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1- Enquadramento
Perante a situação de pandemia provocada pelo COVID-19, as Autoridades de
Saúde Nacionais determinam, que todos os serviços ou estabelecimentos, procedam à
elaboração de planos de contingência que minimizem o risco de contágio e permitam
o bom funcionamento das atividades essenciais.
Neste sentido, a Direção-Geral de Saúde (DGS) emitiu um conjunto de
informações e orientações, das quais se destacam a Informação 005/2020, de
27/02/2020; a Orientação 006/2020, de 26/02/2020; as Orientações relativas à retoma
das atividades educativas e formativas, letivas e não letivas, no ano letivo 2020/2021 e
o Referencial Escolas – Controlo da transmissão de COVID-19 em contexto escolar, que
são atualizadas pela DGS de acordo com a evolução da situação. Na sequência da sua
publicação e do Despacho n.º 2836-A/2020, de 2 de março de 2020, o Agrupamento
Escolas de Ribeirão (AER), procedeu à elaboração deste Plano de Contingência (que
será atualizado em função da evolução epidemiológica da Covid-19), dando, assim,
cumprimento à determinação das Autoridades de Saúde Nacionais.
Este Plano de Contingência segue a estrutura proposta no “Referencial EscolasControlo da transmissão de COVID-19 em contexto escolar” e define um conjunto de
diretrizes que possibilitam uma resposta mais eficiente e adequadamente possível por
parte deste Agrupamento de Escolas, concentrando a sua atuação nas questões
operacionais a acautelar com vista a proteger a saúde de toda a comunidade escolar e
educativa (alunos, pessoal docente, não docente e visitantes), minimizar o risco de
contágio e assegurar a continuidade das atividades.
A aplicação das medidas previstas neste Plano não prejudica a aplicação das
recomendações e informações emitidas ou a emitir pela DGS.

1.1. O que é o novo coronavírus – a doença COVID-19?
A Covid-19 é o nome oficial atribuído pela Organização Mundial de Saúde à doença
causada por um vírus da família dos Coronavírus, o SARS-COV-2. Este vírus foi
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identificado pela primeira vez em seres humanos, em dezembro de 2019, na cidade
chinesa de Wuhan. Desde essa data, o surto adquiriu dimensões epidémicas, com
casos confirmados em vários países, entre os quais Portugal.
Normalmente, estas infeções estão associadas ao sistema respiratório, podendo
assemelhar-se a uma gripe, ou evoluir para uma doença mais grave, como a
pneumonia.
1.2 – Principais sintomas
A doença manifesta-se predominantemente por sintomas respiratórios:


febre



tosse



dificuldade respiratória.

1.3 – Período de incubação e formas de transmissão.
O período de incubação situa-se entre 1 a 14 dias, segundo as últimas
informações publicadas pelas Autoridades de Saúde. Como medida de precaução, a
vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14 dias desde a data da última
exposição a caso confirmado.
As medidas preventivas no âmbito da COVID-19 têm em conta as vias de
transmissão:
-contacto direto, através de gotículas respiratórias disseminadas por uma
pessoa infetada quando tosse, espirra ou fala.
- contacto indireto, contacto das mãos com uma superfície ou objeto
contaminado com SARS-CoV-2 e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos.
Existem ainda estudos que sugerem a acumulação de aerossóis potencialmente
infetados em espaços fechados.
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2. Medidas de prevenção diária.
Pede-se ainda, a toda a comunidade escolar, a adopção e divulgação de um
conjunto de medidas de prevenção que deve ser de uso frequente e generalizado, tais
como:
I- Lavar frequentemente as mãos, com sabão e água, esfregando-as bem pelo menos
durante 20 segundos;
II- Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, após o uso da casa de banho
e sempre que as mãos estejam sujas;
III- Utilizar com frequência o gel desinfetante que se encontra nos dispensadores
espalhados por todos os espaços da escola, nomeadamente no início de cada aula;
IV- Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar;
V- Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos em seguida;
VI- Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos;
VII- Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com
secreções respiratórias;
VIII- Proceder ao arejamento frequente das salas de aula, nomeadamente durante os
intervalos, para que o ar se renove de forma eficaz – as janelas pequenas junto ao teto
devem estar permanentemente abertas;
IX- Respeitar os circuitos definidos para a utilização de certos espaços – bar, cantina,
biblioteca e polivalente, bem como as indicações dadas pelos assistentes operacionais
no acesso ao interior dos pavilhões (acesso às casas de banho);
X- Respeitar a distância social de segurança;
XI- Respeitar a lotação dos diferentes espaços;
XII- Evitar a partilha de qualquer objeto, tais como cadernos diários, manuais
escolares, comida/bebida, telemóveis, vestuário, etc.;
XIII- A utilização da máscara dentro das instalações escolares é de carácter obrigatório
para todos os elementos da comunidade escolar. Em crianças a sua utilização é
obrigatória a partir do 5º ano em diante.
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3. Medidas organizativas adotadas pela escola.
Para além das medidas de higiene adotadas pela comunidade escolar, e no
sentido de minimizar o risco de transmissão dentro do espaço escolar adotaram-se
ainda as seguintes estratégias:
I- Eliminação de disciplinas de oferta da escola com carácter facultativo, com o
objetivo de diminuir a carga horária dos alunos e consequentemente o número de
horas que permanecem na escola;
II- Suspensão das atividades extracurriculares que envolvem alunos de diferentes
turmas, tais como os Clubes;
III- Suspensão, até informação em contrário, da participação nas competições do
Desporto Escolar;
IV- Organização dos horários de forma a separar, sempre que possível, os dois ciclos de
escolaridade diminuindo assim a possibilidade de contacto entre os alunos e o número
de dias em que necessitam de almoçar no refeitório escolar;
V- Alterações na distribuição da carga horária de algumas disciplinas no sentido de
diminuir as deslocações para as salas específicas (Educação Musical e Português);
VI- Nos intervalos, os alunos devem permanecer junto das suas salas de aulas,
respeitando o espaço circundante do Pavilhão onde decorrem as suas aulas, cumprido
o distanciamento social.
VII- Regras apertadas no serviço de almoço, com a limitação da capacidade de
ocupação do refeitório a 50% e o estabelecimento de um circuito de circulação que
diminua os contactos. Segundo a capacidade definida, serão criados grupos com uma
limitação de tempo – 20 minutos.
VIII- Estabelecimento de regras no acesso aos diferentes serviços da escola – Serviços
Administrativos, PBX, Biblioteca, Bar, Cantina. Estas regras contemplam a definição de
circuitos, a definição do número máximo de utilizadores e o plano de higienização;
IX- Condicionamento no acesso de todas as pessoas exteriores à escola;
X- Proibição na utilização dos cacifos, uma vez que a grande maioria era de uso
partilhado;
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XI- A formação de todos os assistentes operacionais do Agrupamento em medidas de
proteção e higiene específicas neste contexto de pandemia;
XII- Definição e afixação da lotação máxima dos diferentes espaços - instalações
sanitárias, vestiários, refeitório, sala dos docentes, bar dos alunos e dos docentes e
biblioteca.
XIII- Promoção do consumo do lanche confeccionado em casa no sentido de diminuir o
número de alunos no bar/polivalente.
XIV- No caso especial dos espaços desportivos (interior e exterior), existem regras
específicas que constam na Orientação 036/2020 de 25 de agosto. Destas,
destacamos:
- os alunos devem vir equipados de casa, trazendo uma muda de roupa para o
final da aula;
- os grupos formados nas aulas de Educação Física mantêm-se por um período
mínimo de quinze dias;
- a higienização das mãos e pés à entrada do gimnodesportivo;
- o cumprimento das regras de segurança e circulação definidos pelas normas
orientadoras das aulas de Educação Física (Orientação 036/2020 de 25 de
agosto - medidas a adotar relativamente ao Desporto e Competições
Desportivas).
XV- Os alunos terão as aulas sempre na mesma sala, com exceção das aulas práticas.
Nos intervalos os alunos devem permanecer junta das suas salas de aula,
respeitando o espaço circundante do Pavilhão onde decorrem as aulas, cumprindo o
distanciamento social.

4. Identificação do Ponto focal do Plano de Contingência.
O ponto focal do Plano de Contingência situa-se no Polivalente, num espaço
devidamente identificado e isolado. Neste local devem constar os seguintes contactos:
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-Diretora do Agrupamento de Escolas de Ribeirão
Contacto - 935143847
-Subdiretor do Agrupamento de Escolas de RibeirãoContacto - 936686654
-Adjunto do Agrupamento de Escolas de Ribeirão
Contacto - 961333052
-Assistentes Operacionais dos Pavilhões (extensões):
Vermelho - 225
Azul - 227
Laranja - 226
Branco - 229
Espaços desportivos - 228
5. Área de isolamento
Neste local deve existir equipamento de proteção para os prestadores de
cuidados, nomeadamente luvas, máscaras protetoras e líquido/gel desinfetante.
O acesso a este espaço ficará restrito às pessoas que prestam assistência à
pessoa com sintomas.
Quem acompanhar o caso suspeito, deve cumprir as precauções básicas de
controlo da infeção-higiene das mãos; obrigatoriamente tem já máscara colocada;
luvas descartáveis; sempre que possível assegurar o distanciamento de segurança.
Deve seguir-se o Fluxograma de Atuação perante caso suspeito COVID-19
(Anexo III)

6. Procedimentos a adotar perante um caso suspeito de COVID-19.
a) No caso de aparecer um caso suspeito de COVID-19 na comunidade educativa o
professor chama o assistente operacional do Pavilhão (ponto focal).
b) O Assistente Operacional contacta o PBX, preferencialmente, por telefone.
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c) O Assistente Operacional do PBX informa a Diretora ou quem a substitua.
e) A chefe dos Assistentes Operacionais designa quem acompanha o aluno da sala de
aula ou espaço exterior até à sala de isolamento.
f) Na área de isolamento, devem ser seguidos os passos que constam no Fluxograma
(Anexo III)
g) É contactado o Encarregado de Educação para tomar conhecimento do estado de
saúde do menor e dirigir-se ao estabelecimento de ensino.
h) Na área de isolamento o Assistente Operacional, caso haja autorização prévia do
Encarregado de Educação, contacta o SNS 24.
i) No caso de não haver esta autorização, deve ser o Encarregado de Educação, na sala
de isolamento a contacta o SNS 24.
j) Na sequência da triagem telefónica, caso:
- não seja considerado suspeito Covid-19 pela triagem do SNS 24, a pessoa segue o
procedimento normal da escola, de acordo com o seu quadro clínico;
- seja considerado suspeito Covid-19 pela triagem do SNS 24, devem ser seguidos os
procedimentos do Fluxograma do caso suspeito (Anexo III).
Em situação de caso suspeito, numa situação em que o Encarregado de
Educação não contacte o SNS 24, a Autoridade de Saúde Local deve ser informada pela
Diretora.
- Caso exista um caso suspeito de COVID-19 triado pela SNS 24, é contactada a
Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública Local.
Nota: Sempre que se trate de um adulto, dirige-se sozinho para a área de isolamento e
atua-se de acordo com o Fluxograma. (Anexo III).
7- Outros procedimentos
No caso de ser necessário proceder ao encaminhamento desta pessoa para
uma unidade hospitalar, serão respeitadas as indicações dadas pela entidade Saúde
24.
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Se a Escola for contactada com a comunicação de algum caso suspeito de
alunos/docente/auxiliar contaminado, deve proceder o mais rapidamente possível à
identificação de outros membros que tenham estado em contacto direto com o
doente. As informações recolhidas serão encaminhadas para as entidades
competentes.
Este processo será dirigido pela Direção em estreita articulação com a Chefe de
Pessoal, Coordenadora da Saúde Escolar e Diretores de Turma.
Para informações adicionais, deve ser consultado o documento Referencial
Escolas - Controlo da transmissão de Covid19 em contexto escola – Documento
conjunto da DGEstE, DGE e DGS.
8. Plano de higienização. (Ver Plano de higienização e desinfeção).
Paralelamente a este Plano de Contingência, foi também elaborado um Plano
de Higienização (Anexo I) que define, de acordo com as características dos diferentes
espaços, a frequência com que devem ser higienizados e o tipo de produto/material
que deve ser utilizado.
Este plano foi divulgado junto de todos os Assistentes Operacionais que
deverão ainda registar em folha própria a data e os locais que foram higienizados
(Anexo II).
9. Contactos a ativar perante caso suspeito de COVID-19:
Autoridade Local de Saúde
Coordenadora da USP – Dr.ª Maria de Fátima Freitas de Sousa Bastos
Telefone: 252 980280
Fax: 252 980281
Email: usp.famalicao@arsnorte.min-saude.pt
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9.1 Outros
Bombeiros Voluntários de Famalicão
Telefone: 252 301 112
Email: comando@bvfamalicao.org
Bombeiros Voluntários Famalicenses
Telefone: 252 330 200/308 804 440
Email: secretaria@bvfamalicenses.org
Cruz Vermelha Portuguesa (Núcleo de Ribeirão)
Telefone: 252 428 765
Fax: 252 492 453
Email: sede@cruzvermelha.org.pt

Ribeirão, 09 de outubro de 2020
A Diretora
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10- Anexos
I- Plano de higienização
II- Registos do plano de higienização
III- Fluxograma de atuação perante caso suspeito de COVID-19.
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9. Anexos
Anexo I- Plano de Higienização- COVID19
Área a higienizar

Produto

Material

Método

Frequência

Escritórios/ Salas/ Espaços Administrativos
Mesas de trabalho

PC e periféricos
Impressoras

Solução
detergente/
desinfetante
Solução
detergente/
desinfetante
Solução
detergente/
desinfetante

Toalhetes
de papel
Toalhetes
de papel
Toalhetes
de papel

Passar pelas superfícies
de forma que estas
fiquem humedecidas pelo
produto
Aplicar no toalhete de
papel e passar nas
superfícies
Aplicar no toalhete de
papel e passar nas
superfícies
Passar pelas superfícies
de forma que estas
fiquem humedecidas pelo
produto
Passar pelas superfícies
de forma que estas
fiquem humedecidas pelo
produto
Passar pelas superfícies
de forma que estas
fiquem humedecidas pelo
produto

Diária

Diária
Diária

Puxadores das portas

Solução
detergente/
desinfetante

Toalhetes
de papel

Puxadores dos armários

Solução
detergente/
desinfetante

Toalhetes
de papel

Corrimão

Solução
detergente/
desinfetante

Toalhetes
de papel

Pavimento

Solução
detergente/
desinfetante

Balde e
esfregona

Passar pelo pavimento

Diária

Salas de reunião

Solução
detergente/
desinfetante

Balde e
esfregona
Toalhetes
de papel

Passar pelo pavimento
Passar pelas superfícies

Diária

Diária

Diária

Diária

Áreas de Refeições
Mesas, tabuleiros,
bancadas, cadeiras

Solução
detergente/
desinfetante

Toalhetes
de papel

Passar pelas superfícies
de forma que estas
fiquem humedecidas pelo
produto

A cada
utilização

Aparelhos: máquina de
café, micro-ondas, jarro
elétrico, torradeira,
frigorífico, etc.

Solução
detergente/
desinfetante

Toalhetes
de papel

Aplicar no toalhete de
papel e passar nas
superfícies

A cada
utilização
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Puxadores das portas

Solução
detergente/
desinfetante

Toalhetes
de papel

Passar pelas superfícies
de forma que estas
fiquem humedecidas pelo
produto

Diária

Pavimento

Solução
detergente/
desinfetante

Balde e
esfregona

Passar pelo pavimento

Diária

Puxadores dos armários

Solução
detergente/
desinfetante

Toalhetes
de papel

Passar pelas superfícies
de forma que estas
fiquem humedecidas pelo
produto

Diária

Instalações Sanitárias
WC´s

Solução
detergente/
desinfetante

Balde e
esfregona
Toalhetes
de papel

Passar pelo pavimento
Passar pelas superfícies

Diária

Pavimento

Solução
detergente/
desinfetante

Balde e
esfregona

Passar pelo pavimento

Diária

Puxadores das portas

Solução
detergente/
desinfetante

Toalhetes
de papel

Passar pelas superfícies
de forma que estas
fiquem humedecidas pelo
produto

Diária

Anexo II- Registos do plano de higienização

Data
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___

Observações

Assinatura
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Anexo III

Fluxograma de atuação perante um caso suspeito de COVID-19

Aluno

Fluxo 1: Atuação perante caso suspeito de COVID-19 em menor de idade

Fluxo 2: Atuação perante caso suspeito de COVID-19 em adultos
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Fluxograma de atuação perante um caso suspeito de COVID-19
Adulto
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Anexo IV - Plano de Ação da Biblioteca
Este plano contempla as normas de organização, acesso e de gestão pedagógicas para
a biblioteca da Escola Básica de Ribeirão e decorre do Plano de Ação do próprio
agrupamento para o próximo ano letivo, face às orientações da Rede de Bibliotecas
Escolares, com base nas normas da DGE e da DGS.
ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO
♦ Mobiliário
Zona informal – os sofás ficam impedidos de serem utilizados. Esta zona deixará de ter
funcionalidade
Zona leitura vídeo – os sofás e a mesa de TV + Leitor vídeo deixarão de estar funcionais
Zona de atendimento - Será colocado um separador em acrilico para proteger o
utilizador e o elemento que está a rececionar.
Zona de trabalho de grupo – as mesas ficam apenas com 2 lugares sentados
disponíveis e será uma extensão da zona informática. Serão aqui alocados mais 6
computadores.
Zona de leitura – nesta zona será criado mais espaço entre as mesas e será também
ocupado o espaço da zona informal, uma vez que agora não irá ter funcionalidade.
Cada mesa dupla terá dois lugares sentados, ocupando os topos das mesas, de
maneira a ser cumprido um distanciamento de mais de metro.
Zona multimédia – cada mesa de PC terá apenas um lugar sentado.
♦ Equipamento
Estão disponíveis para os alunos 10 PC e 30 tabletes. Os PC formam a Zona
Multimédia.
Os tabletes estão guardados na zona de arquivo e serão transportados para o espaço
da biblioteca ou para a sala de aula sempre que necessário.
Os tabletes podem ser usados em sala de aula. Para isso basta solicitar à biblioteca.
Após a sua utilização, no final da aula, são sujeitos a desinfeção.
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♦ Fundo documental
Não haverá alteração na organização do fundo documental no espaço. O acesso ao
fundo documental é livre, mas o manuseamento dos livros é feito pelas assistentes
operacionais.
♦ Protocolos de higienização dos espaços e equipamentos e normas para a sua
utilização
O uso de máscara é obrigatório na biblioteca. Os utilizadores devem desinfetar as
mãos à entrada.
Após a utilização do espaço da biblioteca por uma turma/grupo os equipamentos,
mesas e cadeiras utilizadas são desinfetadas.
Todos os equipamentos - PC e tabletes são desinfetados, após cada utilização.
Os fundos documentais, após cada manuseamento/utilização serão levados para um
espaço próprio - para ficarem em quarentena 24h.
Os utilizadores devem, junto ao balcão de atendimento, informar de que
equipamentos/serviços precisam para depois serem encaminhados pelo elemento da
equipa que está a rececionar.
Os tabletes devem ser requisitados com 24 horas de antecedência.
♦ Protocolos de arejamento
As portas de entrada e de saída estarão sempre abertas, assim como as janelas.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
♦ Horário de abertura e encerramento
A biblioteca funcionará das 8h30 às 18h, cobrindo todo o horário letivo da Escola.
♦ Previsão de tempos para higienização e arejamento do espaço
Após cada utilização por uma turma/grupo haverá 10 minutos para que o espaço e
equipamentos sejam desinfetados
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ACESSO À BIBLIOTECA E ÀS DIFERENTES ÁREAS FUNCIONAIS
♦ Normas e procedimentos de entrada e saída
Será usada a porta para a entrada (pelo exterior) e a outra porta para a saída( que dá
acesso ao polivalente) Há sinalética no chão para demarcar o circuito de entrada e o de
saída.
♦ Limites de ocupação
O limite máximo de utilização serão 30 pessoas
♦ Prioridades de acesso
O uso da biblioteca será feito em contexto de turma/grupo/tutoria/mentoria para
desenvolvimento de atividades
♦ Distanciamento entre utilizadores
O distanciamento entre utilizadores, quando sentados, será sempre mais de metro.
♦ Normas de manuseamento
Sempre que o aluno manuseia um livro e não o quer requisitar, deve deixá-lo no
carrinho dos livros identificado com a palavra LIVROS/QUARENTENA. O livro escolhido
para empréstimo domiciliário é transportado pelo aluno até junto do balcão de
atendimento. Diz ao elemento da equipa que está a fazer o atendimento o nº de
registo do documento para que se possa fazer a requisição informatizada.
Os teclados e ratos dos PC são sempre desinfetados após cada utilização.
Os tabletes são entregues ao aluno desinfetados. Depois da sua utilização, o aluno
coloca-o na zona destinada à quarentena com a sinalética TABLETES, para que
imediatamente seja desinfetado. Depois de desinfetado é guardado novamente na
zona de arquivo.
♦ Acesso de grupos/ turmas
As turmas/ grupos realizam um percurso direto da sala à biblioteca, seguindo as
indicações no chão dos corredores e escadas.
Os alunos para tutoria ou mentoria, individualmente, são sempre acompanhados por
um docente ou Assistente Operacional
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SERVIÇOS DOCUMENTAIS
♦ Normas de utilização da coleção para leitura presencial, sala de aula ou domiciliária
Os fundos documentais a utilizar para leitura na biblioteca, após a sua utilização, cada
utilizador deve colocar o documento no local assinalado com LIVROS/QUARENTENA.
Após 24 horas estes documentos serão arrumados nas estantes pelos membros da
equipa
Os fundos documentais a utilizar em sala de aula, são transportados num saco por um
aluno. No final da sua utilização, são devolvidos e colocados em quarentena.
Os fundos documentais do empréstimo domiciliário, serão entregues pelos utilizadores
na biblioteca.
SERVIÇOS PEDAGÓGICOS
♦ Apoio ao estudo/ trabalho em pequenos grupos/ trabalho individual
Os alunos, por indicação dos docentes à equipa da BE, podem usar o espaço da BE, em
horário da sua mancha letiva para estudo, trabalhos, pesquisas, etc.
Os programas de tutorias e mentorias também poderão ser realizados no espaço da
biblioteca. Estes alunos estarão sempre acompanhados do tutor/mentor.
♦ Trabalho com grupos/ turmas
Por solicitação dos docentes, o espaço da BE poderá ser requisitado para o
desenvolvimento de atividades em contexto de turma.
A biblioteca também oferecerá um conjunto vasto de atividades para serem
desenvolvidas em contexto de turma; estas atividades realizar-se-ão de forma
concertada e articulada com os docentes.
10- Documentos de referência
● Orientações Ano Letivo 2020/2021 – Documento conjunto da DGEstE, DGE e DGS.
● Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, de 20 de julho de 2020, que
estabelece medidas excecionais e temporárias para a organização do ano letivo
2020/2021, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
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● Referencial Escolas - Controlo da transmissão de Covid19 em contexto escola –
Documento conjunto da DGEstE, DGE e DGS.
● Orientação 036/2020 de 25 de agosto - medidas a adotar relativamente ao Desporto
e Competições Desportivas, da DGS.

