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1. ENQUADRAMENTO
1.1. O que é o Coronavírus – COVID-19?

Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções, do qual faz parte o COVID19. Normalmente estas infeções estão associadas ao sistema respiratório, podendo ser
semelhantes a uma gripe comum ou evoluir para uma doença mais grave, como pneumonia.
Considera-se que o COVID-19 pode transmitir-se:
▪ Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra);
▪ Pelo contacto direto com secreções infeciosas;
▪ Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1mícron).
A transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que esta ocorre durante uma
exposição próxima a pessoa com COVID-19, através da disseminação de gotículas respiratórias
produzidas quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, as quais podem ser inaladas ou
pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas e ainda através do contacto das
mãos com uma superfície ou objeto com o novo coronavírus e, em seguida, o contacto com as
mucosas oral, nasal ou ocular (boca, nariz ou olhos).
1.2. Principais sintomas e período de incubação
Os sintomas são semelhantes a uma gripe, como por exemplo, febre, tosse, falta de ar
(dificuldade respiratória) e cansaço.
O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) situa-se entre 2 a 12 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 do COVID-19 têm em conta as vias de transmissão direta
(via aérea e por contacto) e as vias de transmissão indireta (superfícies/objetos contaminados).
1.3. Procedimentos preventivos
Os docentes, funcionários, alunos e demais acompanhantes que tenham regressado ou que
tenham estado em contacto próximo e direto com quem tenha regressado de país ou zona de
risco para a infeção pelo COVID-19, identificados pela DGS, devem, nos 14 dias subsequentes,
monitorizar o seu estado de saúde, medindo a temperatura corporal duas vezes ao dia,
registando os valores e estar atentos a tosse ou a dificuldades respiratórias.
Devem ainda evitar cumprimentos sociais com contacto físico.
Quaisquer alterações ao estado de saúde devem ser comunicadas de imediato à linha SNS 24 (808
24 24 24) que analisará o risco em concreto e dará as devidas recomendações/orientações.
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2. PROCEDIMENTOS EM CASO SUSPEITO
De acordo com a DGS, define-se como caso suspeito quem apresente como critérios clínicos
infeção respiratória aguda (febre ou tosse ou dificuldade respiratória), associados a critérios
epidemiológicos.
2.1. Casos suspeitos no espaço escolar
Quem apresente critérios compatíveis com a definição de caso suspeito ou com sinais e
sintomas de COVID-19, dirige-se para a sala de “isolamento”, seguindo o percurso indicado, onde
a assistente operacional responsável irá cumprir os seguintes procedimentos:
▪ Medir a temperatura corporal;
▪ Caso tenha febre, contactar a Linha de Saúde 24: 808 24 24 24 e os familiares;
▪ Seguir indicações da Linha de Saúde 24;
▪ Lavar/Desinfetar as mãos.
Quem acompanhe o aluno, docente ou trabalhador não docente com sintomas, deve
cumprir as precauções básicas de controlo de infeção, quanto à higiene das mãos.
O profissional de saúde do SNS 24 questiona o doente (ou acompanhante) quanto a sinais
e sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de COVID-19.
Após avaliação, o SNS 24 informa o seguinte:
▪ Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19: define os procedimentos adequados à
situação clínica;
▪ Se se tratar de caso suspeito de COVID-19: o SNS 24 contacta a Linha de Apoio ao Médico
(LAM), da DGS, para validação da suspeição.
Desta validação o resultado poderá ser:
▪ Caso Suspeito Não Validado: este fica encerrado para COVID-19. O SNS 24 define os
procedimentos habituais e adequados à situação clínica do aluno, docente ou trabalhador não
docente.
▪ Caso Suspeito Validado.
2.2. Caso Suspeito Validado
▪ A DGS informa a Autoridade de Saúde Regional, iniciando-se a investigação
epidemiológica e a gestão de contactos.
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▪ A Diretora informa de imediato o Delegado Regional de Educação da respetiva área de
circunscrição sobre a existência do caso suspeito validado.
▪ A DGS informa a Autoridade de Saúde Regional dos resultados laboratoriais, que por sua
vez informa a Autoridade de Saúde Local.
▪ A Autoridade de Saúde Local informa dos resultados dos testes laboratoriais e na
situação de caso confirmado a área de “isolamento” deve ficar interditada até à validação da
descontaminação (limpeza e desinfeção) pela Autoridade de Saúde Local.
Na situação de caso confirmado, a Escola:
✓ Informa a comunidade escolar e comunica os procedimentos a adotar emanados pela
autoridade de saúde;
✓ Providencia a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de “isolamento”;
✓ Reforça a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente
manuseadas e mais utilizadas pelo doente confirmado, com maior probabilidade de estarem
contaminadas;
✓ Dá especial atenção à limpeza e desinfeção do local onde se encontrava o doente
confirmado (incluindo materiais e equipamentos utilizados por este);
✓ Armazena os resíduos do caso confirmado em saco de plástico (com espessura de 50 ou
70 mícron) que, após ser fechado (ex. com abraçadeira), deve ser segregado e enviado para
operador licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com risco biológico.
2.3. Procedimentos de vigilância de contactos próximos
Considera-se “contacto próximo” quem não apresenta sintomas no momento, mas que
teve ou pode ter tido contacto próximo com um caso confirmado de COVID-19. O contacto
próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser de:
▪ “Alto risco de exposição”:
✓ Quem partilhou os mesmos espaços (sala, gabinete, secção, zona até 2 metros) do caso;
✓ Quem esteve face-a-face com o caso confirmado ou em espaço fechado com o mesmo;
✓ Quem partilhou com o caso confirmado loiça (pratos, copos, talheres), toalhas ou outros
objetos ou equipamentos que possam estar contaminados com expetoração, sangue, gotículas
respiratórias.
▪ “Baixo risco de exposição” (casual), é definido como:
✓ Quem teve contacto esporádico (momentâneo) com o caso confirmado (ex. em
movimento/circulação durante o qual houve exposição a gotículas/secreções respiratórias
através de conversa face-a-face superior a 15 minutos, tosse ou espirro);
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✓ Quem prestou assistência ao caso confirmado, desde que tenha seguido as medidas de
prevenção (ex. utilização adequada de meios de contenção respiratória; etiqueta respiratória;
higienização das mãos).
Como medida de precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14
dias desde a data da última exposição a caso confirmado.
2.4. Códigos de conduta
O Plano de Contingência implementado pretende salvaguardar as boas práticas de
higienização das mãos e etiqueta respiratória e promover, ainda, o distanciamento físico. Neste
sentido, reforçam-se as medidas de prevenção diária que serão implementadas por toda a
comunidade educativa, dentro e fora do recinto escolar:
▪ utilizar máscaras no interior da escola, exceto os alunos, e no percurso casa-escola-casa
(especialmente quando utilizados transportes públicos);
▪ evitar tocar na parte da frente da máscara;
▪ ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução antisséptica de base alcoólica
(SABA);
▪ lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo
menos, 20 segundos;
▪ reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e
após o uso da casa de banho, sempre que estejam sujas e sempre que regressem do espaço
exterior;
▪ usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo
depois de utilizados e lavar as mãos, com água e sabão, de seguida;
▪ tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as
mãos;
▪ evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
▪ manter o distanciamento físico, dentro e fora do espaço escolar;
▪evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas,
interruptores, etc.
▪ os acompanhantes dos alunos, na entrada da escola, devem utilizar máscara para maior
segurança de todos.
▪ os alunos não devem partilhar materiais de uso individual.
As crianças, bem como o pessoal docente e não docente, com sinais ou sintomas
sugestivos de COVID-19 não se devem apresentar no estabelecimento.
2.5.Indicações para os professores/educadores e pessoal não docente
- Os docentes e não docentes deverão disponibilizar-se para ações de esclarecimento ou
outras reuniões convocadas pela Direção, se assim o entender, face à evolução da situação, em
articulação com as Autoridades de Saúde competentes;
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- As medidas de higiene pessoal, utilização de máscaras, etiqueta respiratória e de
higienização do ambiente escolar adotadas de acordo com as indicações da Direção-Geral de
Saúde, devem ser interiorizadas e mantidas por todos, durante a vigência do Plano de
Contingência;
- Os docentes e não docentes deverão assumir uma postura ativa e de exemplo para os
alunos, praticando e levando a cumprir as medidas adotadas;
- Os espaços destinados a estudantes e trabalhadores devem estar sempre bem
ventilados, e, sempre que possível, com as janelas e portas abertas;
- Os Professores e Funcionários deverão informar os alunos das medidas de prevenção e
controlo da COVID-19 adotadas, e sensibilizá-los para a manutenção dos procedimentos ao longo
de todo o ano, para sua proteção e da restante comunidade;
- A transmissão de informação de modo conciso e adequado a cada nível etário, sem
alarmismos, bem como a tranquilização e reforço da confiança dos alunos na equipa educativa,
deverá ser a preocupação essencial dos Professores, enquanto se mantiverem as medidas
excecionais de prevenção e controlo da doença;
- As dúvidas e esclarecimentos relativos à aplicação do Plano de Contingência deverão ser
clarificados junto dos Coordenadores do Plano;
- No âmbito das atividades escolares, e nas áreas curriculares disciplinares e não
disciplinares mais vocacionadas, deverão prever-se e realizar-se trabalhos relacionados com a
prevenção e controlo da COVID-19, o modo mais eficaz de interiorização destas medidas pelas
crianças;
- Nos casos de absentismo devido a COVID-19, é obrigatória a comunicação aos Serviços
Administrativos; o regresso está sujeito ao regime imposto pelas Autoridades de Saúde
competentes e aplicável a alunos, pessoal docente e não docente.
2.6.Indicações para alunos
- O cumprimento de todas as normas, além de corresponder a uma imposição das
Autoridades de Saúde para as Escolas, contribuirá para uma maior eficácia na prevenção e
controlo da doença, e portanto para a maior proteção dos alunos e de toda a comunidade escolar;
- Os alunos deverão zelar pela boa conservação dos materiais informativos afixados e dos
dispositivos de higiene disponibilizados nas salas de aula e outros espaços escolares, podendo ser
alvo de medidas disciplinares por comportamentos que deliberadamente visem a danificação dos
mesmos;
- Um aluno que apresente febre e outros sintomas de doença em contexto escolar, será
encaminhado para as salas de isolamento acompanhado e vigiado por um adulto capacitado, que
procederá de acordo com as orientações da DGS, até à chegada dos Pais ou Encarregados de
Educação. Nesta situação, os alunos deverão cumprir as indicações do adulto que os acompanha.

6

2.7.Indicações para Pais e Encarregados de Educação
- Os Pais e Encarregados de Educação assumem um papel fundamental na sensibilização e
promoção de rotinas de prevenção e controlo da doença pelo novo coronavírus, COVID-19, por
parte dos seus educandos, na sua responsabilização para o cumprimento das medidas adotadas
na Escola e na adoção de atitudes de tranquilização e transmissão de confiança na equipa
educativa aos seus educandos;
- Os Pais e Encarregados de Educação deverão consultar as orientações disponibilizadas pelas
Autoridades de Saúde e/ou pela Escola;
- Os Pais e Encarregados de Educação devem manter atualizados os seus contactos de forma a
possibilitar uma comunicação célere e eficaz;
- Os Pais e Encarregados de Educação deverão colaborar no cumprimento estrito das normas
ditadas pelas Autoridades de Saúde competentes de não admissão nas instalações escolares de
alunos que apresentem febre ou outros sintomas de doença.
- Os Pais e Encarregados de Educação devem comunicar os casos diagnosticados de COVID-19 dos
seus educandos, ou contactos próximos, junto do respetivo Coordenador.
- No caso de suspeita da doença detetada na Escola, o aluno será encaminhado para a sala de
isolamento disponível para o efeito, onde serão seguidos os procedimentos estipulados pelas
Autoridades de Saúde; o aluno será acompanhado em permanência até à chegada dos Pais,
Encarregado de Educação;
- Os Pais e Encarregados de Educação deverão manter-se atentos aos seus e-mails, e ao site do
Agrupamento.
2.8. Casos suspeitos fora do espaço escolar
Os Indivíduos com a sintomatologia de Coronavírus COVID-19 que se encontrem fora do
AER, devem adotar os seguintes procedimentos:
▪ Contatar a LINHA SAÚDE 24: 808 24 24 24 e seguir as indicações/instruções;
▪ Ficar onde se encontra. Só se deve apresentar ao serviço ou nas aulas se receber
indicações para tal do Serviço Nacional de Saúde;
▪ Logo que possível informar a Direção do Agrupamento pelo telefone 252 409 540 ou
através do email: direccao.ribeirao@gmail.com.

3. SALA DE ISOLAMENTO
Na escola, existe uma sala de “isolamento” devidamente identificada e equipada que tem
como finalidade evitar ou restringir o contacto direto com quem apresente sintomas.
Assim:
Sala de “isolamento”

Responsável pelo acompanhamento

WC adaptado

Assistente Operacional
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A sala de isolamento está equipada apenas com cadeira e/ou sofá, mesa, estante divisória
e contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico).
Nesta área existe uma instalação sanitária devidamente equipada, nomeadamente com
doseador de sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva dos Indivíduos (alunos,
funcionários e docentes) com sintomas/caso suspeito.
Também deve estar: Água e alguns alimentos não perecíveis; Solução antisséptica de base
alcoólica, toalhetes de papel, máscaras cirúrgicas, luvas descartáveis, termómetro, de preferência
digital, e folha de registo da temperatura; Kit de descontaminação/higienização para a área de
isolamento: (Luvas latex/ descartáveis; pacote toalhetes papel descartável; Gel desinfetante;
Desinfetante para pavimento; Esfregões e balde.)
O circuito pelo aluno, docente e não docente deve ser realizado através do percurso mais
curto, garantindo o contacto com o menor número de pessoas possível. Na deslocação do aluno,
docente e não docente com sintomas, devem ser evitados os locais de maior aglomeração de
pessoas nas instalações.
3.1.Atuação do estabelecimento de educação ou ensino perante um caso suspeito de covid-19
Perante a identificação de um caso suspeito, devem ser tomados os seguintes
passos:

1.º)Perante a deteção de um caso suspeito de uma pessoa presente
no
estabelecimento
de
ensino,
são
imediatamente
ativados
todos
os
procedimentos constantes no seu Plano de Contingência e é contactado o Coordenador de
Estabelecimento (Anexo 1).
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2.º) O caso suspeito de COVID-19 quando se trate de um menor, é acompanhado
por um assistente operacional, para a área de isolamento, através de circuitos próprios, definidos
previamente no Plano de Contingência, que deverão estar visualmente assinalados.
Sempre que se trate de um adulto, dirige-se sozinho para a área de isolamento. Na área de
isolamento deve constar o fluxo de atuação perante um caso suspeito de
COVID-19 em contexto escolar (Anexo 3).
3.º) Caso se trate de um menor de idade, 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 ou
ensino, preferencialmente em veículo próprio.
4.º) Na área de isolamento, o encarregado de educação, ou o próprio se for um
adulto, contacta o SNS 24 ou outras linhas criadas para o efeito e segue as indicações que lhe forem
dadas. O coordenador do estabelecimento de educação ou ensino pode realizar o contacto
telefónico se tiver autorização prévia do encarregado de educação.
Na sequência da triagem telefónica:
•Se o caso não for considerado suspeito 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 e não se
aplica o restante “Fluxograma de atuação perante um caso suspeito de COVID-19 em contexto
escolar”.
• Se o caso for considerado suspeito 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.
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Devem ser prosseguidos os procedimentos da figura 1, “Fluxograma de atuação perante
um caso suspeito de COVID-19 em contexto escolar”.

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 ou ensino.
5.º) Caso exista um caso suspeito de COVID-19 triado pela SNS 24 ou outras linhas
de triagem telefónica, é contactada de imediato a Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde
Pública Local, cujos contactos telefónicos devem constar num documento visível na área de
isolamento, e estar gravados no telemóvel do coordenador do estabelecimento.
6.º) A Autoridade de Saúde Local:
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•prescreve o teste para SARS-CoV-2 e encaminha para a sua realização;
•esclarece o caso suspeito, se for um adulto ou o encarregado de educação, caso se trate
de um menor sobre os cuidados a adotar enquanto aguarda confirmação laboratorial e sobre os
procedimentos seguintes (no que for aplicável da Orientação n.º10/2020 da DGS).
A deslocação para casa, para os serviços de saúde ou para o local de realização de
teste deve ser feita em viatura própria, ou em viatura própria dos encarregados de educação,
caso seja menor de idade. 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.
7.º) A Autoridade de Saúde Local, no primeiro contacto com o estabelecimento de
educação ou ensino, 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.

8.º) A Autoridade de Saúde informa o caso, os contactos de alto e baixo risco e o
estabelecimento de educação ou ensino 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
limite, de todo o estabelecimento de educação ou ensino;
•Limpeza e desinfeção das superfícies
utilizados pelo caso suspeito, bem como
n.º 014/2020 da DGS);

e
da

áreas ou, no

ventilação dos espaços mais
área de isolamento (Orientação

•Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso suspeito em dois
sacos de plástico, resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente
com um adesivo/atilho e colocação dos mesmos em contentores de resíduos
coletivos após 24 horas da sua produção (nunca em ecopontos).
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Para implementação de medidas e gestão de casos, a Autoridade de Saúde Local, pode
mobilizar e liderar uma Equipa de Saúde Pública.

3.2.Atuação do estabelecimento de educação ou ensino perante um caso confirmado de covid-19
fora do estabelecimento
Se o caso confirmado tiver sido identificado fora do estabelecimento de educação ou ensino,
devem ser seguidos os seguintes passos:

1.º) Perante a comunicação ao estabelecimento de educação ou ensino, de um caso
confirmado de COVID-19 de uma pessoa que tenha frequentado o estabelecimento, devem ser
imediatamente ativados todos os procedimentos constantes no Plano de Contingência e ser
contactado o Coordenador de Estabelecimento.
2.º) A Direção do estabelecimento de educação ou ensino ou o ponto focal contacta de
imediato a Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública Local, a informar da situação.
3.º) 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.
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4.º) De acordo com a avaliação de risco efetuada, a Autoridade de Saúde Local
informa os contactos de alto e de baixo risco e o estabelecimento de educação ou
ensino, sobre quais as medidas individuais e coletivas a implementar, nomeadamente:
•Isolamento de 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 utilizados pelo
caso suspeito, bem como da área de isolamento (Orientação n.º 014/2020 da DGS);
•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).

4. ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LETIVAS
As atividades educativas decorrerão entre as 09 h e as 17h30m;
a) Os alunos devem ser entregues à porta do estabelecimento pelo seu encarregado de
educação, cujo uso de máscara é obrigatório, ou por pessoa por ele designada, devendo os
mesmos aguardar junto ao portão respeitando a distância social. Os alunos serão recebidos pela
assistente operacional destacada para o efeito, evitando assim a circulação de pessoas externas
no interior do recinto;
b) A receção às crianças no horário das 7h30 às 8h 45 em atividades CAF ocorrerá no portão
principal. Os alunos serão encaminhadas pela responsável para a cantina, existindo para isso,
mesas de atividades distintas e distantes entre elas para as crianças que pertencem a diferentes
grupos. Na cantina, os alunos estão divididos por turmas, com o devido distanciamento entre
eles.
c) Depois de entrar na Escola, todas as pessoas são sujeitas a um procedimento de medição
de temperatura à distância, do qual não é efetuado qualquer registo.
d) Os alunos cuja temperatura seja igual ou superior a 37,5°C, serão encaminhados para a
Sala de Isolamento, sendo tomadas as devidas diligências.
e) Quando a temperatura for 37,5°C, será dado um breve período de descanso e efetuada
nova medição com termómetro digital de axila.
f) Pessoas externas ao processo educativo (p. ex.: fornecedores) só excecionalmente podem
entrar no estabelecimento de educação e, sempre, de forma segura, com máscara, evitando o
contacto com as crianças;
g) O pessoal docente e não docente e os alunos devem respeitar as regras de segurança e de
distanciamento físico de 2 metros, sempre que possível.
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h) Os intervalos das aulas, manhã e do almoço serão desfasados de forma a não haver
aglomerado de alunos. Estes permanecem, tanto quanto possível, em zonas específicas, definidas
pela Escola;
Intervalo da manhã:

Piso de cima: 10 h 15 m às 10h 45 m
Piso de baixo: 10h 45 m às 11h 15 m

Intervalo da tarde:

15 h 45 m às 16h 30 m

i) Nos intervalos as mesas das salas serão objeto de limpeza e desinfeção;
j) Os alunos devem ser portadores do próprio material e evitar tocar em superfícies de áreas
comuns, maçanetas, corrimãos, interruptores, portas, janelas, etc.
k) Durante as aulas as portas das salas permanecerão abertas e sempre que as condições
meteorológicas o permitam as janelas permanecerão também abertas;
l) Os alunos devem respeitar o percurso Portaria/salas definido.
Entrada e Saída:

Piso de cima: Os alunos entram e saem pelo portão principal
e dirigem-se à porta dianteira para aceder ao piso.
Piso de baixo: Os alunos entram e saem pelo portão do
campo de futebol e acedem ao piso pela porta traseira do
edifício.

m) Os alunos que têm serviço de CAF, à hora de entrada, dirigem-se para a Cantina onde se
procede à medição da temperatura e à higienização das mãos.
n) Na hora do almoço, os alunos que almoçam em casa, saem pelo portão principal, e quando
regressam do almoço, encaminham-se para a zona de recreio onde se encontra a sua turma;
o) Na portaria e à entrada, encontra-se disponível gel desinfetante que deve ser utilizado à
entrada e à saída das aulas.
p) No final do dia, no CAF, os alunos são entregues pelo portão principal.
q) )Não são permitidos o acesso e a circulação no espaço escolar sem a respetiva máscara,
devidamente colocada.
r) No período de funcionamento das Atividades de Enriquecimento Curricular e do Apoio à
Família (CAF/ATL) deverão ser seguidos todos os procedimentos enunciados, que serão assegurados
pelos técnicos de AEC e CAF.
Estas regras serão divulgadas, no início do ano letivo aos alunos e respetivos encarregados de
educação pelos professores titulares de turma.
Os alunos, bem como o pessoal docente e não docente com sinais ou sintomas sugestivos de COVID19 não devem apresentar-se na escola.
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5. CANTINA
Durante o período de refeições, devem ser respeitadas as seguintes medidas de
distanciamento e higiene:
 A deslocação para a sala de refeições, caso aplicável, deve ser desfasada para evitar o
cruzamento de crianças.
Almoço:
Os alunos entram pela porta da
entrada e saem pela porta
lateral.

1.º turno (L2A, L2B): 12h 00m - 12h 20m
2.º turno (L1A, L1B) : 12h 30m - 12h 50m
3.º turno(L3B, L4B): 13h 00m - 13h 20m
4.º turno(L3A, L3B): 13h 30m - 13h 50m

 Lavagem / desinfeção das mãos antes e após o consumo de qualquer refeição por parte de
qualquer utente do refeitório, bem como utilização obrigatória de máscara por parte dos
funcionários;
 Antes e depois das refeições, as crianças devem lavar as mãos.
 Os lugares devem estar marcados, de forma a assegurar o máximo de distanciamento físico
possível entre crianças.
 Deve ser realizada, entre trocas de turno, a adequada limpeza e desinfeção das superfícies
utilizadas.
 Não devem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos.
▪ Sempre que possível as janelas estarão abertas.

6. HIGIENIZAÇÃO DOS ESPAÇOS
▪ A cada sala é atribuída um assistente operacional que fica responsável pelo apoio aos alunos
e professores afetos à sala, pela higienização da mesma no final de cada turno e pelo
acompanhamento do aluno, em caso de suspeita de infeção por Covid 19, até à sala de isolamento.
▪ Os espaços utilizados são frequentemente arejados, com as janelas e portas abertas.
▪ As portas ficam abertas de forma a evitar o toque frequente em superfícies.
▪ A escola garante as condições sanitárias necessárias para a promoção da higienização das
mãos com água, sabão e toalhetes de papel de uso único.
▪ Está assegurada a existência de equipamentos de proteção para todo o pessoal não docente
e de material adequado para a desinfeção e limpeza do edifício escolar.
▪ A higienização ambiental da escola obedece a um Plano de Higienização, elaborado de
acordo com as orientações sobre esta matéria e as diversas formações frequentadas pelos
assistentes operacionais, e que contempla:
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✓ Espaços, superfícies e estruturas a limpar/desinfetar.
✓ Equipamentos e produtos a utilizar, bem como as instruções para o procedimento.
✓ Periocidade da higienização, com particular incidência nas superfícies com maior risco de
contaminação, ou seja, as superfícies manipuladas ou tocadas, por muitas pessoas, e com muita
frequência ao longo do dia, como maçanetas de portas, interruptores de luz, telefones, tablets,
teclados e ratos de computadores, torneiras de lavatórios, manípulos de autoclismos, mesas,
bancadas, cadeiras, corrimãos, entre outros.
✓ os responsáveis pela sua execução.
✓ A gestão diária de resíduos, sabendo que os resíduos provenientes de salas de isolamento,
onde estiveram casos suspeitos, devem ser tratados como sendo de risco biológico. Para
operacionalizar este aspeto a Escola articula com a Unidade de Saúde Pública do ACES.

7. DIVULGAÇÃO
▪ Afixação de cartazes da Direção Geral de Saúde (DGS) sobre a correta higienização das mãos,
etiqueta respiratória e colocação de máscaras;
▪ Envio de informação por correio eletrónico e/ou outros meios à comunidade educativa;
▪ Divulgação do Plano por todos os profissionais (pessoal docente e não docente) por correio
eletrónico.

Lousado, 1 de setembro de 2020
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