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1. ENQUADRAMENTO
Este documento pretende apresentar o plano de contingência para o COVID-19 do
Agrupamento de Escolas de Alandroal. Este plano permite que o Agrupamento (pessoal
docente, não docente e alunos) esteja preparado para enfrentar, de modo adequado, as
possíveis consequências de uma pandemia em estreita articulação com as famílias, os serviços
de saúde e outras estruturas pertinentes da comunidade educativa. O presente documento
consiste num conjunto de medidas e ações que deverão ser aplicadas, oportunamente, de
modo articulado, em cada fase da evolução da epidemia do COVID-19. As medidas necessárias,
a sua calendarização, bem como as responsabilidades de cada pessoa dentro das instituições
devem ser ajustadas aos diferentes cenários de evolução da pandemia, a fim de assegurar que
cada um saiba o que fazer em situação de crise e o que esperar das ações desenvolvidas por si
e pelos outros. O objetivo deste plano de contingência é manter a atividade da instituição
escolar, face aos possíveis efeitos da pandemia, 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.

1.1. O Que é o Corona Vírus – Covid-19
Os coronavírus são uma família de vírus conhecidos por causar doença no ser humano. A
infeção pode ser semelhante a uma gripe comum ou apresentar-se como doença mais grave,
como pneumonia.
O novo coronavírus, intitulado COVID-19, foi identificado pela primeira vez em dezembro de
2019, na China, na Cidade de Wuhan. Este novo agente nunca tinha sido previamente
identificado em seres humanos, tendo causado um surto na cidade de Wuhan. A fonte da
infeção é ainda desconhecida.
Ainda está em investigação a via de transmissão. A transmissão pessoa a pessoa
foi confirmada, embora não se conheçam ainda mais pormenores.

1.2. Principais sintomas
Os sintomas são semelhantes a uma gripe, como por exemplo:
•
•
•
•
•

febre (superior ou igual a 38)
tosse (seca)
falta de ar (dificuldade respiratória)
cansaço
cefaleias
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1.3. Transmissão da infeção
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 1
mícron).

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).

1.4. Período de Incubação
O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) situa-se entre 1 – 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 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).

2 – Medidas gerais
A elaboração e / ou atualização deste Plano de Contingência para a COVID-19, está de acordo
com as orientações emanadas da DGS e foi elaborado, antes do início das atividades em
regime presencial. Este é aplicado a cada escola do Agrupamento.
O Diretor como responsável pela implementação e coordenação do plano de contingência tem
por competências:
•
•
•

•
•

A garantia da normalidade, na medida do possível, das atividades letivas;
A garantia da implementação das medidas propostas neste Plano assim como todas as
orientações das Autoridades de Saúde;
Contacto com a Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública Local, perante a
comunicação ao estabelecimento de educação ou ensino, de um caso confirmado de
COVID-19 de uma pessoa que tenha frequentado alguma das escolas do Agrupamento;
A definição de medidas alternativas de fornecimento de refeições aos alunos
carenciados, no caso de encerramento do refeitório;
Assegura a substituição de funcionários nos sectores considerados prioritários e a sua
eventual deslocação entre as Escolas do Agrupamento;
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•
•

Contacta o SNS 24 ou outras linhas criadas para o efeito e a Autoridade de Saúde Local
se o encarregado de educação não contactar o SNS 24;
Mantém a comunidade escolar informada:
• Envio de Mensagens-chave preparadas para diferentes contextos e níveis de
emergência, como por exemplo, alterações de circuito dos espaços,
encerramento de serviços…
• Informa das alterações à organização e funcionamento do estabelecimento ou
do Plano de Contingência;
• Orientações para o pessoal docente via mail no sentido da promoção da
educação para a saúde, dando aulas que propiciem a adoção de
comportamentos preventivos;
• Envia mensagem via mail / sms a veicular caso seja identificado um caso
suspeito, confirmado ou surto no estabelecimento de educação ou ensino;
• Agenda 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.
• Ordena o fecho da escola, de acordo com as recomendações das entidades
competentes.

2.1. Ponto Focal das escolas do Agrupamento
Escola Básica Diogo Lopes de Sequeira
Gertrudes Sardinha – Subdiretora
Lúcia Serra – Adjunta
Jardim-de-infância de Alandroal
Isabel Oliveira – coordenadora de estabelecimento
Fátima Ramos- Educadora sala B
Escola Básica Terena
Sónia Dias – coordenadora de estabelecimento
Ana Dias – Educadora sala A
Escola Básica de Pias
Célia Paiva – coordenadora de estabelecimento
Vicência Melo- Professora titular da turma P1CA
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2.1.1.Comunicações
•
•

Contacto com o Diretor dando a informação necessária de todas as situações em cada
escola;
Contacto com o Encarregado de Educação do aluno que apresente sintomas de COVID
19.

3. Procedimentos a adotar perante um caso suspeito de COVID-19 no estabelecimento de
educação ou ensino
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.
3.1. Procedimentos em caso suspeito
Quem apresente critérios compatíveis com a definição de caso suspeito ou com sinais e
sintomas de COVID-19 informa a direção da Escola (preferencialmente por via telefónica) e,
dirige-se para a sala de “isolamento”, definida neste plano de contingência. Já na sala de
“isolamento” contacta a linha SNS 24 (808 24 24 24).
No caso do suspeito de Covid 19 ser aluno, e se encontrar em qualquer contexto escolar, deve
ser encaminhado para a sala de isolamento, aqui definida para cada escola, acompanhado do
auxiliar que esteja mais próximo da situação, até à sala de isolamento.

Suspeito aluno:
1. A/ O professor(a) / auxiliar questiona o aluno no sentido de averiguar se este se
sente com febre. Se assim for mede a temperatura e se a mesma for igual ou
superior a 38 desloca-se ao isolamento. Questiona ainda o aluno sobre outros
possíveis sintomas: tosse, cefaleias, mialgias, vómitos ou diarreia;
2. No recreio, refeitório, bar e outros espaços do recinto escolar o auxiliar de ação
educativa mais próximo da situação encaminha o aluno, de imediato, para a sala
de isolamento;
3. Em sala de aula o professor chama o/a auxiliar de ação educativa correspondente
ao bloco / área onde ocorre a situação e encaminha o aluno para a sala de
isolamento;
4. A / O professor informa o Diretor ou o ponto focal da situação e solicita a
imediata desinfeção da mesa, da cadeira e material escolar do aluno e desinfeta
as mãos de acordo com as indicações da DGS;
5. O Diretor ou o ponto focal informa o Encarregado de Educação que deve de
imediato dirigir-se à escola;
6. Nas mesas duplas, solicita também a desinfeção da mesa, da cadeira e material
do colega e ajuda a desinfetar as mãos do mesmo;
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7. Abre no imediato portas e janelas se as mesmas se encontrarem fechadas;
8. Na sala de isolamento a / o auxiliar /o acompanha o aluno até à chegada do
Encarregado de Educação;
9. O diretor ou o ponto focal do estabelecimento de educação ou ensino pode
efetuar o contacto telefónico com a linha SNS 24 (808 24 24 24) se tiver
autorização prévia do encarregado de educação;
10. O Encarregado de Educação dirige-se à sala de isolamento e aí contacta a linha
SNS, se este contacto ainda não tiver já sido feito;
11. 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”;
12. Se o caso for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem telefónica (SNS 24
ou outras linhas) será encaminhado de uma das seguintes formas: o
Autocuidado: isolamento em casa; a Avaliação Clínica nas Áreas Dedicadas
COVID-19 nos Cuidados de Saúde Primários; Avaliação Clínica em Serviço de
Urgência;
13. Devem ser prosseguidos os procedimentos do ponto 5, “Fluxograma de atuação
perante um caso suspeito de COVID-19 em contexto escolar”. (Referencial para
as escolas)
14. 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.

Suspeito adulto (pessoal docente / não docente)
1. Em caso de tomada de consciência de uma situação anormal do seu estado de
saúde em contexto escolar deve de imediato dirigir-se à sala de isolamento, após
informar o auxiliar mais próximo, da sua situação de saúde;
2. Verifica a sua temperatura corporal e se a temperatura for superior a 38 graus,
dirige-se à sala de isolamento e liga de imediato para a linha de saúde 24;
3. Informa de imediato o Diretor das orientações recebidas da linha de saúde 24;
4. 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”. (Referencial para as escolas)
5. Se o caso for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem telefónica (SNS 24 ou
outras linhas) será encaminhado de uma das seguintes formas: o Autocuidado:
isolamento em casa; a Avaliação Clínica nas Áreas Dedicadas COVID-19 nos
Cuidados de Saúde Primários; Avaliação Clínica em Serviço de Urgência.
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Nota: Quer para os alunos quer para os adultos a confirmação da positividade ao teste COVID
19 implica o isolamento, seguindo as indicações das autoridades de saúde. Só poderão ser
retomadas as atividades letivas e / ou laborais após serem cumpridos os critérios de cura, de
acordo com as Autoridades de Saúde.
Entre as medidas a implementar, as autoridades de saúde podem:
•Isolar casos e contactos;
•Encerrar turmas, áreas ou, no limite, todo o estabelecimento de educação ou ensino;
•Obrigar à limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços mais
utilizados pelo caso suspeito, bem como da área de isolamento;
•Proceder ao 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)

3. 2. Área de isolamento
A colocação numa área de “isolamento” visa impedir que outros possam ser expostos e
infetados. Tem como principal objetivo evitar a propagação da doença transmissível no serviço
e na comunidade. As autoridades de saúde frisam que a área destinada a isolar suspeitas de
covid-19 não deve ter mais do que um elemento ao mesmo tempo (exceto o acompanhante,
quando é uma criança), “a não ser que sejam coabitantes”. Caso sejam identificados vários
casos em simultâneo, devem ser facultadas diferentes salas.
Define-se, em cada escola, a sala de “isolamento” devidamente identificada e comunicada a
toda a escola, que tem como finalidade evitar ou restringir o contacto direto com quem
apresente os sintomas acima descritos:
•
•
•
•

Escola Sede: EB Diogo Lopes de Sequeira: Sala interior do gabinete médico
Escola Básica de Pias: Sala de apoio aos professores
Escola Básica de Terena: Sala de apoio aos professores (utilização da casa de banho
anexa)
Jardim-de-infância de Alandroal – 1ª casa de banho

Estas salas dispõem do seguinte equipamento:
•
•
•
•
•

telefone
cadeira
água e alguns alimentos não perecíveis
acesso a instalação sanitária
dispositivo com solução de limpeza das mãos à base de álcool;
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•
•
•
•

lenços de papel
termómetro
sacos de lixo
máscara.

(Nas escolas do pré-escolar e 1º ciclo, a colocação deste material será responsabilidade do
Município)

3.3. Procedimento 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:

3.4. “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.

3.5. “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);
quem prestou assistência ao caso confirmado, desde que tenha seguido as medidas de
prevenção (ex. utilização adequada de meios de contenção respiratória; etiqueta
respiratória; higiene 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.

3.6.Comunicação de suspeita de pessoa que tenha frequentado as escolas
•

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 ponto focal designado previamente pela Direção do
estabelecimento de educação ou ensino (Anexo 1).
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•

•

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.
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.

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).

3.7 Outras informações
É dever de toda a comunidade escolar informar o Diretor do Agrupamento da situação em que
se encontra sempre que existam suspeitas da doença ou se encontrem em estado de
quarentena.
É dever de todos os encarregados de educação verificar a situação de saúde dos seus
educandos e sempre que os mesmos manifestarem sintomas de doença (febre, dor de barriga,
dor de cabeça, vómitos ou outros sintomas considerados preocupantes) não devem deslocarse à escola até melhoria dos sintomas. Devem recorrer à linha saúde 24 sempre que
considerarem que os sintomas são compatíveis com o COVID 19.
As crianças, os alunos, bem como o pessoal docente e não docente com sinais ou sintomas
sugestivos de COVID-19 não devem apresentar-se no estabelecimento de educação préescolar ou na escola. Devem contactar o SNS24 (808 242424) ou outras linhas telefónicas
criadas especificamente para o efeito, e proceder de acordo com as indicações fornecidas,
pelos profissionais de saúde.
Nota importante: Todos os membros da comunidade escolar devem “vigiar o seu estado de
saúde”, não devendo ir para a escola se tiverem sintomas.
Só poderão regressar às escolas do Agrupamento, após determinação de cura e indicação da
Autoridade de Saúde Local.

9

Agrupamento de Escolas de Alandroal
Plano de contingência COVID 19

3.8. Trajetos possíveis para o caso suspeito se deslocar ou ser levado até à área de
isolamento
•

•

•

•

No jardim-de-infância de Alandroal a saída dos suspeitos de COVID 19, da sala de
isolamento, será feita de acordo com o circuito de entradas e saídas assinaladas no
espaço escolar;
Na Escola Básica Diogo Lopes de Sequeira a saída dos suspeitos de COVID 19, da sala
de isolamento, será feita pela porta lateral esquerda junto à sala de isolamento,
circuito azul e amarelo;
Na Escola Básica de Terena a saída dos suspeitos de COVD 19, da sala de isolamento,
será feita pela porta de saída junto à sala de isolamento. A utilização da casa de banho
e o percurso dos alunos da educação pré-escolar será alterada após caso suspeito.
Estes alunos utilizarão a casa de banho do 1º ciclo e a porta de saída do refeitório.
Toda a zona envolvente à sala de isolamento será encerrada;
Na Escola Básica de Pias a saída dos suspeitos de COVD 19, da sala de isolamento, fazse pela porta da sala de professores. Toda a zona envolvente à sala de isolamento,
após a suspeita de um caso de COVID 19, será encerrada.

3.9. Atualização dos contactos de emergência das crianças ou alunos e do fluxo de
informação aos encarregados de educação.
Compete aos serviços administrativos a atualização dos dados dos alunos e dos encarregados
de educação assim como de todo o pessoal docente e não docente.
Os contactos servirão para uma maior e mais eficaz comunicação entre todos os
intervenientes dos erviços escolares e os encarregados de educação.
É dever dos Encarregados de Educação, dos docentes e não docentes informar os Serviços
Administrativos da alteração dos seus dados.
É ainda dever de todos manter os contactos ativos.

3.10.Constituição de diferentes equipas de pessoal não docente, de modo a garantir a sua
substituição na eventualidade de absentismo por doença ou necessidade de isolamento.
Compete à Câmara Municipal garantir a colocação do pessoal não docente, para substituição
dos elementos ausentes por doença ou necessidade de isolamento.
Compete ao Diretor do agrupamento fazer a distribuição dos auxiliares de ação educativa
pelas escolas do Agrupamento sempre que a situação assim o exigir.
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3.11. A constante atualização da informação sobre a situação epidemiológica local relativa à
COVID-19.
Compete ao Diretor manter a informação atualizada sobre a situação epidemiológica relativa à
COVID 19, no Agrupamento e manter um elo de ligação local com as Entidades da Saúde
(Saúde Escolar e Unidades de Saúde Pública), as Autarquias, a Segurança Social e a Proteção
Civil, salvaguardando a necessidade de apoios ou recursos que estas Entidades possam
disponibilizar.

4. Orientações gerais

4.1. Organização escolar - Educação pré-escolar
1.As crianças e o pessoal docente e não docente são organizados em salas ou outros espaços,
de forma a evitar o contacto entre pessoas de grupos diferentes.
2. Será maximizado o distanciamento físico entre as crianças quando estão em mesas, sem
comprometer o normal funcionamento das atividades pedagógicas.
3. Será privilegiada a utilização das salas ou espaços mais amplos e arejados. As salas deverão
ser arejadas mantendo portas e janelas abertas, sempre que possível.
4. Deverão ser cumpridos os circuitos de circulação interna assinalados no espaço, permitindo
uma melhor orientação espacial de crianças e adultos e, ao mesmo tempo, uma higienização
mais eficaz do espaço e dos equipamentos.
5.Deverá ser criado um espaço “sujo” e um espaço “limpo”. No espaço sujo as crianças devem
trocar o calçado que levam de casa por outro apenas utilizado no espaço do jardim-deinfância. Este calçado extra permanece no estabelecimento, devendo ser higienizado, todos os
dias, após a saída das crianças. Os profissionais deverão cumprir a mesma orientação.
6. Será necessário para cada atividade, a utilização de material individual ou a desinfeção do
mesmo entre utilizações / utilizadores.
7. Serão removidos das salas os acessórios não essenciais à prática das atividades pedagógicas,
reforçando a limpeza e desinfeção dos que lá permanecem., libertando espaço para as
atividades.
8. Deverá solicitar-se aos encarregados de educação que não deixem as crianças levar de casa
brinquedos ou outros objetos não necessários.
9. Deverão evitar-se concentrações nas idas à casa de banho. Cada sala de cada jardim-deinfância utilizará uma casa de banho assinalada para o efeito. No jardim-de-infância de
Alandroal sendo uma das casas de banho sala de isolamento, sempre que acontecer o
isolamento de um suspeito de COVID 19, será utilizada apenas uma casa de banho para os dois
grupos.
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Os alunos serão acompanhados por auxiliar de ação educação, procedendo à higienização
correta das mãos.
10. Os apoios mobilizados para as crianças acompanhadas pelos técnicos e/ou docentes da
Intervenção Precoce serão presenciais. Este trabalho deve ser acompanhado pela equipa
multidisciplinar de apoio à educação inclusiva (EMAEI), em estreita articulação com o educador
e com as equipas locais a funcionar no âmbito do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na
Infância (SNIPI).
11. Na organização da rotina diária, serão desfasados os momentos de permanência dos
diferentes grupos de crianças no recreio e/ou dividir por zonas afetas a cada grupo. Os
equipamentos devem ser higienizados após a utilização de cada grupo.
12. Durante o período de refeições, devem ser respeitadas as seguintes medidas de
distanciamento e higiene:
•
•
•
•
•
•
•

A deslocação para a sala de refeições, sempre que possível, será desfasada para evitar
o cruzamento de crianças;
Antes e depois das refeições, as crianças lavam as mãos acompanhadas, para que o
façam de forma correta;
Os lugares devem estar marcados, de forma a assegurar o máximo de distanciamento
físico possível entre crianças;
Deve ser sempre realizada, entre trocas de grupo, a adequada limpeza e desinfeção
das superfícies utilizadas;
Não devem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos;
Os equipamentos e utensílios da criança a devolver aos encarregados de educação
devem ser colocados em saco descartável;
As pausas da equipa para almoço deverão ocorrer de modo a garantir o afastamento
físico entre profissionais.

13. As crianças devem ser entregues à porta do estabelecimento pelo seu encarregado de
educação, ou por pessoa por ele designada, e recebidas pelo auxiliar de educação, destacado
para o efeito, sendo proibida a circulação de pessoas externas no interior do recinto. Sempre
que um encarregado de educação precise de dar uma informação à educadora / educador
deverá fazê-lo, preferencialmente via telefónica ou envio de mail.
Sempre que houver necessidade de contacto presencial com as famílias será feito à entrada da
instituição, mantendo-se o distanciamento físico recomendado.
13. As peças de roupa suja devem ir para casa em saco plástico, fechado.

4.2.Organização escolar - Ensino Básico
1. Os alunos serão organizados em grupos/turmas, mantendo-se esta organização ao longo de
todo o período de permanência na escola. As aulas de cada turma devem decorrer, sempre
que possível, na mesma sala e com lugar fixo por aluno.
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2.As salas são utilizadas de acordo com a sua dimensão e características da escola, em função
do número de alunos por turma.
3. Nas salas, devem ser mantidas as medidas de distanciamento, garantindo a maximização do
espaço entre pessoas:
•
•

As mesas devem ser dispostas, de acordo com a estrutura física das salas e todas com
a mesma orientação.
Sempre que possível, deve garantir-se um distanciamento físico entre os alunos e
alunos/docentes de, pelo menos, 1 metro, sem comprometer o normal funcionamento
das atividades letivas.

4. As atividades desportivas, bem com outras atividades que impliquem maior contacto físico,
devem ser planificadas e adequadas às orientações das autoridades de saúde em vigor. Dadas
as condições atuais das instalações, na Escola Básica Diogo Lopes de Sequeira a prática
desportiva será condicionada ao espaço exterior e os alunos deverão tomar banho em casa.
Sempre que as condições do tempo o não permitirem, os alunos utilizarão a sala atribuída para
a turma.
•
•

•

•
•

•

•

Em quaisquer dos espaços todos devem cumprir as normas de higienização adotadas:
Lavar e/ou desinfetar as mãos dos alunos, professores, assistentes operacionais, à
entrada e à saída das instalações desportivas ou de outros locais onde decorra a
prática de desporto, com recurso a água e sabão ou, em alternativa, desinfetar as
mãos com solução à base de álcool;
Adotar estratégias e metodologias de ensino que privilegiem o respeito pelo
distanciamento físico de, pelo menos, três metros entre alunos, de acordo com a
Orientação n.º 030/2020, da DGS, para a prática de exercício físico, diligenciando no
sentido da adequação e adaptação das tarefas propostas em contexto de aula;
Higienizado todo o material entre utilizações;
Para os alunos será obrigatório o uso de máscara, na entrada e saída das instalações.
Dispensa da obrigatoriedade do uso de máscara durante a realização de exercício
físico;
Para os professore dispensa da obrigatoriedade do uso de máscara apenas durante a
lecionação de períodos de sessões de exercício que impliquem realização de exercício
físico;
Assistentes Operacionais uso obrigatório de máscara.

5. Os intervalos entre as aulas devem ser de curta duração, devendo os alunos permanecer em
coortes, usando, sempre que possível, a mesma segmentação de espaço.
A vigilância dos intervalos, no 1º ciclo, é da responsabilidade dos professores titulares de
turma em articulação com os auxiliares de ação educativa, que deverão sensibilizar os seus
alunos para o distanciamento social e para a necessidade de higienização das mãos, antes de
comer e antes da entrada em sala de aula, sendo a mesma controlada pelos auxiliares de cada
bloco.
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•
•
•

Nos 2º e 3º ciclos os intervalos serão vigiados pelos auxiliares responsáveis para o
efeito.
Nas idas à casa de banho os alunos deverão esperar ordeiramente, pela sua vez no
espaço exterior ao bloco de aulas onde se encontra a casa de banho.
Nas idas aos diferentes espaços (reprografia, bar, papelaria) deverá ser respeitada a
sinalética devendo cada utente permanecer nos espaços a eles destinados.

6. Definir e identificar circuitos e procedimentos no interior da escola, que promovam o
distanciamento físico, nomeadamente no percurso desde a entrada da escola até à sala de
aula e nos acessos aos locais de atendimento e convívio:
•
•
•
•

Será utilizada sinalética indicativa dos circuitos de entrada e saída e de comunicação
entre os diferentes espaços em todas as escolas do Agrupamento;
Os circuitos terão um sentido ascendente para as entradas e descendente para as
saídas sempre que existam escadas e portas de entrada e saída, sempre que possível;
Os circuitos em espaços de pisos inferiores devem ter uma direção divergente e,
sempre que possível, com entradas e saídas em portas / portões distintos;
Estes devem ser divulgados a toda a comunidade escolar, no início das atividades
letivas.

7. Evitar a concentração de alunos nos espaços comuns da escola, nomeadamente na
biblioteca ou nas salas de informática:
•
•

A Biblioteca terá um Plano de Contingência seguindo as orientações da RBE, da DGS e
deste regulamento, que se anexará a este plano;
O Plano de higienização estará afixado em cada área.

8. Criar e divulgar regras de utilização das salas do pessoal docente e não docente:
•

•

As salas de professores das escolas do Agrupamento têm dimensões diferentes e
devem ser utlizadas de acordo com a sua dimensão e com o distanciamento social
exigido de 2 metros de distância entre utilizadores de cada espaço;
Os espaços devem ser higienizados após cada utilização.

9. Definir procedimentos para utilização dos refeitórios, designadamente com as seguintes
normas de funcionamento:
•

•
•
•
•
•

Os alunos utilizarão os refeitórios de forma desfasada e por ciclo de escolaridade. As
mesas e as cadeiras deverão ter o espaçamento de 2 metros entre elas. Em cada
refeitório será identificado um espaço, para utilização do pessoal docente e não
docente, que terá uma ocupação máxima de 6 adultos, com espaçamento de 2 metros
entre eles;
Lavagem/desinfeção das mãos antes e após o consumo de qualquer refeição por parte
de qualquer utente;
Utilização obrigatória de máscara, exceto no período de refeição;
Talheres e guardanapos devem ser fornecidos dentro de embalagem;
Higienização e desinfeção de mesas e cadeiras, após cada utilização;
Retirar artigos decorativos e outros objetos das mesas;
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•

Assegurar uma boa ventilação e renovação do ar.

10. Por serem espaços de utilização comum e com superfícies de contacto frequente, nos
bares/bufetes deve-se aumentar a frequência de limpeza e higienização após utilização
(balcões, mesas, cadeiras), e devem ser seguidas as seguintes normas de funcionamento:
•
•
•
•

•
•

Higienização das mãos à entrada e à saída;
Utilização obrigatória de máscara, exceto no período de refeição;
Distanciamento físico;
No bar da Escola Básica Diogo Lopes de Sequeira, os utentes deverão esperar,
ordeiramente, a sua vez e ser atendimentos de forma individual em número não
superior a 3 elementos, em permanência;
As portas e as janelas deverão, sempre que possível, estar abertas;
Os elementos da comunidade educativa (alunos, pessoal docente e não docente)
poderão optar por levar o lanche de casa, de preferência em saco descartável, de
forma a facilitar a utilização do bar.

11. Além do uso de máscara dentro dos recintos escolares, devem ser mantidas as regras de
higienização das mãos e etiqueta respiratória, promovendo-se ainda, a maximização do
distanciamento físico.
Neste sentido, reforçam-se as medidas de prevenção diária que deverão continuar a ser
implementadas por toda a comunidade educativa, dentro dos recintos:
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

A máscara será usada em todos os espaços, por professores, funcionários, alunos a
partir do 2.º ciclo do ensino básico e qualquer elemento externo, desde encarregados
de educação a eventuais fornecedores. Existem, contudo, algumas exceções à sua
utilização: para a alimentação, durante a prática de atividade física e em caso de
atestado médico que “ateste condição clínica incapacitante para a sua utilização”;
No 1º ciclo é opção do Encarregado de Educação a utilização de máscara. Estas
poderão ser de uso social;
As máscaras a utilizar serão unicamente as entregues pelo Agrupamento aos alunos e
pessoal docente, máscaras cirúrgicas e / ou máscaras certificadas;
Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma SABA colocada à entrada de cada
escola do Agrupamento;
Seguir a sinalética de circulação dos diferentes espaços;
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 e sempre que necessário;
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;
Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas,
interruptores, etc.
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12. Todos os que necessitarem de aceder aos serviços administrativos ou serviços pedagógicos
(diretor / diretores de turma) deverão fazê-lo, com marcação prévia, via mail ou telefone. Em
todos os processos administrativos deve ser privilegiada a via digital, sempre que possível.
13. Nos casos em que seja necessário reunir presencialmente, estas reuniões deverão ser,
preferencialmente, individuais ou em pequenos grupos, mantendo as medidas de higiene e
distanciamento.
14. As pessoas externas à escola só devem entrar no recinto escolar quando tal for
imprescindível e, sempre, de forma segura, utilizando máscara e evitando contacto com os
alunos, pessoal docente e não docente.
•

•
•

Para a manutenção das atividades consideradas essenciais será assegurada a entrada
dos fornecedores de bens ou serviços, essenciais para o bom funcionamento de cada
escola;
Os fornecedores deverão entregar os produtos à porta de entrada nas escolas básicas
de Terena, Pias e jardim de infância de Alandroal;
Na escola sede os camiões de mercadoria entrarão no espaço escolar, e farão as
entregas junto à cozinha e ao bar. Deverão cumprir as regras de utilização de máscaras
em espaço escolar desinfeção das mãos e distanciamento social.

5. Outros procedimentos
1. Deve ser garantido que todas as escolas e estabelecimentos de educação pré-escolar
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:
▪
▪

Serão colados junto aos lavatórios da escola, cartazes com a demonstração da técnica
de higienização das mãos;
Deve ser elaborado um plano de higienização para cada área / serviço, dos espaços e
equipamentos que deve estar afixado em local visível e deve ser do conhecimento dos
profissionais com funções de limpeza. Antes da reabertura dos estabelecimentos, deve
ser feita uma limpeza e higienização geral.

2. Garantir, sempre que possível, as condições necessárias para cumprir com as
recomendações de distanciamento físico.
3. Garantir o cumprimento da utilização de máscaras para acesso e permanência nos
estabelecimentos de educação e ensino, pelo pessoal docente e não docente, pelos alunos a
partir do 2.º ciclo do ensino básico, e ainda encarregados de educação, fornecedores e outros
elementos externos:
•

Será disponibilizada na entrada da escola sede uma máscara a todos os que não forem
portadores da mesma (a qual terá que ser paga pelo utilizador). A utilização de
máscara é obrigatória, no espaço escolar, a partir do 2º ciclo. (Será fornecido a todo o
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pessoal docente e alunos um kit de 3 máscaras laváveis de 25 lavagens cada por
período)
4. Informar a comunidade educativa relativamente às normas de conduta a obedecer, no atual
contexto, e que visam a prevenção e o controlo da transmissão da COVID-19 (correta
higienização das mãos, etiqueta respiratória e colocação da máscara - anexos I, II, III e IV). A
informação deve estar afixada em locais visíveis do recinto escolar e, sempre que possível, ser
enviada por via digital. Deve ainda a comunidade educativa ser informada sobre todas as
alterações à organização e funcionamento dos respetivos estabelecimentos:
•Serão enviados textos de apoio, por email, ao pessoal docente e não docente de toda
a informação disponível e em atualização;
•Serão distribuídos cartazes anexos a este plano por todas as salas de aula, portaria,
sala dos professores, refeitório, BE e serviços administrativos;
• Será disponibilizada, no site da escola, informação atualizada e links a fontes de
obtenção de informação precisa sobre a pandemia e prevenção da COVID 19.
5. Confirmar que a gestão de resíduos é mantida, diariamente, sem necessidade de proceder a
tratamento especial.
6. Garantir a existência de material e produtos de limpeza para os procedimentos adequados
de desinfeção e limpeza dos edifícios escolares, de acordo com a Orientação nº 014/2020 da
DGS e com o documento da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), com a
orientação da DGS e a colaboração das Forças Armadas, sobre “Limpeza e desinfeção de
superfícies em ambiente escolar, no contexto da pandemia COVID-19”.
7. O Agrupamento deve estabelecer um plano de higienização que tenha por referência a
Informação da DGEstE, com a orientação da DGS e a colaboração das Forças Armadas
(“Limpeza e desinfeção de superfícies em ambiente escolar no contexto da pandemia COVID19”).
No que diz respeito à higiene das instalações e higiene pessoal é necessário atender às
seguintes orientações:
•
•
•
•
•
•

•

Esvaziar os caixotes de lixo das salas de aula pelo menos 2 vezes por dia;
Limpar os balcões da secretaria e papelaria com detergente, após cada saída dos
utentes e / ou pelo menos 2 vezes de manhã e 2 vezes à tarde;
Desinfetar as maçanetas das portas pelo menos 2 vezes de manhã e 2 vezes de tarde
e/ou sempre que o espaços ficarem vazios;
Desinfetar as salas (cadeiras, mesas, secretarias, material informático) após a saída de
cada turma e antes da entrada de nova turma;
Arejar as salas de aula e todos os locais fechados nos quais existam aberturas para o
exterior, abrindo portas e janelas;
Durante o intervalo as janelas (sempre que possível) deverão manter-se abertas para
arejamento. O professor será a pessoa responsável por deixar as janelas abertas
durante os intervalos;
Efetuar a limpeza/desinfeção das casas de banho após todos os intervalos;
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•
•
•

•

•
•
•
•

A limpeza dos balneários do pavilhão desportivo será realizada após a utilização de
cada turma;
Efetuar a limpeza/desinfeção da sala de isolamento após cada caso (com registo em
impresso próprio colocado para o efeito na sala);
Todos os brinquedos e materiais de uso partilhado devem ser lavados com detergente
doméstico e passados por água, após cada utilização, nomeadamente nos Jardins de
Infância;
Os ratos e os teclados têm de ser limpos com solução alcoólica ou desinftante, na
primeira utilização do dia e sempre que mude de utilizador. O mesmo se aplica aos
telefones;
Registo, em documento próprio, das horas de desinfeção verificadas (monitorização);
Impor a obrigatoriedade de lavagem das mãos no refeitório nos diferentes contextos,
de acordo com auxílio dos auxiliares responsáveis por cada área em cada escola;
Desinfeção das mãos com álcool - gel colocado à entrada da escola, entrada dos blocos
de aula, das portas de entrada de cada área de serviço;
Os equipamentos de limpeza, de uso único devem ser eliminados ou descartados após
utilização. Quando a utilização única não for possível, deve estar prevista a limpeza
desinfeção após a sua utilização (ex. baldes e cabos), assim como a possibilidade do
seu uso exclusivo na situação em que existe um caso confirmado na escola.

8. Para aumentar a capacitação do pessoal não docente responsável pela limpeza e desinfeção
do edifício escolar e pela gestão de resíduos, deverá ser acautelada, sempre que possível,
formação adequada, em articulação com o Programa de Prevenção e Controlo de Infeção e
Resistência aos Antimicrobianos, da DGS.
9. Devem suspender-se os eventos e as reuniões com um número alargado de pessoas que não
cumpram as orientações da DGS.

6.Avaliação do Plano de Contingência - indicadores
•

•
•
•
•

Comunicação entre os diferentes intervenientes do processo educativo (notas
informativas, mails informativos, utilização do site do Agrupamento, facebook do
Agrupamento, mail) com informação atempada e relevante;
Permanência da sinalética e dos cartazes afixados nos diferentes espaços para
informação fácil e atualizada a todos os que entrem nas escolas do Agrupamento;
A atempada renovação dos produtos de limpeza e higienização e a verificação de não
ocorrências derivada a este facto;
Atualização atempada de todas as alterações identificadas;
Número de casos da COVID 19 ao longo do ano, durante o período pandémico.

18

Agrupamento de Escolas de Alandroal
Plano de contingência COVID 19

NOTAS FINAIS
Nas reuniões com os Pais e Encarregados de Educação, a realizar no início do ano letivo, terá
de constar, obrigatoriamente, um ponto na ordem de trabalhos destinado a dar informações
sobre o Plano de Contingência.
Deverão ser elaboradas sessões de esclarecimento do Plano de Contingência junto do Pessoal
Docente e Não Docente e dos alunos.
A implementação destas medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19 fica
sujeita a eventuais alterações, decorrentes da avaliação da evolução da pandemia.

Equipa de trabalho
Isabel Oliveira
Sónia Dias
Célia Paiva
Gertrudes Sardinha
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ANEXO 1
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ANEXO 2
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ANEXO 3

22

Agrupamento de Escolas de Alandroal
Plano de contingência COVID 19

ANEXO 4
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ANEXO 5: LISTA DE CONTACTOS ÚTEIS

UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA
Centro de saúde de Alandroal: 268440090

AUTORIDADE DE SAÚDE LOCAL
Delegado de Saúde: 967611199

DIRETOR AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALANDROAL
Tomé Laranjinho: 268447010

PONTO FOCAL DO PLANO DE CONTINGÊNCIA
EB Diogo Lopes de Sequeira
Gertrudes Sardinha: 268447010
JI de Alandroal
Isabel Oliveira: 268448092
EB de Terena
Sónia Dias: 268459113
EB de Pias
Célia Paiva:268449350
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ANEXO 6: CHECKLIST PARA A REABERTURA DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO OU
ENSINO
PLANO DE CONTINGÊNCIA
Elaboração e/ou atualização do Plano de Contingência para a COVID-19, com:
Medidas a aplicar para a abertura do estabelecimento de educação ou ensino em segurança;
Identificação do ponto focal do Plano de Contingência no estabelecimento de educação ou
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
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: Autoridade de
Saúde Local / Equipa de Saúde Pública; SNS 24; 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 o ativar em caso de necessidade.

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, agentes da proteção civil, entre outros);
o Externa (com os encarregados de educação, associações de pais);
Canais de comunicação (e-mail, sms, sites dos agrupamentos de escolas/escolas não
agrupadas, posters, placards…);
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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 (as Autoridades de Saúde Locais, 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;
o Mensagem a veicular caso seja identificado um caso suspeito, confirmado ou surto no
estabelecimento de educação ou ensino (Anexo 5);
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.
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: recreio);
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 educação ou ensino (Plano “Limpeza e desinfeção
de superfícies em ambiente escolar no contexto da pandemia COVID-19”).
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ANEXO 7: FORMULÁRIO PARA A 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 educação ou ensino deve transmitir de forma ágil à
Autoridade de Saúde/Unidade de Saúde Pública as seguintes informações:

INFORMAÇÕES SOBRE O ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO OU ENSINO:
Nome do estabelecimento de educação ou ensino:
Endereço:
Freguesia:
Telefone:
Endereço eletrónico:
INFORMAÇÕES SOBRE O PONTO FOCAL DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DO ESTABELECIMENTO
DE EDUCAÇÃO OU ENSINO
Nome:
Telefone:
Endereço eletrónico:
INFORMAÇÕES SOBRE O CASO CONFIRMADO
O caso confirmado é aluno:
Nome:
Idade:
Telefone do/a Encarregado/a de Educação:
Turma:
Número de alunos da turma:
O caso confirmado é docente ou não docente:
Nome:
Telefone:
Cargo:
Turma(s) com a(s) qual(is) teve contacto:
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Número de alunos da(s) turma(s):
Portador de doença(s) crónica(s)?
Sim. Especificar:
Não
Sem informação
Cumprimento das medidas pelo caso:
Qual a distância mínima entre o caso e os seus contactos?
A máscara foi corretamente utilizada em permanência?
Sim
Não
Sem informação
Participação em atividades extracurriculares?
Sim. Especificar: ___________________________________________________________
Não
Sem informação
Utilização de transporte escolar?
Sim. Especificar: ___________________________________________________________
Não
Sem informação
Utilização de cantina ou bar escolar?
Sim. Especificar turno/horário: ____________________________________________
Não
Sem informação
Utilização de outro espaço no estabelecimento de educação ou ensino?
Sim. Especificar: ___________________________________________________________
Não
Sem informação
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Lista dos alunos e docentes e não docentes alocados a uma turma, coorte, ou qualquer outro
contato conhecido fora da sala de aula.

Nome:

Contacto
telefónico:

Endereço
eletrónico:

Tipo de contacto (aluno da mesma turma,
aluno de outra turma de uma mesma coorte,
docente,
não
docente,
atividade
extracurricular, coabitante, etc.)
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ANEXO 8: MINUTA DIRIGIDA AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
[Contacto do Diretor do Agrupamento de escolas ou escola não agrupada]
[Lugar e data de comunicação]
Caro(a) Encarregado(a) de Educação,
Informamos que foi confirmado um caso/surto de COVID-19 no nosso estabelecimento de
educação/ensino que o seu educando frequenta.
O SARS-CoV-2 é um vírus transmitido, essencialmente, pessoa para pessoa através de gotículas
respiratórias de uma pessoa doente por COVID-19. Após esta exposição, os sintomas podemse desenvolver até 14 dias desde o último contacto, sendo estes predominantemente de
natureza respiratória, como tosse, dificuldade respiratória e febre (>38ºC). Também, podem
coexistir outros sintomas, como odinofagia (dor de garganta) e dores musculares
generalizadas, perda do paladar ou do olfacto, diarreia, dor no peito e dor de cabeça, entre
outros. A pessoa doente pode também não apresentar sinais ou sintomas.
O nosso estabelecimento está, em articulação com a Autoridade de Saúde Local/Unidade de
Saúde Pública Local, a implementar as medidas de prevenção e controlo da transmissão de
SARS-CoV-2.
Recomenda-se a todos os elementos da comunidade escolar, que se mantenham atentos ao
surgimento de sintomas compatíveis com COVID-19. Se alguém da comunidade escolar ou do
seu ambiente próximo desenvolver sintomas sugestivos de COVID-19 deve permanecer em
casa e contactar os serviços de saúde por telefone (SNS 24 - 808 24 24 24) ou outras linhas
especificas criadas para o efeito
Queremos assegurar que a comunicação será mantida de forma fluída, não havendo de
momento necessidade de adotar outros cuidados adicionais além da referida monitorização de
sintomas.
Para mais informações, pode consultar o site da DGS da COVID-19 (www.covid19.minsaude.pt).
Com os melhores cumprimentos,
[Assinatura do Diretor do Agrupamento Escolar/Escola não Agrupada]
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ANEXO 9 - PLANO - “Limpeza e desinfeção de superfícies em ambiente escolar no contexto da
pandemia COVID-19”).

Espaços

Frequência

Casas de banho
Todas as superfícies e equipamentos utilizados

Após os intervalos
Após o almoço
Ao final do dia

Salas específicas (TIC, Laboratórios/ Sala de
prolongamento)

Sempre em mudança de turma / grupo
Após cada utilização
Ao final do dia

Salas de aula

Em cada mudança de turma
Ao final do dia

Espaços comuns (interior e exterior)

Sempre que utilizados

Desinfeção de maçanetas, portas e corrimões

3 vezes ao dia

Espaços de atendimento ao público (secretaria/
bar/ papelaria/ gabinetes)

Após cada utilização

Refeitório

Após cada grupo de utilizadores

Cozinha / Bar

Específica de acordo com Plano HCCP afixado
no local

Ginásio

O espaço deve ser higienizado após cada grupo
de utilizadores
Material individual utilizado na realização de
exercícios deve ser colocado em zona suja para
desinfeção

Parque infantil (Jardins de infância)

Após cada grupo de utilizadores
No caso específico da EB de Terena, o mesmo é
higienizado na parte da manhã (antes do
intervalo), uma vez que este é um espaço
utilizado pela comunidade

NOTA: Todas as superfícies devem ser higienizadas sempre que uma situação
específica o exija.
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ANEXO 10 – Fluxo de atuação perante caso de COVID 19
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ANEXO 11 – Plano de Contingências das Bibliotecas Escolares

DGEstE – Direção Geral de Estabelecimentos Escolares
Direção de Serviços da Região Alentejo
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALANDROAL - 135124
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O presente plano tem por objetivo estabelecer medidas e procedimentos que
permitam minimizar o impacto do novo Coronavírus (COVID-19) no espaço da BE de
Alandroal e da BE de Pias.
O plano descreve os procedimentos preventivos a adotar nas Bibliotecas
Escolares do Agrupamento, quer pelos funcionários, quer pelos utilizadores/utentes, e
baseia-se nos condicionalismos físicos daquele espaço.
Este plano pode ser atualizado a qualquer momento, tendo em conta a
evolução do quadro epidemiológico da COVID-19 e as medidas preventivas e de
autoproteção permanentemente enunciadas pelas autoridades de saúde.

ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO
♦ Mobiliário: quantidade e (re)distribuição no espaço
O número de cadeiras e mesas é reduzido para metade da sua capacidade
ou redistribuídas de forma a manter uma distância mínima de segurança.
A lotação corresponde a 19 utentes sentados, com mesa, 4 utentes nos
computadores e 5 utentes nos sofás na região da T.V., na BE de Alandroal e 8 utentes
sentados em mesa e 3 computadores na BE de Pias e mais 3 nos sofás, num total de 11
lugares.

♦ Equipamento: quantidade e (re)distribuição no espaço
O acesso aos computadores está limitado a um utilizador.
Na BE de Alandroal existirão 4 computadores para livre acesso e na BE de Pias
haverá 3 computadores.

♦ Fundo documental: organização no espaço, eventual separação de receção e entrega de
documentos
O espaço é organizado de forma a que os alunos mantenham o
distanciamento social exigido pelos documentos normativos e orientações da DGS, do
MNE.
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A entrada dos alunos faz-se pela porta de acesso ao espaço Biblioteca, assim
como a saída, devendo o utente dirigir-se a uma mesa e aí solicitar à assistente
operacional o que pretende.
Sempre que for solicitado um documento, este será entregue pela assistente
operacional, após registo do mesmo, de acordo com os registos definidos na(s)
Biblioteca(s).
A entrega de documentos deve ser realizada dentro de uma caixa própria,
evitando o contacto com outros documentos. Esta caixa estará sinalizada e deverá
estar localizada junto à saída.
Os documentos só serão levantados e entregues pelo utente. Será utilizada
uma caixa para colocação dos documentos que forem utilizados na requisição
domiciliária ou utilização em sala de aula.
A requisição para utilização em sala de aula pode fazer-se através de mail
com 48 horas de antecedência par evitar filas desnecessárias

♦ Protocolos de higienização dos espaços e equipamentos e normas para a sua utilização
Os

registos

de

higienização

e

desinfeção

seguem

os

formulários

e

procedimentos adotados pelo Agrupamento.

Materiais/equipamentos/superfícies

Frequência

O balcão e os equipamentos do balcão de

2 vezes de manhã

atendimento.

2 vezes de tarde

Utensílios, objetos e outras superfícies mais utilizados

Após

cada

utilização

pelo

utente
Mesas, cadeiras, monitores, ratos, torres e teclados

Após cada utilização pelos
utentes

Todas as superfícies e equipamentos da BE utilizados

No final de cada dia

Acervo da BE e outro material entregue/devolvido

Diariamente

(correspondência;

após

requisição

domiciliária,

requisição para a sala de aula)
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Etiqueta respiratória
Evitar tossir ou espirrar para as mãos;
Tossir ou espirrar para o antebraço ou manga, com o antebraço fletido ou usar
lenço de papel;
Depositar o lenço de papel no contentor de resíduos;
Higienizar as mãos após o contacto com secreções respiratórias.
Conduta social
Evitar

formas

de

saudação

e

de

contacto físico, implementando o

distanciamento social de, pelo menos, dois metros.

♦ Protocolos de arejamento
A porta assinalada como Saída e Entrada estará sempre aberta, para minimizar
os contactos com as maçanetas, para promover o arejamento natural dos espaços e
a facilidade de entradas e saídas do(s) espaço(s).
Assegurar uma ventilação adequada em todos os espaços, garantindo o
arejamento natural mantendo, sempre que possível, as janelas abertas.

♦ Sinalética: afixação de novas normas, regras de segurança e higienização
Serão afixadas as normas, regras de segurança e higienização de acordo com
o Plano de Contingência do Agrupamento.
Será elaborado um painel de informação com os cartazes e normas
orientadoras para o decorrer das atividades a decorrer na(s) Biblioteca(s) .

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
♦ Horário de abertura e encerramento
Segunda a sexta das 8h30 às 12.30 - das 14 h às 17h – BE Alandroal
Segunda a sexta das 9.00 às 12.30 - das 14 h às 17:30h – BE Alandroal – BE de
Pias
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♦ Previsão de tempos para higienização e arejamento do espaço
Será elaborado um Plano de higienização que será afixado em cada espaço.
Nos dias em que a temperatura exterior for muito baixa garantir a abertura das
janelas, por períodos de 10 minutos durante e após a maior afluência de utentes na
Biblioteca.

EQUIPA DA BIBLIOTECA
♦ Constituição e atribuição de funções face a novos procedimentos implementados e/ ou a
implementar, de acordo com os diferentes regimes de funcionamento
Deverá ser proporcionada a desinfeção das mãos de cada utente tanto à
saída como à entrada do espaço Biblioteca (Dispensador de álcool gel existente nas
escadas de acesso).
Deverá ainda proceder–se à entrega dos livros ou de outro equipamento aos
utilizadores.
Sempre que existirem elementos da equipa da Biblioteca Escolar os mesmos
deverão verificar e orientar nas normas de utilização do espaço e dos recursos de
forma a possibilitar a realização do trabalho individual de cada utente.
Sempre que seja necessário, em caso de ausência de professor, um elemento
da equipa da Biblioteca escolar, ficará com a turma na sala de aula a ela destinado.
Os alunos levarão para a(s) Biblioteca (s) o seu próprio material que deverão ter
sempre consigo, não o podendo partilhar com nenhum colega.

ACESSO À BIBLIOTECA E ÀS DIFERENTES ÁREAS FUNCIONAIS

♦ Normas e procedimentos de entrada, saída e permanência.

O utente deve aguardar autorização para entrar na BE numa fila única, à porta
da BE, respeitando as regras de distanciamento social.
A entrada e saída é realizada pela mesma porta, tendo prioridade quem sai.
Uso obrigatório da máscara e adoção de procedimentos da etiqueta
respiratória e da conduta social.
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♦ Limites de ocupação
Só é permitido a lotação máxima na Biblioteca Escolar da escola sede, Escola
Básica Diogo Lopes de Sequeira, correspondente a 19 utentes sentados, com mesa, 4
utentes nos computadores e 5 utentes nos sofás na região da T.V., na BE de Pias, 5
utentes sentados em mesa, 3 utentes nos computadores e mais 3 nos sofás, num total
de 11 lugares.
Caso o utente pretenda permanecer no espaço da BE deverá ser
encaminhado pela assistente operacional ou algum elemento da equipa da BE para
um lugar específico onde deverá permanecer até ao final da sua estadia.
Apenas será permitido aos utentes a permanência na BE nos espaços/lugares
correspondentes a cada lugar sentado, de modo a manter o distanciamento social e
a possibilitar a adequada desinfeção. Cada utente deverá permanecer no mesmo
lugar ao longo do tempo que estiver na(s) Biblioteca(s).

♦ Prioridades de acesso
A prioridade será dada ao grupo turma, para o desenvolvimento de atividades
conjuntas e articuladas com a(s) Biblioteca(s).
Seguidamente será dada prioridade a turma sempre que à mesma não for
atribuído professor para substituição (por ausência de professor).
A prioridade seguinte é dada ao uso autónomo da BE pelos utentes que
pretendem realizar trabalhos escolares.

♦ Distanciamento entre utilizadores
Os utentes devem respeitar as regras de distanciamento social permanecendo
apenas nos lugares indicados pela assistente operacional ou equipa da BE.
Não é permitido ao utente mudar de lugar.

♦ Normas de manuseamento
Durante a permanência na BE os utentes estão proibidos de manusear o fundo
documental.
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O acesso ao fundo documental para requisição presencial, domiciliária e para
a sala de aula é exclusivo da assistente operacional que está no balcão de
atendimento, após pedido do utente.
O utente requisitante não deve partilhar o documento/equipamento solicitado.
Os jogos não poderão ser utilizados.

♦ Tempo de permanência
O tempo de permanência está condicionado às atividades desenvolvidas na
BE e ao número de utilizadores em fila de espera permitindo uma rotação equitativa
na utilização dos recursos, respeitando as regras de higienização e limpeza em vigor.
O controlo do tempo será realizado pela assistente operacional ou qualquer
um dos elementos da equipa da BE.

♦ Acesso de grupos/ turmas
O acesso de grupos/turmas está condicionado ao número de lugares sentados
e à requisição com 24h de antecedência para permitir a higienização e limpeza, bem
como o controle do tempo de permanência dos restantes utentes de acesso livre.

SERVIÇOS DOCUMENTAIS
♦ Normas de utilização da coleção para leitura presencial, sala de aula ou domiciliária.
A utilização da coleção para leitura presencial, domiciliária e para a sala de
aula deve ser solicitada no balcão de atendimento à assistente operacional que será
a única que terá acesso à coleção, de acordo com as normas constantes neste
documento.

Condições de devolução do fundo documental/equipamentos
O material requisitado para a sala de aula, deve ser devolvido pelo aluno que
o requereu, sempre que possível, logo após a aula ou no prazo de 24 horas.
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Em qualquer circunstância de devolução, o utente depositará, numa caixa
preparado para o efeito, devidamente assinalado, o material que requisitou.
Quer a caixa, quer o seu conteúdo serão depois colocados de quarentena,
por um período máximo, de acordo com a informação atualmente disponível, de 72
horas (Recomendações de boas práticas na reabertura das bibliotecas da rede
nacional de bibliotecas públicas durante a pandemia de Covid-19, DGLAB).

Nota: O presente plano poderá sofrer alterações de acordo com as indicações dos
órgãos competentes e será atualizado sempre que se verificar como necessário.
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