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1. ENQUADRAMENTO
Na atual situação relacionada com o COVID-19, as Autoridades de Saúde Nacionais determinam, a todos
os serviços ou estabelecimentos, a elaboração de planos de contingência que minimizem o risco de
contágio e permitam o bom funcionamento das atividades essenciais.
A Direção-Geral de Saúde (DGS) emitiu um conjunto de informações e orientações, das quais se destacam
a INFORMAÇÃO 005/2020 de 27/02/2020, a ORIENTAÇÃO 006/2020 de 26/02/2020, as ORIENTAÇÕES
Reabertura do PRÉ-ESCOLAR, ORIENTAÇÕES Ano Letivo 2020/2021(DGEstE, DGE, DGS) e REFERENCIAL
PARA AS ESCOLAS (DGS – set 2020), que serão atualizadas de acordo com a evolução da situação.
O presente documento foi feito, em cumprimento do disposto no Despacho n.º 2836-A/2020, de
02/03/2020, designado por Plano de Contingência do Agrupamento de Escolas Vale Aveiras, tem em
consideração a estrutura proposta pela DGAEP, que define um conjunto de orientações que permite a
preparação e adequação da resposta do Agrupamento, centrando-se nas questões operacionais a
acautelar, de forma a proteger a saúde dos alunos, docentes, trabalhadores não docentes e visitantes,
assegurando a continuidade da atividade.
A aplicação das medidas previstas no plano de contingência não prejudica a aplicação das recomendações
e informações emitidas e a emitir pela DGS.
As escolas são espaços prioritários para a implementação de Planos de Contingência no âmbito da
prevenção e controlo de infeção por Coronavírus (COVID-19), uma vez que pelas suas características, são
locais ideais para a disseminação do vírus. São áreas onde se encontram muitas pessoas em simultâneo e
cujo funcionamento implica a interação em grupos, em salas fechadas, onde a partilha de objetos é uma
constante e em situações de proximidade.
O objetivo do Plano de Contingência é manter a atividade das escolas do Agrupamento, em face dos
possíveis efeitos da pandemia, nomeadamente o absentismo de professores e alunos, assistentes
operacionais e técnicos e pessoal do refeitório e respetivas repercussões nas atividades escolares e no
ambiente familiar e social de toda a comunidade educativa.
O Plano de Contingência que agora se apresenta é adaptado à realidade do Agrupamento de Escolas e em
concordância com as orientações da DGS (https://www.dgs.pt/diretrizes-dadgs/orientações-e-circularesinformativas.aspx).
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1.1 O CORONA VÍRUS – COVID-19
Os coronavírus são uma família de vírus conhecidos por causar doenças nos seres vivos e são bastante
comuns em todo o mundo. A infeção no ser humano pode originar sintomas variados como tosse, febre,
dificuldade respiratória, dores de garganta, dores musculares generalizadas, podendo progredir para uma
pneumonia.
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).

1.2 PRINCIPAIS SINTOMAS
Os sintomas são semelhantes a uma gripe ou constipação, entre outros:
 Febre
 Tosse;
 Falta de ar (dificuldade respiratória);
 Cansaço
De forma geral, estas infeções podem manifestar sintomas mais graves em pessoas com sistema
imunitário mais fragilizado, pessoas mais velhas, e pessoas com doenças crónicas como diabetes, cancro
e doenças respiratórias.

1.3 TRANSMISSÃO DA INFEÇÃO
Considera-se que o COVID-19 pode transmitir-se:
 Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 microns);
 Pelo contacto direto com secreções infecciosas;
 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 ao individuo com COVID-19, através da disseminação de gotículas respiratórias produzidas
quando a 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
contaminado e o posterior contacto com as mucosas oral, nasal ou ocular (boca, nariz ou olhos).
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1.4 TEMPO DE INCUBAÇÃO
O período de incubação do novo coronavírus (até ao aparecimento de sintomas) situa-se normalmente
entre 2 a 14 dias segundo as últimas informações publicadas pelas Autoridades de Saúde. Isto significa
que se uma pessoa permanecer assintomática por 14 dias após contactar com um caso confirmado de
doença por coronavírus (COVID-19), é pouco provável que tenha sido contagiada.
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. PLANO DE CONTINGÊNCIA
Atendendo à incerteza quanto à evolução da pandemia da COVID-19, em Portugal e no Mundo, mas
considerando a necessidade de programar, atempadamente, o próximo ano letivo, o Agrupamento de
Escolas Vale Aveiras define uma estratégia, dando prioridade à prevenção da doença e à minimização do
risco de transmissão do novo coronavírus, procurando garantir condições de segurança e higiene nos
estabelecimentos de educação do agrupamento, através da adoção de um conjunto de medidas
preventivas, bem como da criação de mecanismos e procedimentos que permitam a deteção precoce de
eventuais casos suspeitos e a rápida e adequada gestão dos mesmos, em articulação com as famílias e o
Centro de Saúde de Aveiras de Cima, conforme definido neste Plano de Contingência.

2.1 EQUIPA OPERATIVA
No Agrupamento de Escolas Vale Aveiras, a equipa operativa organiza-se do seguinte modo:
Coordenador da equipa operativa – António Jorge Pedro (Diretor)
Substituto – Milena Micaelo Barata (Subdiretora)
Conselheira – Maria Manuel Nobre (Coordenadora Educação para a Saúde)
Gestão de serviços e materiais – Margarida Isabel Pires (Adjunta do Diretor)
Substituto – Luísa Isabel Rocha (Adjunta do Diretor)
Pré-Escolar / 1º Ciclo
 Ana Paula Marcelino (Coordenadora EB1 Aveiras de Cima)
Substituto – Antolina Maria Ferreira
 Cristina Alexandra Araújo (Responsável Jardim de Infância Vale Aveiras)
Substituto – Anabela Ouro Vicente
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 Fátima Jesus Deus (Responsável EB1 Vale do Brejo)
Substituto – (Assistente Operacional)
 Sérgio Luís Troeira (Responsável Núcleo Vale do Paraíso)
Substituto – Maria João Ferreira
Saúde – Enfermeira Vera Maximiano
Enfermeira Margarida Melo
Materiais – Maria Graça Vicente (Assistente Operacional)
Substituto – Ana Lúcia Lopes
Refeitório – Helena Godinho (Encarregada do Refeitório)
Substituto – Funcionária da cozinha
Serviços de apoio à docência – Docente do GAAF
Assistente Operacional do bloco/piso
Serviços administrativos – Sandra Tavares Gomes (Coordenadora Técnica)
Substituto- Luísa Lucas (Assistente Técnica)

2.2 GESTÃO DE CASO
2.2.1 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 COVID-19 de uma pessoa presente no estabelecimento de
educação ou ensino, são imediatamente ativados todos os procedimentos constantes neste plano e é
contactado o ponto focal designado previamente pela Direção do estabelecimento de educação ou
ensino (Anexo 1-Lista de contactos úteis).
2.º - O caso suspeito de COVID-19 quando se trate de um menor, é acompanhado por um adulto, para a
área de isolamento, através de circuitos próprios, definidos previamente no presente 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.
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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 diretor ou o
ponto focal 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
Devem ser cumpridos os procedimentos dos pontos 11.1 e 11.2, “FLUXO DE ATUAÇÃO PERANTE CASOS
SUSPEITOS DE COVID”.
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 ponto focal e do diretor do estabelecimento de educação ou ensino.
6.º - A Autoridade de Saúde Local:
• 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).
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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 áreas ou, no limite, de todo o
estabelecimento de educação ou ensino;
• Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços mais utilizados pelo caso
suspeito, bem como da área de isolamento (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).
Para implementação de medidas e gestão de casos, a Autoridade de Saúde Local, pode mobilizar e
liderar uma Equipa de Saúde Pública.
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2.2.2 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 ponto focal designado
previamente pela Direção do estabelecimento de educação ou ensino (Anexo 1- Lista de contactos).
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.
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).
MEDIDAS A ADOTAR EM CASO CONFIRMADO
Perante um caso com teste laboratorial (rRT-PCR) positivo para COVID-19, o mesmo deve permanecer em
isolamento até cumprir com os critérios de cura documentada (Norma nº. 004/2020 da DGS).
A definição do local de isolamento dependerá da gravidade do quadro clínico e das condições de
habitabilidade de cada pessoa.

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

3. GESTÃO DE SURTOS
3.1 DEFINIÇÃO E ATUAÇÃO
Será considerado um surto em contexto escolar, qualquer agregado de 2 ou mais casos com infeção ativa
e com ligação epidemiológica. Numa situação em que existam dois ou mais casos com origens diferentes,
a atuação é análoga, pelo que doravante ambas se designam como “surtos”.
Perante casos de COVID-19, no estabelecimento de educação ou ensino podem verificar-se diferentes
Cenários:
A. “Surto” numa turma: casos numa turma ou turmas que funcionem em coorte (ver Glossário). Nas
coortes, as cadeias de transmissão poderão ficar circunscritas a este grupo de contacto mais próximo;
B. “Surto” em várias turmas sem ligação epidemiológica: casos que ocorrem em diferentes turmas
no mesmo período temporal, mas sem ligação epidemiológica entre eles;
C. “Surto” em várias turmas com ligação epidemiológica: casos que ocorrem em diferentes turmas,
resultantes de transmissão secundária ou terciária dentro da comunidade escolar;
D. “Surto” sem controlo de transmissão: elevado número de casos em diferentes grupos da
comunidade escolar (alunos, pessoal docente e não docente) com transmissão não controlada.
Perante a existência de um “surto” num estabelecimento de educação ou ensino, será necessário uma
rápida atuação e aplicação de medidas individuais e coletivas pela Autoridade de Saúde Local. As
medidas a adotar irão depender de um conjunto de fatores considerados na avaliação de risco, realizada
pela Autoridade de Saúde Local, tais como:
• Distanciamento entre pessoas;
• Disposição e organização das salas;
• Organização das pessoas por coortes (ver Glossário);
• Organização estrutural do estabelecimento, nomeadamente corredores e circuitos de
circulação;
• Ventilação dos espaços;
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• Período entre o início de sintomas e a identificação do caso suspeito;
• Outros fatores.
Como tal, é importante ressalvar que a avaliação de risco deve ser feita caso a caso, pela Autoridade de
Saúde Local, e da mesma podem resultar diferentes medidas a implementar em cada estabelecimento de
educação ou ensino.

3.2 IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS
Após a realização da investigação epidemiológica, a Autoridade de Saúde Local decidirá, de acordo com a
avaliação de risco, quais as medidas de controle a implementar, podendo determinar:
• Isolamento de casos confirmados ou suspeitos;
• Isolamento de casos confirmados ou suspeitos e isolamento profilático de contactos de alto
risco;
• Encerramento de uma ou mais turmas;
• Encerramento de uma ou mais zonas da escola;
• Encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino*.
* O encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino será ponderado em situações de
elevado risco no estabelecimento ou na comunidade. Esta medida apenas pode ser determinada pela
Autoridade de Saúde Local, envolvendo na tomada de decisão as Autoridades de Saúde Regional e
Nacional.
No quadro 3 apresentam-se medidas a implementar mediante a magnitude da transmissão de SARS-CoV-2
na comunidade escolar. Contudo, a intervenção de Saúde Pública e respetivas medidas que são
recomendadas devem decorrer de uma minuciosa avaliação caso a caso. Estas medidas deverão ser
adequadas à realidade local e considerar, entre outros fatores, a situação epidemiológica em que o
estabelecimento de educação ou ensino se insere, as condições do mesmo, assim como a existência de
recursos necessários para controlo da transmissão.
O encerramento da escola/estabelecimento de ensino apenas será efetuado se determinado pelo
Delegado de Saúde / Autoridade de Saúde Local, após avaliação epidemiológica da situação.
Caso seja necessário proceder à evacuação da escola deverá ser cumprido o Plano de Emergência.
Em caso de encerramento, os serviços mínimos que necessitarão de ser mantidos, se possível, serão os
seguintes:

-

Direção (1 elemento)
Serviços Administrativos (2 elementos)
PBX (1 elemento)
Portaria (1 elemento)
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4. INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO


Divulgar, pelos meios mais expeditos, o Plano de Contingência do Agrupamento a toda a

comunidade escolar.


Afixar cartazes por todas as salas de aula, portaria, sala e bar dos alunos, cantina, serviços

administrativos, sala dos professores, pavilhão gimnodesportivo e sala de isolamento (anexos II a VI).


Colocar folhetos informativos na sala de professores e nas entradas principais dos edifícios,

repetindo a medida caso sejam publicados novos folhetos, e repondo sempre que necessário (anexos III
a V).


Afixar junto a todos os lavatórios da escola cartazes com a demonstração da técnica de

higienização das mãos (anexo III).


Disponibilizar, no site da escola, informação atualizada e hiperligações a fontes de obtenção de

informação precisa sobre a prevenção do Coronavírus (nomeadamente os materiais de divulgação
presentes na página da DGS: https://covid19.min-saude.pt/materiais-de-divulgacao/.


Disponibilizar espaços para colocação de dúvidas, tais como: site da escola, moodle, correio

eletrónico e biblioteca.

5. MEDIDAS GERAIS A GARANTIR
1. Manter um elo de ligação local com as Entidades da Saúde (Centro de Saúde de Aveiras de Cima,
Linha de Saúde SNS24), a Autarquia, a Segurança Social e a Proteção Civil, salvaguardando a
necessidade de apoios ou recursos que estas Entidades possam disponibilizar;
2. Confirmar que todas as escolas e estabelecimentos de educação pré-escolar do Agrupamento Vale
Aveiras 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;
3. Procurar garantir as condições necessárias para cumprir as recomendações de distanciamento
físico;
4. 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;
5. 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 II a VI). 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, através dos meios considerados mais
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adequados,

sobre

todas

as

alterações

à

organização

e

funcionamento

do

respetivo

estabelecimento;
6. Confirmar que a gestão de resíduos é mantida, diariamente, sem necessidade de proceder a
tratamento especial;
7. Sempre que possível, e que tal não comprometa a segurança das crianças e dos alunos, devem
manter-se as janelas e/ou portas abertas, de modo a permitir uma melhor circulação do ar e
evitar toques desnecessários em superfícies;
8. Deve ser acautelada a disponibilização de solução antissética de base alcoólica (SABA) à entrada e
à saída dos recintos;
9. 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”;
10. O Agrupamento de Escolas Vale Aveiras deve ter estabelecido 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
COVID-19”). Este plano de higienização dos espaços e equipamentos está afixado em local visível
e deve ser do conhecimento dos profissionais com funções de limpeza. Antes da reabertura dos
estabelecimentos, será feita uma limpeza geral;
11. 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;
12. Pessoas externas ao processo educativo (p. ex. fornecedores) só devem entrar no recinto escolar
quando tal for imprescindível e, sempre, de forma segura, utilizando máscara e evitando contacto
com as crianças, alunos e pessoal docente e não docente;
13. Privilegiar a via digital para todos os procedimentos administrativos, sempre que possível;
14. Devem suspender-se eventos e reuniões com um número alargado de pessoas;
15. Privilegiar a via digital ou telefónica no contacto com os encarregados de educação. 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
recomendadas;
16. 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 pré-escolar ou
na escola. Devem contactar o SNS24 (808 24 24 24) ou outras linhas telefónicas criadas
especificamente para o efeito, e proceder de acordo com as indicações fornecidas, pelos
profissionais de saúde. E informar o estabelecimento de educação pré-escolar ou a escola.
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6. EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
6.1 ORGANIZAÇÃO ESCOLAR
1.

As crianças e o pessoal docente e não docente serão organizados de forma a evitar o

contacto entre turmas diferentes.
2.

Será implementado o distanciamento físico possível entre as crianças quando estão em

mesas, sem comprometer o normal funcionamento das atividades pedagógicas.
3.

Sempre que possível, será privilegiado o arejamento natural dos diferentes espaços dos

4.

Serão privilegiadas as atividades que decorram no exterior, em regime rotativo dos grupos;

5.

Nos estabelecimentos será criada “Zona suja” e serão estabelecidos diferentes circuitos de

entrada e de saída, bem como de acesso às salas, sempre que possível.
6.

As crianças devem ser entregues ao portão do estabelecimento de educação pré-escolar

pelo seu encarregado de educação, ou por pessoa por ele designada; em casos excecionais serão
entregues à assistente operacional que se encontra na sala das AAAF, entre as 7:30h e as 9:00 h.
Os encarregados de educação entram pelo portão grande, higienizam o calçado num tapete
colocado para o efeito e devem dirigir-se diretamente à sala das AAAF e permanecendo o tempo
estritamente necessário.
7.

As crianças desinfetam as mãos supervisionadas por um adulto à entrada e à saída do

recinto escolar/ou edifício, com solução antisséptica de base alcoólica adequada.
8.

As crianças trocam o calçado que levam de casa por outro apenas utilizado no espaço do

jardim de infância. Este calçado extra permanece no estabelecimento, e será higienizado, todos
os dias, após a saída da criança. O pessoal docente e não docente deverá cumprir a mesma
norma de conduta.
9.

O uso do bibe é obrigatório sendo vestido já no interior do estabelecimento.

10.

Sempre que possível o material é individual para cada atividade, ou será desinfetado entre

utilizações.
11.

Não será permitida a entrada de brinquedos ou outros objetos não necessários.

12.

Serão assegurados os apoios presenciais mobilizados para as crianças acompanhadas pelos

técnicos e/ou docentes da Intervenção Precoce e educação especial.
13.

Na organização da rotina diária, os tempos de recreio e horários de almoço serão efetuados

por turnos, e de forma desfasada para minimizar o contacto entre os diferentes grupos de
crianças/educadores. Os equipamentos e superfícies serão higienizados após a utilização de cada
grupo.
14.

As pausas da equipa para almoço deverão ocorrer de modo a garantir o afastamento físico

entre profissionais.
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15.

Sempre que aplicável, serão assegurados especiais cuidados na troca de fraldas, com

higienização das mãos dos profissionais e das crianças, bem como da bancada, antes e depois da
muda de fralda.

6.2 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
1. Adequar a rotina pedagógica, tendo em conta as orientações emanadas pela tutela, em
articulação com os fundamentos e princípios da pedagogia para a infância definidos nas
Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (OCEPE).
2. Embora o distanciamento físico seja recomendado, importa não perder de vista a importância das
aprendizagens e do desenvolvimento das crianças e a garantia do seu direito de brincar.
3. Estar atento ao bem-estar das crianças e responder às necessidades emocionais, físicas e
cognitivas das mesmas, uma vez que o desenvolvimento e a aprendizagem são indissociáveis.
4. É também essencial considerar que as interações e as relações que as crianças estabelecem com
os adultos e com as outras crianças são a base para a sua aprendizagem e desenvolvimento.
5. Sensibilizar as crianças para as novas regras de convivência social, levando-as a compreender a
importância das novas formas de interação entre pares e com os adultos. Será importante prestar
atenção às suas dúvidas e angústias, tranquilizando-as e ajudando-as a compreender a
importância do cumprimento destas novas regras, para a segurança e bem-estar de todos.
6. Realizar o registo das novas regras de segurança e com as crianças elaborar cartazes, panfletos,
etc., afixando-os em local visível do jardim de infância e/ou da sua sala.
7. Será privilegiada a utilização das tecnologias de modo diversificado com diferentes funções, como
recolha de informação, registo, comunicação, etc., com recurso à projeção, por exemplo, de
visitas virtuais a museus, parques, palácios, audição de concertos de música, visualização de
peças de teatro e documentários sobre assuntos que lhes interessem.
8. Desenvolver as atividades, preferencialmente, em pequenos grupos ou individualmente.
9. Sempre que possível, serão privilegiadas atividades no exterior, preferencialmente, evitando
grandes concentrações.
10. Serão privilegiadas atividades que recorram a materiais mais facilmente higienizáveis, evitando
aqueles que, pelas suas características, apresentam maior risco de contaminação.
11. Para troca de informações sobre os alunos, utilizar-se-ão, preferencialmente, canais digitais
disponibilizados pela unidade orgânica.

7. ENSINO BÁSICO (1º, 2º e 3º Ciclos)
7.1 ORGANIZAÇÃO ESCOLAR
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No quadro da autonomia das escolas, e desde que as condições físicas o permitam, devem ser observados
os seguintes procedimentos:
1. Os alunos estão organizados em grupos/turmas, mantendo-se esta organização ao longo de todo o
período de permanência na escola. Os grupos/turmas têm horários de aulas, intervalos e período
de refeições organizados de forma a evitar o contacto com outros grupos/turmas;
2. As aulas de cada turma decorrem, sempre que possível, na mesma sala e com lugar/secretária
fixo por aluno;
3. A utilização de salas amplas e arejadas é privilegiada, sendo que as salas são utilizadas de acordo
com a sua dimensão e características da escola, em função do número de alunos por turma;
4. Nas salas, são mantidas as medidas de distanciamento, garantindo a maximização do espaço entre
pessoas. Assim:
a. As mesas são dispostas, sempre que possível, junto das paredes e janelas, de acordo com a
estrutura física das salas;
b. As mesas estão dispostas, preferencialmente, com a mesma orientação. Pode ainda optarse por outro tipo de organização do espaço, evitando uma disposição que implique ter
alunos virados de frente uns para os outros;
c. Sempre que possível, é garantido um distanciamento físico entre os alunos e
alunos/docentes de, pelo menos, 1 metro, sem comprometer o normal funcionamento das
atividades letivas.
5. As atividades desportivas, bem como outras atividades que impliquem maior contacto físico, estão
planificadas e adequadas às orientações das autoridades de saúde em vigor, cumprindo as
seguintes recomendações:
a. Entradas desfasadas nas turmas no pavilhão desportivo;
b. Cada turma utilizará apenas o seu balneário;
c. Os balneários serão higienizados antes e após cada aula;
d. Foram criados 4 kits de material para serem utilizados nas aulas de EF, sendo que 2 serão
utilizados pelas turmas em aula e os outros 2 que estarão a ser higienizados (no máximo só
se encontram 2 turmas em simultâneo nos espaços desportivos);
e. Cada aluno deverá trazer para a aula de EF uma garrafa de água devidamente identificada
para seu uso pessoal;
f. As atividades a desenvolver serão reajustadas, respeitando, na sua organização estratégica
e metodológica, as orientações curriculares existentes para a disciplina.
Todas as orientações gerais acima descritas podem ser consultadas através do link
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/orientacoes_educacao_fisica_20202021_dge_dgs.pdf
6. Os intervalos entre as aulas têm a menor duração possível, devendo os alunos permanecer, tanto
quanto possível, em zonas específicas, definidas pela escola;
7. Estão definidos e assinalados circuitos e procedimentos no interior da escola, que promovem o
distanciamento físico, nomeadamente no percurso desde a entrada da escola até à sala de aula e
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nos acessos aos locais de atendimento e convívio como, por exemplo: refeitório, bufete/bar,
papelaria, salas de apoio, polivalente, entradas de pavilhões e casas de banho. Estes serão
divulgados a toda a comunidade escolar, no início das atividades letivas;
8. Será a concentração de alunos nos espaços comuns da escola, nomeadamente nas bibliotecas ou
nas salas de informática;
9. As salas do pessoal docente e não docente devem estar permanentemente ventiladas, sendo
higienizadas com frequência. A sala de pessoal docente terá a capacidade máxima de 30 docentes
e a sala de pessoal não docente, o máximo de 10 pessoas;
10. Foram definidos procedimentos para utilização dos refeitórios, designadamente com as seguintes
normas de funcionamento:
a. Períodos de almoço, sempre que possível, desfasados entre turmas, de forma a respeitar
as regras de distanciamento e evitando a concentração de alunos;
b. Prever a possibilidade de recurso a refeição na modalidade de take-away;
c. Lavagem/desinfeção das mãos antes e após o consumo de qualquer refeição por parte de
qualquer utente;
d. Utilização obrigatória de máscara, exceto no período de refeição;
e. Talheres e guardanapos fornecidos dentro de embalagem;
f. Higienização e desinfeção de mesas e cadeiras, após cada utilização;
g. Ausência de artigos decorativos e outros objetos das mesas;
h. Assegurar uma boa ventilação e renovação do ar.
11. Por serem espaços de utilização comum e com superfícies de contacto frequente, nos
bares/bufetes será aumentada a frequência de limpeza e higienização após utilização (balcões,
mesas, cadeiras), e serão seguidas as seguintes normas de funcionamento:
a. Higienização das mãos à entrada e à saída;
b. Utilização obrigatória de máscara, exceto no período de refeição;
c. Distanciamento físico;
d. No bar/Sala de Alunos, a lotação máxima é de 40 pessoas. No bar dos professores, a
lotação máxima é de 20 pessoas.
e. Assegurar uma boa ventilação e renovação do ar.
12. Foram reforçadas equipas de educação para a saúde no Agrupamento, compostas por pessoal
docente e não docente, em colaboração permanente com o Centro de Saúde de Aveiras de Cima
(equipas de saúde escolar), associação de pais e outros - responsáveis por elaborar e coordenar os
respetivos

planos

de

saúde,

promovendo-se,

entre

outras

ações,

sessões

de

informação/sensibilização para toda a comunidade escolar.
13. Todas as atividades de carater complementar às atividades pedagógicas, nomeadamente AECs,
ATL, ou outras atividades similares devem seguir as recomendações constantes neste plano.
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7.2 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
 Os teclados de todos os computadores e os comandos dos projetores são envolvidos em celofane
para facilitar a respetiva higienização;
 Os telemóveis dos alunos devem permanecer desligados dentro da mochila;
 Não pode haver empréstimo de material escolar entre os alunos; na disciplina de Educação Visual,
no segundo ciclo, no início do ano será feito o reforço de que o material é individual e não poderá
ser partilhado;
 As idas ao quadro, por parte dos alunos, são minimizadas para evitar que a caneta do quadro
branco ou o giz, seja partilhado;
 Nas disciplinas com caráter prático (CN e CFQ), prevalecem as demonstrações experimentais, para
evitar o contacto dos alunos com o material de laboratório;
 Divulgação de cartaz ou folheto informativo com os passos a seguir para serem afixados nos
estabelecimentos de ensino pertencentes ao agrupamento;
 Tentar garantir o maior afastamento possível entre os alunos na sala de aula;
 Os horários são desfasados nos intervalos e na hora de almoço, entre turmas.
 Garantir e assegurar o uso correto de máscaras por parte de toda a comunidade;
 Privilegiar o contato não presencial aos Encarregados de Educação;
 Na disciplina de Educação Musical será suprimida a utilização de alguns instrumentos musicais,
como por exemplo a flauta, em contexto de sala de aula;
 Todos os alunos e professores devem, sempre que possível, ser portadores do seu próprio frasco
de álcool Gel para uso pessoal na sala de aula sempre que houver necessidade;

7.3 RECOMENDAÇÕES COMPLEMENTARES PARA O 1ºCICLO


Os horários do 1º ciclo mantêm o mesmo horário de entrada e saída, sendo desfasados o
período do intervalo e hora de almoço nas escolas de Vale do Paraíso e Aveiras de Cima.
Horário
9:00

Aveiras de Cima
Todas as turmas

10:00
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10:30

Intervalo 2º e 4º ano

Intervalo 2º e 3º ano

11:00

Intervalo 1º e 3º ano

12:00

Almoço 2º e 4º ano

Almoço 1º e 4º ano

12:30

Almoço 1º e 3º ano

Almoço 2º e 3º ano

15:30

Todas as turmas

Todas as turmas

16:00

AEC

AEC

Na escola de Vale do Paraíso, a entrada é feita pelo portão por ambas as turmas e os
alunos devem dirigir-se ao átrio coberto junto da respetiva sala;



Em Aveiras de Cima a circulação é feita do seguinte modo:

 Entrada e saída do 2º e 4º ano: Portão Norte e dirigem-se ao espaço reservado ao
respetivo ano (em caso de chuva, os alunos acedem aos núcleos das suas salas).
 Entrada e saída do 1º e 3º ano: Portão Sul e dirigem-se ao espaço reservado ao respetivo
ano (em caso de chuva, os alunos acedem aos núcleos das suas salas).
 Na hora do intervalo, cada turma dirige-se à zona reservada ao seu ano de escolaridade.
 A vigilância do recreio é realizada pelo respetivo PTT ou professor do Apoio Educativo em
articulação com um Assistente Operacional.


Na ausência de um PTT, e enquanto vigorar o Plano de Contingência, os alunos não são
distribuídos pelas restantes turmas. Serão os professores do Apoio Educativo a garantir as
atividades letivas dessas turmas. No caso de estarem a faltar três ou mais professores, os
alunos serão encaminhados para casa. O critério de seleção de turmas a frequentar ou a
retornar a casa é aplicado pela ordem de informação à coordenadora de departamento do
1º ciclo, da situação de ausência pelo PTT.

8. CÓDIGO DE CONDUTA
No ano letivo 2020/2021, devem ser mantidos os esforços para conter a propagação do novo coronavírus.
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:
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1. Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, alunos a partir do 2.º ciclo do ensino
básico, e ainda encarregados de educação, fornecedores e outros elementos externos);
2. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma SABA;
3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20
segundos;
4. 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;
5. 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 ou desinfetar com uma SABA;
6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
8. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc.;
9. Os equipamentos de ar condicionado ou similares, nunca devem ser ligados em modo de recirculação
do ar.

9. SALA 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 áreas de isolamento definidas nas escolas do Agrupamento Vale Aveiras são as seguintes:


Escola Básica Vale Aveiras: Gabinete de atendimento;



Escola Básica de Aveiras de Cima: Sala n.º 26;



Escola Básica de Vale do Paraíso e Jardim de Infância: Sala de Apoio;



Escola Básica de Vale do Brejo: ATL;



Jardim de Infância de Vale Aveiras: Gabinete de trabalho.

Nas situações necessárias o adulto responsável acompanha a criança/aluno até à área de “isolamento”
pelo percurso mais curto. Caso a suspeição incida sobre um adulto este deverá dirigir-se à referida área.
A sala de isolamento será limpa e arejada regularmente e após a sua utilização por eventuais pessoas
doentes. A mesma deverá ter acesso a instalações sanitárias e a porta estará fechada. A sala está
equipada com:
 cadeira (para descanso e conforto do aluno/docente/não docente de infeção por COVID-19,
enquanto aguarda a validação de caso e o eventual transporte pelo INEM);
 telefone;
 kit com água e alguns alimentos não perecíveis;
 contentor de resíduos (com abertura não manual e sacos de plástico);
 solução antisséptica de base alcoólica (SABA) para desinfeção das mãos;
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 pacote de máscara(s) cirúrgica(s);
 termómetro;
 toalhetes de papel;
 luvas descartáveis.

9.1 MEDIDAS A ADOTAR NA SALA DE ISOLAMENTO
Seguir os procedimentos indicados nos FLUXOS DE ATUAÇÃO. (pontos 11.1 e 11.2)
No final de cada utilização da sala de isolamento, o/a funcionário(a) comunica à responsável dos
Assistentes Operacionais, que deve providenciar a limpeza/desinfeção da mesma.

10. DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO
A definição seguidamente apresentada é baseada na informação disponível, à data, no Centro Europeu de
Prevenção e Controlo de Doença Transmissíveis (ECDC).

Critérios clínicos

E

Critérios epidemiológicos
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Infeção respiratória aguda
(febre ou tosse ou

História de viagem para áreas com transmissão comunitária
ativa nos 14 dias antes do início de sintomas.

dificuldade respiratória)

OU
Contacto com caso confirmado ou provável de infeção por SARS-

Outros sintomas: dores de

CoV-2/COVID-19, nos 14 dias antes do início dos sintomas.

garganta e dores

OU

musculares generalizadas.

Profissional de saúde ou pessoa que tenha estado numa
instituição de saúde onde são tratados doentes com COVID-19.

De acordo com a DGS, define-se como caso suspeito quem apresente como critérios clínicos infeção
respiratória aguda (febre ou tosse ou dificuldade respiratória, dores de garganta e dores musculares),
associados a critérios epidemiológicos.

10.1 PROCEDIMENTOS APÓS AVALIAÇÃO DO CASO
Após avaliação, o SNS24 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: 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 SNS24 define os procedimentos habituais e adequados à situação clínica do aluno, docente, visitante ou
trabalhador não docente.



Caso Suspeito Validado:

A DGS ativa o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), o Instituto Nacional de Saúde Doutor
Ricardo Jorge (INSA) e Autoridade de Saúde Regional, iniciando-se a investigação epidemiológica e a
gestão de contactos.
O diretor do agrupamento informa de imediato o delegado regional de educação da respetiva área
de circunscrição sobre a existência do caso suspeito validado.
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10.2 PROCEDIMENTOS PERANTE UM CASO SUSPEITO VALIDADO
1. A DGS informa a Autoridade de Saúde Regional dos resultados laboratoriais, que por sua vez
informa a Autoridade de Saúde Local.
2. A Autoridade de Saúde Local informa dos resultados dos testes laboratoriais e:
 Se o caso for

não confirmado:

Este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados os procedimentos habituais de limpeza e desinfeção
dos espaços e materiais.

 Se o caso for

confirmado:

A área de “isolamento” deve ficar interditada até à validação da descontaminação (limpeza e desinfeção)
pela Autoridade de Saúde Local. Esta interdição só poderá ser levantada pela Autoridade de Saúde.

10.3 PROCEDIMENTOS A ADOTAR NA SITUAÇÃO DE CASO CONFIRMADO
A escola deve:
 Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da sala de “isolamento”;
 Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente manuseadas e
mais utilizadas pelo doente confirmado, com maior probabilidade de estarem contaminadas;
 Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do local onde se encontrava o doente confirmado
(incluindo materiais e equipamentos utilizados por este);
 Armazenar 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.

10.4 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.
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“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.

Vigilância de contactos próximos
“alto risco de exposição”

-

-

Monitorização ativa pela Autoridade

“baixo risco de exposição”

-

Auto monitorização diária dos

de Saúde Local durante 14 dias desde

sintomas da COVID-19, incluindo

a última exposição;

febre, tosse ou dificuldade em

Auto monitorização diária dos

respirar, dores de garganta e dores

sintomas da COVID-19, incluindo

musculares generalizadas;

febre, tosse ou dificuldade em
respirar, dores de garganta e dores

-

Acompanhamento da situação pelo
médico (através do SNS24).

musculares generalizadas;

-

Restringir o contacto social ao
indispensável;

-

Evitar viajar;
Estar contactável para monitorização
ativa durante os 14 dias desde a data
da última exposição.
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11. FLUXOS DE ATUAÇÃO
11.1

FLUXO DE ATUAÇÃO PERANTE CASOS SUSPEITOS DE COVID-19 EM MENOR DE IDADE
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Fluxo 1: Atuação perante caso suspeito de COVID-19 em menor de idade

11.2

FLUXO DE ATUAÇÃO PERANTE CASOS SUSPEITOS DE COVID-19 EM ADULTOS
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Fluxo 2: Atuação perante caso suspeito de COVID-19 em adultos
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12. MEDIDAS DE ISOLAMENTO E DISTANCIAMENTO SOCIAL
Não serão admitidos nas Escolas do Agrupamento crianças, alunos ou profissionais com temperatura
superior a 38º ou outros sinais/sintomas do Coronavírus (COVID-19).
Em caso de dúvida a Equipa Operativa contactará a Autoridade de Saúde Local na pessoa da Sra.
Enfermeira Vera Maximiano ou a Linha de Saúde (SNS24 - 808 24 24 24).
É recomendável a leitura atenta das Orientações, Informações e Notas da DGS, a consultar na página da
DGS disponível no link https://www.dgs.pt/ que, como referido, vão sendo atualizadas sempre que
exista evolução da situação.

13. NOTAS FINAIS
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.

Escola Básica Vale Aveiras, 06/03/2020
1ª atualização: 24/07/2020
2ª atualização: 11/09/2020

O Diretor

_______________________________
António Jorge Gonçalves Pedro
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ANEXO I –

CONTACTOS TELEFÓNICOS DE EMERGÊNCIA

● Linha SNS24 – 808 24 24 24
● Autoridade de Saúde Local (Enfermeira Vera Maximiano) –
vera.maximiano@arslvt.min-saude.pt

●

INEM – 112

●

DGS – 21 843 05 00

●

Hospital Vila Franca de Xira – 263 006 500

●

Centro de Saúde Aveiras de Cima – 263 475 268

●

Cruz vermelha Portuguesa (Delegação Aveiras) – 263 470 470

●

Câmara Municipal de Azambuja – 263 400 400

●

Junta de Freguesia Aveiras de Cima – 263 745 264

●

Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil – 21 424 710

●

Corpo de Bombeiros Voluntários de Azambuja - 263 401 144

●

Posto Territorial da GNR de Aveiras - 263 470 220

●

Escola Básica Vale Aveiras – Sede do Agrupamento – 263 470 170

●

Escola Básica Aveiras de Cima – 263 474 011

●

Escola Básica Vale do Brejo – 263 474 016

●

Escola Básica de Vale do Paraíso – 263 474 010

●

Jardim de Infância de Vale do Paraíso – 263 476 873

●

Jardim de Infância de Vale Aveiras – 961 710 554
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ANEXO II – 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 ENSINO

Nome do Estabelecimento: ________________________________________________
Endereço: ______________________________________________________________
Freguesia: ______________________________________________________________
Telefone: ____________________________ Correio electrónico: _________________

INFORMAÇÕES SOBRE O PONTO FOCAL DO PLANO DE CONTIGÊNCIA

Nome: ______________________________________________________________
Telefone: ________________________ Correio electrónico: ___________________

INFORMAÇÕES SOBRE O CASO CONFIRMADO
O caso confirmado é aluno:
Nome: ________________________________________________
Idade: ________________________________________________
Telefone do enc. de educ. ________________________________
Ano/Turma: _____
N.º alunos da turma: _________
O caso confirmado é docente ou não docente:
Nome: _________________________________________________
Cargo: _________________________________________________
Telefone: _______________________________________________
Turma(s) com a(s) qual(is) teve contacto: _____________________
Número de aluno(s) da(s) turma(s): _________________________
Portador de doença crónica?
Sim
Não
Sem informação
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Cumprimento das medidas pelo caso:
Qual a distância mínima entre o caso e os seus contactos? _______________________________
A máscara foi correctamente 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 da Escola?
Sim. Especificar turno/horário ________________
Não
Sem informação
Utilização de outro espaço de estabelecimento de ensino?
Sim. Especificar_________________________
Não
Sem informação
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O estabelecimento de ensino envia a lista dos alunos e docentes e não docentes alocados a uma turma,
coorte, ou qualquer outro contacto conhecido fora da sala de aula, especificando o tipo de contacto.

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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https://covid19.min-saude.pt/materiais-de-divulgacao/

ANEXO III – LAVAGEM DAS MÃOS (crianças/alunos)

AEVA - Plano de Contingência Coronavírus (COVID-19)

34

https://covid19.min-saude.pt/materiais-de-divulgacao/
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ANEXO IV – MÁSCARAS

ANEX
OV–
FOLH
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Despacho N.º 2836-A/2020 - Ordena aos empregadores públicos a elaboração de um plano de
contingência alinhado com as orientações emanadas pela Direção-Geral da Saúde, no âmbito da prevenção
e controlo de infeção por novo Coronavírus (COVID-19);



(DGS) - Informação nº 005/2020 de 27/02/2020 - Cidadãos regressados de uma área com transmissão
comunitária ativa do novo coronavírus;



(DGS) - Orientação nº 006/2020 de 26/02/2020 - Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) – Procedimentos
de prevenção, controlo e vigilância em empresas ;



(DGS) - Norma nº 004/2020 de 23/03/2020, atualizada a 25/04/2020 - COVID-19: FASE DE MITIGAÇÃO
Abordagem do Doente com Suspeita ou Infeção por SARS-CoV-2;



(DGEstE) - Orientações para a Reabertura da Educação Pré-Escolar;



(DGEstE) - Orientações da DGEstE para a organização do ano letivo 2020/2021;



(DGEstE) - Orientações conjuntas da DGEstE, DGE e DGS para o ano letivo 2020/2021;



(DGS) - Orientação nº 024/2020 de 08/05/2020, atualizada a 20/07/2020 - COVID-19: Regresso ao

Regime Presencial dos 11.º e 12.º Anos de Escolaridade e dos 2.º e 3.º Anos dos Cursos de Dupla Certificação do
Ensino Secundário;


(DGS) - Orientação nº 030/2020 de 29/05/2020, atualizada a 20/07/2020 - COVID-19: Atividade

Física e Desporto – Espaços de Prática de Exercício Físico e Desporto, e Competições Desportivas de
Modalidades Individuais sem Contacto / COVID-19: Procedimentos de Prevenção e Controlo para Espaços de
Lazer, Atividade Física e Desporto e Outras Instalações Desportivas ;


(DGEstE) (DGS) - ORIENTAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO EM REGIME PRESENCIAL DAS AULAS PRÁTICAS
DE EDUCAÇÃO FÍSICA



(DGS) Referencial escolas
 https://covid19.min-saude.pt/orientacoes/
 https://servicos.min-saude.pt/covid19/Login?ReturnUrl=%2fcovid19%2f
 https://covid19.min-saude.pt/cartazes/
 https://covid19.min-saude.pt/folhetos-informativos/
 https://covid19.min-saude.pt/imagens/
 https://covid19.min-saude.pt/videos/
 https://covid19.min-saude.pt/audios/
 https://covid19.min-saude.pt/desconfinamento/
 https://covid19.min-saude.pt/isolamento-2/
 https://covid19.min-saude.pt/atividade-fisica-2/
 https://covid19.min-saude.pt/alimentacao-3/
 https://covid19.min-saude.pt/comunidade-escolar/
 https://covid19.min-saude.pt/atividades-e-jogos-didaticos/
 https://covid19.min-saude.pt/videos-2/
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