativa:

 Prescindir de cumprimentos por beijos e abraços;

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

 Usar lenços de papel (utilização única);

 Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos, substituindo a máscara,

de seguida;

 Evitar tocar nos olhos, no nariz, na boca e na parte da frente da máscara com as mãos sujas ou

contaminadas.

 Divulgar aos pais e encarregados de educação regras claras de não admissão na escola e dever de

permanência em casa, de crianças que apresentem quaisquer sinais e/ou sintomas de doença, de

acordo com a Norma n.º 020/2020 da DGS, como: 

 Dores de cabeça e cansaço generalizado;

 Tosse de novo ou agravamento do padrão habitual;

 Febre, sem outra causa atribuível;

 Dificuldade respiratória sem outra causa atribuível;

 Perda completa de olfato, falta completa de paladar, de início súbito;

8.4. Serviços gerais

 Os assistentes técnicos e operacionais procederão à limpeza das mãos recorrendo à solução específica

sempre que se justifique (contacto com materiais oriundos do exterior). 

 Na receção, o assistente operacional procederá à limpeza das mãos recorrendo à solução específica sem-

pre que se justifique e à limpeza do telefone com material específico, sempre que o mesmo seja utilizado. 

 No final do dia, os assistentes operacionais deverão repor o stock de máscaras, toalhetes, lenços de papel,

sabão e da solução desinfetante nos dispositivos de parede e os consumíveis das casas de banho. 

 O responsável pelas compras deverá proceder, semanalmente, à avaliação dos stocks e proceder à sua

reposição sempre que se justifique. 

 Os bebedouros exteriores deverão ser encerrados durante o período em que vigorar o atual Plano de

Contingência.
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8.5. Sala de isolamento

• Está selecionada uma sala de isolamento em cada estabelecimento de ensino do Agrupamento.

• A sala deve ser utilizada apenas para alunos e profissionais que evidenciem sintomas de COVID-19. Deve

ser arejada frequentemente.

 A porta deve permanecer fechada sempre que estiver a ser utilizada. 

• Deve dispor de um dispositivo dispensador de solução antisséptica de base alcoólica para desinfeção das

mãos. 

• Deve ser limpa e arejada, após a sua utilização por eventuais crianças doentes, por uma assistente com

equipamento de proteção individual (luvas e máscaras descartáveis), utilizando produtos de limpeza de uso

exclusivo. 

 Esta área deve estar equipada com: telefone, cadeira ou marquesa, kit com água e alguns alimentos não

perecíveis, contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico), toalhetes de papel, másca -

ras cirúrgicas, luvas descartáveis, termómetro digital sem contacto.

 Nesta área deve existir uma instalação sanitária devidamente equipada, nomeadamente com doseador de

sabão e toalhetes de papel, para utilização exclusiva do trabalhador com sintomas/caso suspeito.

9.  Atuação do Estabelecimento de Ensino perante um caso possível ou provável de COVID-19

Perante a identificação de um caso suspeito, devem ser tomados os seguintes passos: 

9.1. No decorrer de uma aula, se um aluno manifestar sintomas de COVID-19: 

1. O professor chama o assistente operacional e convida o aluno a sair da sala de aula. 

2. O assistente operacional contacta o responsável pela sala de isolamento.

3. A equipa de intervenção deve contactar, de imediato, o diretor pelas vias estabelecidas no Plano de

Contingência do Agrupamento. 
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4. O responsável pela sala de isolamento (equipa de intervenção), acompanha o aluno até à referida sala,

seguindo circuitos próprios.

5. É contactado 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 de educação, preferencialmente

em veículo próprio.

9.2. Procedimentos na sala de isolamento

Na área de isolamento, o encarregado de educação, ou o próprio se for um adulto, contacta o  SNS 24 –

808242424 ou outras linhas criadas para o efeito e segue as indicações que lhe forem dadas. O diretor ou

o responsável pela sala de isolamento pode realizar o contacto telefónico se tiver autorização prévia do en -

carregado de educação. 

Na sequência da triagem telefónica: 
• Se o caso não for considerado validado como possível ou provável de COVID-19 pela triagem telefónica
(SNS 24 ou outras linhas),  a pessoa segue o procedimento normal da escola, de acordo com o quadro
clínico apresentado. Terminam os procedimentos constantes no Plano de Contingência para COVID-19. 

• Se o caso for considerado validado como possível ou provável de COVID-19 pela triagem telefónica (SNS
24 ou outras linhas) 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 dos hospitais. 

Nota:  Se o encarregado de educação não 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 do estabelecimento

de educação. 

9.3. Procedimento perante um caso validado como possível ou provável triado pelo SNS 24

Caso exista um caso validado como possível ou provável de COVID-19 triado pela SNS 24 ou outras linhas

de  triagem  telefónica,  é  contactado,  de  imediato,  o  Delegado  de  Saúde  de  Águeda,  cujos  contactos

telefónicos devem constar num documento visível na área de isolamento, e estar gravados no telemóvel do

ponto focal e do diretor do Agrupamento. 

9.4. Medidas a adotar perante um caso validado

- Na situação de um caso confirmado, a área de “isolamento” deve ser interditada até à validação da des-

contaminação (limpeza e desinfeção) pela Autoridade de Saúde Local. Esta interdição só poderá ser levan -

tada pela Autoridade de Saúde.

- Armazenar os resíduos do caso confirmado em saco de plástico que, após ser fechado, deve ser segregado

e enviado para operador licenciado.

- A autoridade de Saúde Local, em estreita articulação com o Diretor, comunica à DGS informações sobre as

medidas implementadas na escola e sobre o estado de saúde dos contactos próximos do doente.
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9.5. Regresso de caso confirmado ao estabelecimento de ensino

Todas as pessoas que recuperaram de COVID-19, e que cumpriram os critérios de fim de isolamento deter -

minados, devem manter o cumprimento das medidas de prevenção e controlo de infeção, de acordo com

as recomendações da Autoridade de Saúde territorialmente competente.

Ficam sujeitos a isolamento os casos/infetados, de acordo com a Norma 004/2020 da DGS:

 a. Assintomáticos - 7 dias, não carecendo de teste para cessar o isolamento;

 b. Sintomáticos: 

-  Ligeiros - 7 dias, não carecendo de teste para cessar o isolamento;

 - Graves e moderados – 10 ou mais dias, de acordo com a evolução clínica, não carecendo de teste para

cessar o isolamento. 

No regresso à escola, é importante que a equipa educativa esteja atenta a possíveis alterações emocionais

e sociais das crianças e dos jovens, como consequência do impacto dos períodos de confinamento.

Posto isto, é essencial que se criem momentos e estratégias de diminuição da ansiedade e do stresse das

crianças e dos jovens no regresso ao ensino presencial. 

Cabe à equipa educativa apoiar os alunos, articular com as famílias, podendo sinalizar situações que susci -

tem maior preocupação para os Serviços de Psicologia do Agrupamento ou para as entidades de saúde com

quem articulem.

10. Definição de contactos:

 

São contactos de alto risco as pessoas que:

- Coabitam com o caso confirmado, exceto se apresentarem esquema vacinal primário completo com dose

de reforço, nos termos da Norma 002/2021 da DGS, ou com história de infeção por SARS-CoV-2 / COVID-19

nos 180 dias subsequentes ao fim do isolamento.

Consideram-se contactos de baixo risco, do caso confirmado, todas as restantes situações.

11. Atuação perante casos confirmados:

Caso positivo:

 • Manter em isolamento no domicílio:

 a. Se não tem sintomas ou tem sintomas ligeiros ficará em isolamento 7 dias, em autocuidado e auto-

monitorização de sintomas.

 Ao 7.º dia terá alta sem necessidade de teste. Caso haja alteração do quadro clínico, deverá ser contac-

tado o SNS 24  - 808 24 24 24.

 b. Se tem sintomas moderados ou graves, ficará em isolamento pelo menos 10 dias e terá alta sem ne-

cessidade de teste.

 Se tiver febre por mais de 48h ou febre superior a 40º; falta de ar/dificuldade respiratória; dor no peito;

alteração do estado de consciência; aparecimento de tosse com expetoração purulenta; vómitos ou di-

arreia persistente, entre outros sintomas, contacte o SNS24 - 808 24 24 24 ou o 112;
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Contacto de alto risco:

- Isolamento no domicílio

i. Se não vier a apresentar sintomas, ficará em isolamento durante 7 dias, em autocuidado e automo -

nitorização de sintomas.

ii. Realizará um primeiro teste para SARS-CoV-2, o mais cedo possível e, idealmente, até ao 3.º dia

após a data da última exposição ao caso confirmado.

iii. Realizará um segundo teste ao 7.º dia após a data da última exposição ao caso confirmado. Se ne -

gativo, terá alta.

iv. Terá uma declaração de isolamento, para justificar a ausência ao trabalho/escola, (docentes, não

docentes e alunos);

v. Caso haja alteração do quadro clínico, deverá ser contactado o SNS24  - 808 24 24 24 ou o 112;

 Contacto de baixo risco:

i. Todos os contactos de baixo risco, não têm indicação de isolamento. 

ii. Nestas circunstâncias, ficam em vigilância passiva de sintomas (caso ocorram sintomas compatíveis

com COVID-19 devem contactar o médico assistente ou a Linha SNS24  - 808 24 24 24). 

iii. Até ao 3.º dia após a data da última exposição ao caso confirmado, devem fazer teste laboratorial

molecular (TAAN) ou teste rápido de antigénio de uso profissional (TRAg) para SARS-CoV-2. 

Em concordância com a Norma n.º 015/2020 da DGS, estas medidas não se aplicam aos contactos de alto

risco com doença confirmada de COVID-19 há menos de 180 dias subsequentes ao fim do isolamento e pes-

soas que apresentem o esquema vacinal primário completo com dose de reforço.

12. Medidas coletivas a adotar pelo estabelecimento de educação e/ou ensino

A  Autoridade  de  Saúde  territorialmente  competente,  em  situações  de  surto,  pode  determinar,  em

articulação  com  a  Autoridade  de  Saúde  Regional  e  com  o  conhecimento  dos  responsáveis  pelos

estabelecimentos de educação e/ou ensino, outras medidas coletivas a aplicar pelo estabelecimento de

educação e ensino.

 Deixa de estar previsto, primariamente: 

a. Encerramento de uma ou mais turmas; 

b. Encerramento de uma ou mais zonas do estabelecimento de educação e/ou ensino; 

c. Encerramento de todo o estabelecimento de educação e/ou ensino.

13. Plano de comunicação

1. Divulgar o Plano de Contingência junto dos profissionais da escola, junto dos pais e encarregados de

educação, dos alunos e da restante comunidade através de reuniões e página do Agrupamento. 

2. Disponibilizar o Plano na página web do agrupamento. 
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3. Afixar informação em suporte escrito e pictórico nos diversos espaços da escola, incluindo placards e

distribuição de panfletos. 

 Registar em suporte próprio todos os casos de suspeita de infeção pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2,

pela assistente responsável pela sala de isolamento. 

 Manter uma lista atualizada dos contactos dos encarregados de educação e de todos os profissionais da

escola (vias alternativas – telemóvel ou e-mail)

 Manter uma lista atualizada dos contactos (telefone, telemóvel, fax, email) da Equipa de Saúde Escolar,

da Autoridade de Saúde Local, da Câmara e das Juntas de Freguesia. 

 Manter uma lista atualizada dos contactos (telefone, telemóvel, fax, email) dos fornecedores de bens e

serviços habituais e alternativos. 

 Manter uma lista atualizada dos contactos (telefone, telemóvel, fax, email) das empresas ou instituições

que asseguram os transportes dos alunos.

14. Avaliação

O plano será reavaliado e atualizado sempre que necessário. Terminada a fase pandémica, proceder-se-á à

elaboração de um breve relatório.

Noutras situações que não estejam aqui contempladas será solicitado esclarecimento às autoridades de

saúde competentes e à tutela ministerial.
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ANEXOS

Anexo I – Fluxograma de situação de Aluno/Colaborador com Sintomas de CODIV-19 num estabelecimento de en-
sino
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Anexo II – Fluxograma de monitorização dos contactos próximos (trabalhadores assintomáticos) de um

caso confirmado de CODIV-19 (trabalhador)
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Anexo III – Circuitos de circulação e espaços de recreio (2.º Ciclo)
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Espaços de recreio – 2.º ciclo

Distribuição por turma
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