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INTRODUÇÃO 
 

À luz dos princípios de evidência e conhecimento científico, bem como da evolução do estado vacinal da população e 

da situação epidemiológica do País, importa (re)definir estratégias, continuando a dar prioridade à prevenção da 

doença e à minimização do risco de transmissão do novo coronavírus, procurando garantir condições de segurança e 

higiene 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 rápida e adequada gestão dos 

mesmos, em articulação, sempre, com as autoridades de saúde, conforme definido no presente Plano de Contingência. 

A rápida evolução científica impõe uma atualização permanente da abordagem clínica das pessoas com suspeita e 

infeção confirmada por SARS-CoV-2, que se fundamente na evidência crescente, particularmente ao nível dos fatores 

determinantes da infecciosidade e gravidade da doença, no atual contexto epidemiológico e de elevada cobertura 

vacinal contra a COVID-19. 

Face ao exposto, as medidas de redução de eventual risco de transmissão do SARS-CoV-2, em ambiente escolar, 

compreendem, essencialmente, condições específicas de funcionamento, regras de higiene, etiqueta respiratória e 

distanciamento físico, bem como um conjunto de procedimentos, através da implementação de um plano de medidas 

que mitigue a possibilidade de contágio, garantindo a segurança de toda a comunidade educativa. 

No seguimento da Norma 015/2020, das Orientações n.º 006/2020; nº 014/2020;  nº 015/2020; nº 25/2020; nº 

005/2021 e nº 011/2021 da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, da Direção-Geral da Educação e da Direção-

Geral da Saúde e do Referencial Escolas – Controlo da transmissão de COVID-19 em contexto escolar para o ano letivo 

2021/2022 e da sua revisão em janeiro de 2022, bem como considerando a necessidade de proteger toda a 

comunidade educativa, a Direção aprovou o presente Plano de Contingência no âmbito da infeção pelo novo 

Coronavírus SARS-CoV-22, agente causal da COVID-19.  

As medidas apresentadas têm como base os princípios de evidência e conhecimento científico, bem como a evolução 

da situação epidemiológica, não dispensando, contudo, a consulta e cumprimento da legislação em vigor ou outras 

orientações específicas para os estabelecimentos de educação e/ou ensino. 

Considerando que as atividades principais são as atividades letivas, o serviço de refeições e o serviço prestado pelo 

pessoal docente e não docente deste estabelecimento de ensino, o objetivo do Plano de Contingência é o de manter a 

atividade o mais possível, face aos possíveis efeitos da pandemia, nomeadamente o absentismo de professores, alunos 

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

educativa.  

A elaboração é da responsabilidade da Direção enquanto coordenadora da Equipa de Segurança e define o nível de 

resposta e de ação da escola para minimizar os riscos de transmissão daquele agente patogénico.  

Estará disponível a toda a comunidade escolar (docentes, não docentes, alunos, pais e encarregados de educação) e 

atualizado sempre que necessário, nomeadamente pela existência de novas recomendações ou imposições por parte 

das autoridades competentes. 

A aplicação das medidas previstas neste plano de contingência não prejudica a aplicação das recomendações e 

informações emitidas e a emitir pela DGS. 

Este plano contém as seguintes componentes:  

(i) explicitação (o que é o Covid-19, sintomas, incubação e manifestação) 
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(ii) coordenação do plano e das ações 

(iii) responsabilidade das famílias 

(iv) prevenção da infeção 

(v) níveis de resposta da escola 

(vi) procedimentos de vigilância de contactos próximos 

(vii) gestão de clusters ou surtos 

(viii) comunicação e articulação com os parceiros 

Mais se regista que o presente documento não apresenta alterações de relevo à revisão anterior, pelo que a sua 

aplicação não terá impacto significativo no funcionamento do ano letivo, pretendendo apresentar, de uma forma 

simplificada, informação sobre a COVID-19, bem como sobre as medidas a implementar por diferentes atores da 

comunidade educativa. 

Assim, registam-se as principais alterações face à revisão efetuada no início do presente ano letivo: 

• Estratégia de Testes Laboratoriais para SARS-CoV-2: (...) será considerado um screening/testagem dirigido à 

comunidade escolar, nos estabelecimentos de educação e/ou ensino, que compreende o pessoal docente e 

não docente, independentemente do seu estado vacinal, como medida complementar de quebras de 

cadeias de transmissão da doença e de proteção da comunidade escolar. Esta testagem faz-se sem prejuízo 

da realização futura de testes por motivo de investigação de casos, contactos e/ou surtos na comunidade 

escolar e sem compromisso do plano de vacinação em curso. 

• Definição de contactos:  

o São contactos de alto risco as pessoas que:  

▪ a. Coabitam com o caso confirmado, exceto se apresentarem esquema vacinal primário 

completo com dose de reforço, nos termos da Norma 002/2021 da DGS, ou com história 

de infeção por SARS-CoV-2 / COVID-19 nos 180 dias subsequentes ao fim do isolamento; 

OU  

▪ b. Residam ou trabalhem em Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI) e outras respostas 

similares dedicadas a pessoas idosas, comunidades terapêuticas e comunidades de 

inserção social, bem como os centros de acolhimento temporário e centros de alojamento 

de emergência, unidades de cuidados continuados integrados da Rede Nacional de 

Cuidados Continuados Integrados (RNCCI).  

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

• Atuação perante casos confirmados:  

o Caso positivo: Manter em isolamento no domicílio:  

a. Se não tem sintomas ou tem sintomas ligeiros ficará em isolamento 7 dias, em 

autocuidado e automonitorização de sintomas. Ao 7º dia terá alta sem necessidade de 

teste. Caso haja alteração do quadro clínico, deverá ser contactado o SNS 24.   

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

alta sem necessidade de teste. Se tiver febre por mais de 48h ou febre superior a 40º; 

falta de ar/dificuldade respiratória; dor no peito; alteração do estado de consciência; 
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aparecimento de tosse com expetoração purulenta; vómitos ou diarreia persistente, entre 

outros sintomas, contacte o SNS24 808 24 24 24 ou o 112;  

o Contacto de alto risco: Isolamento no domicílio;  

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

automonitorização de sintomas. 

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

dia após a data da última exposição ao caso confirmado.  

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

Se negativo, terá alta.  

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

não docentes e alunos);   

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

o Contacto de baixo risco:  

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

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

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

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

laboratorial molecular (TAAN) ou teste rápido de antigénio de uso profissional (TRAg) para 

SARS-CoV-2.  

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

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

apresentem o esquema vacinal primário completo com dose de reforço. 

  

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

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

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

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

educação e ensino.  

Deixa de estar previsto, primariamente:  

a. Encerramento de uma ou mais turmas;  

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

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

 

Face ao exposto e atendendo a que menos isolamentos não significa que haverá menos casos e menos contágios, não é 

possível descurar os dados atuais. A rápida evolução científica impõe uma atualização permanente da abordagem 

clínica das pessoas com suspeita e infeção confirmada por SARS-CoV-2, que se fundamenta na evidência crescente, 

particularmente ao nível dos fatores determinantes da infecciosidade e gravidade da doença, no atual contexto 

epidemiológico e de elevada cobertura vacinal contra a COVID-19. Portanto, considera-se essencial zelar pelo bem 

comum e agir com prudência. É preciso também ter em conta que nas valências de Creche, Jardim de Infância e 1.º 

Ciclo, as crianças, ainda sem esquema vacinal completo e sem máscara, estão mais expostas.  
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Assim, destacam-se as seguintes medidas:  

▪ Os alunos que sejam sujeitos a teste (por contacto),  

b) são aconselhados a aguardar em casa o resultado do teste laboratorial (PCR), quando tal 

for possível ao nível de logística familiar.  

c) Nas situações em que não for praticável aguardar em casa, a criança da Creche/JI e 1.º Ciclo 

deverá realizar, no dia da confirmação do caso positivo na turma, um autoteste (amostra 

nariz ou saliva) ou um teste rápido de antigénio de uso profissional (teste de farmácia), 

para que todas as famílias se possam sentir mais seguras na convivência em meio escolar, 

determinante para o bem-estar geral de todos.  

d) No caso dos alunos de 1.º Ciclo, recomenda-se fortemente o uso de máscara dentro da sala 

de aula até à realização do teste de laboratório. 

e) No caso dos alunos do 5.º ao 12.º, reforça-se a norma, concretamente no que se refere à 

obrigatoriedade do uso de máscara cirúrgica em espaços interiores e exteriores, durante 

14 dias, para além da necessária testagem até ao 3.º dia útil.  

▪ Procurando minimizar os contágios também nestes ciclos, o Colégio aconselha os alunos que tenham tido algum 

contacto sem máscara (ex.: aula de EF ou contacto de elevada exposição fora da escola) com o aluno infetado a 

realizar autoteste no dia que se conheça o caso positivo (exceção para alunos que tenham tido covid-19 nos 

últimos 180 dias). 

▪ Nos restantes casos, alunos que tenham alguém do agregado familiar a realizar teste de despiste à covid-19:  

b) caso o teste seja feito por manifestação de sintomas, o(a) aluno(a) não deverá ir ao Colégio até 

conhecimento do resultado; 

c) nos casos de testes por contacto, apela-se a que cada família faça uma avaliação rigorosa do tipo de 

contacto (ex.: contacto de elevada exposição sem máscara) e que, em casos de risco elevado, 

procedam também à realização de autoteste do(a) aluno(a). 
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I. Coronavírus COVID-19: O que é? 
 

 

COVID-19 é a designação oficial, atribuído pela Organização Mundial da Saúde, à doença provocada por um novo 

coronavírus (SARS-COV-2), que pode causar infeção respiratória grave, como a pneumonia.  

Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções nas pessoas. Normalmente estas infeções estão 

associadas ao sistema respiratório, podendo ser parecidas a uma gripe comum ou evoluir para uma doença mais grave, 

como pneumonia. 

Este coronavírus não é igual aos outros vírus, trata-se de um novo vírus e ainda não existe um total conhecimento 

sobre este, apesar de ter alguma semelhança (geneticamente) ao SARS. É necessário mais tempo de investigação para 

se conseguir apurar todas as suas características e qual o tratamento mais adequado. 

A Organização Mundial da Saúde decidiu atribuir um nome que fosse fácil de transmitir e que não indicasse nenhuma 

localização geográfica, animal ou grupo de pessoas. O nome, COVID-19, resulta das palavras "corona", "vírus" e 

"doença" com indicação do ano em que surgiu (2019). 

Para saber mais: https://www.dgs.pt/corona-virus/perguntas-frequentes.aspx 
 

 

 

Quais são os sinais e sintomas? 

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

• Febre; 

• Tosse; 

• Falta de ar (dificuldade respiratória); 

• Cansaço; 

• Outros sintomas:  odinofagia (dor de 

garganta), dores musculares 

generalizadas, perda transitória do 

paladar ou do olfato, diarreia, 

vómitos, dor no peito e dor de 

cabeça, entre outros.  

• A pessoa infetada pode não 

apresentar sinais ou sintomas 

(assintomática). 

Em casos mais graves pode evoluir para 

pneumonia grave com insuficiência respiratória 

aguda.  

 

https://www.dgs.pt/corona-virus/perguntas-frequentes.aspx
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Como se transmite? 

Não havendo ainda imunidade de grupo ou tratamento específico para a COVID-19 e face às novas variantes de SARS-

CoV-2 é imperativo otimizar a aplicação das medidas de prevenção da transmissão, com cumprimento escrupuloso das 

medidas de distanciamento físico entre pessoas, do uso adequado de máscara e de limpeza e desinfeção de mãos e 

superfícies. 

Com base na evidência científica atual, este vírus transmite-se 

principalmente através de: 

▪ Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias, 

produzidas quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou 

fala, que podem ser inaladas ou entrarem em contacto com 

a boca, nariz ou olhos das pessoas que estão próximas. 

▪ Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície 

ou objeto contaminado com SARS-CoV-2 e, em seguida, com 

a boca, nariz, olhos ou através de inalação de aerossóis 

contendo o vírus. 

Existem estudos que sugerem a acumulação de aerossóis 

potencialmente infetados em espaços fechados.  

 

 

Período de incubação 

 

O período de incubação (tempo decorrido desde a exposição ao vírus até ao 

aparecimento de sintomas) situa-se entre 1 a 14 dias, segundo as últimas informações 

publicadas pelas Autoridades de Saúde. 

A transmissão de SARS-CoV-2 pode ocorrer cerca de dois dias antes da manifestação 

de sintomas. 

 Como medida de precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre 

durante 14 dias desde a data da última exposição a caso confirmado.  
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II. COORDENAÇÃO DO PLANO E DAS AÇÕES 
 

2.1. Coordenador e equipa operativa 
• Diretor; 

• Funcionário(s) administrativo(s); 

• Diretores de Turma; 

• Professores/Educadores; 

• Não Docentes. 
 

 

 

 

2.2. Cadeia de comando e controlo 

1) Direção — SUPERVISÃO GERAL 

• A coordenação do plano de contingência é da responsabilidade da Direção, na pessoa de Raquel Galeão e  

Sandra Santos, que poderão ser contactadas em qualquer momento para raquel.galeao@crdl.pt e 

sandra.santos@crdl.pt, na sua ausência, os Serviços Administrativos através do número oficial da escola 

(262889410). 

• Qualquer ação no âmbito do plano deverá ser prontamente comunicada ao coordenador que é quem fará a 

articulação que se mostrar necessária com as autoridades (serviços de saúde, Direção-Geral da Saúde, 

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares) e com os encarregados de educação, caso necessário. 

• Qualquer dúvida quanto ao plano de contingência por parte de qualquer membro da comunidade educativa 

deverá ser esclarecida junto do coordenador. 

• O coordenador é apoiado nas suas funções pelos professores José Afonso Pires, Susete Cardoso no 2º, 3º 

Ciclos e Ensino Secundário, pela professora Margarida Serrenho no 1.º Ciclo e pela educadora Joana Vicente 

no Pré-Escolar. 

• José Afonso Pires é o responsável pelo plano junto de todo o pessoal docente e alunos.  

• Rita Santos é o responsável pelo plano junto de todo o pessoal não docente. 

• Cada líder intermédio (serviços administrativos, cantina, serviços de limpeza) é responsável por garantir que as 

pessoas da sua equipa cumprem as medidas de higiene e outras definidas no plano. 

• A Direção deve manter a entidade titular informada de todas as ocorrências. 

2) Ponto focal do plano de contingência 

• O ponto focal do plano de contingência é da responsabilidade da professora Susete Cardoso; que poderá 

ser contactada em qualquer momento para susete.cardoso@crdl.pt; 913 100 715 (este número estará 

disponível apenas no âmbito do Plano de Contingência) ou 967 684 420.  

• O ponto focal é apoiado nas suas funções e poderá ser substituído por: 

•Joana Vicente – Educadora responsável do Pré-Escolar e Creche 

•Margarida Serrenho – Professora responsável do 1º Ciclo 

mailto:raquel.galeao@crdl.pt
mailto:sandra.santos@crdl.pt
mailto:susete.cardoso@crdl.pt
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•José Pires – Professor responsável do 2º e 3º ciclos e ensino secundário regular e profissional 

•Rita Santos – Assistente educativa responsável 

• Cristina Rêgo Pereira – assistente administrativa 

• O ponto focal é responsável pela comunicação com Encarregados de Educação/familiares, Linha Saúde 24 

(808 24 24 24), Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública Local e parceiros em caso suspeito de 

SARS-CoV-2. 

• Na ausência do ponto focal, a comunicação deverá ser feita pela Direção.  

• O ponto focal é responsável pela ativação dos procedimentos do plano de contingência em 

articulação com a coordenação da Direção. 

3) Funcionário administrativo: 

• Responsável pela comunicação com Encarregados de Educação/familiares e Linha Saúde 24 (808 24 24 24), em 

caso de doença, de outros ou de si própria.  

• Contabilização e identificação dos casos existentes na Escola.  

• Assegura-se da existência de uma base de dados de contactos atualizada dos alunos/docentes/não docentes. 

  

4) Diretores de Turma/Docentes 

• Responsável pela comunicação com Encarregados de Educação/familiares e Linha Saúde 24 (808 24 24 24), em 

caso de doença, de outros ou de si própria. 

• Encaminhamento de alunos/docentes/não docentes, se necessário, para a sala de isolamento.  

• No início do dia, verificar se os alunos apresentam sinais de indisposição (febre, tosse, do de cabeça…) 

• Comunicar ao funcionário administrativo o número de casos verificados e respetiva identificação.  

• Assegura-se da existência de uma base de dados de contatos atualizada dos alunos/docentes.  

• Verificar se as medidas de prevenção estipuladas estão a ser cumpridas, implementando formas/ações de 

sensibilização/de boa utilização dos materiais, caso seja necessário.  

5) Pessoal Não Docente 

• Controlo do material necessário (lenços de papel, máscaras, sacos, toalhetes, sabonete líquido...) e verificação 

de stocks. 

• Encaminhamento de alunos/docentes/não docentes, se necessário, para a sala de isolamento.  

• Verificação do cumprimento da obrigatoriedade de utilização de máscaras para acesso e permanência no 

estabelecimento de ensino, pelos funcionários docentes e não docentes e pelos alunos, de acordo com a 

legislação vigente. 

• Verificação do cumprimento do distanciamento físico, dentro e fora dos edifícios escolares. 

• Controlo da gestão diária de resíduos, verificando se existe a necessidade de proceder a tratamento especial. 

• Cumprimento do Plano de higienização definido de acordo com a Orientação nº 024/2020 de 08/05/2020. 
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III. RESPONSABILIDADE DAS FAMÍLIAS 
 
▪ As famílias devem informar de imediato o Diretor de Turma ou os Serviços Administrativos da escola, caso o seu 

educando ou algum dos elementos do agregado familiar: 

a. apresente os sintomas associados ao COVID-19 (febre, tosse e dificuldade respiratória, …)  

b. tiver tido contacto com algum indivíduo com infeção confirmada.  

 

▪ Não é permitida a frequência de alunos em estado febril ou com sintomas de doença. 

 

▪ O aluno só poderá regressar à escola após estar restabelecido. 

 

▪ Após uma ausência superior a três dias úteis por estado comprovado de doença infetocontagiosa, o regresso do 

aluno depende da apresentação de declaração médica comprovativa de que pode frequentar a escola e que não 

oferece perigo de contágio. 

 

▪ O aluno, com exceção das crianças da valência da creche, pré-escolar e 1º ciclo, tem a obrigatoriedade de 

utilização de máscaras dentro do estabelecimento escolar, salvo nos espaços de recreio ao ar livre, onde a mesma 

é recomendada. 

 

▪ O aluno que tenha estado em isolamento, apenas poderá regressar ao Colégio com a apresentação do resultado 

negativo do teste laboratorial ao COVID-19 ou da declaração médica comprovativa de que pode frequentar a 

escola e que não oferece perigo de contágio. 

 

▪ Os alunos que sejam sujeitos a teste (por contacto),  

b) são aconselhados a aguardar em casa o resultado do teste laboratorial (PCR), quando tal for possível 

ao nível de logística familiar.  

c) Nas situações em que não for praticável aguardar em casa, a criança da Creche/JI e 1.º Ciclo deverá 

realizar, no dia da confirmação do caso positivo na turma, um autoteste (amostra nariz ou saliva) ou 

um teste rápido de antigénio de uso profissional (teste de farmácia).  

d) No caso dos alunos de 1.º Ciclo, recomenda-se fortemente o uso de máscara dentro da sala de aula 

até à realização do teste de laboratório. 

e) No caso dos alunos do 5.º ao 12.º, reforça-se a norma, concretamente no que se refere à 

obrigatoriedade do uso de máscara cirúrgica em espaços interiores e exteriores, durante 14 dias, 

para além da necessária testagem até ao 3.º dia útil.  

▪ Procurando minimizar os contágios também nestes ciclos, o Colégio aconselha os alunos que tenham tido algum 

contacto sem máscara (ex.: aula de EF ou contacto de elevada exposição fora da escola) com o aluno infetado a 

realizar autoteste no dia que se conheça o caso positivo (exceção para alunos que tenham tido covid-19 nos 

últimos 180 dias). 
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▪ Nos restantes casos, alunos que tenham alguém do agregado familiar a realizar teste de despiste à covid-19:  

b) caso o teste seja feito por manifestação de sintomas, o(a) aluno(a) não deverá ir ao Colégio até 

conhecimento do resultado; 

c) nos casos de testes por contacto, apela-se a que cada família faça uma avaliação rigorosa do tipo de 

contacto (ex.: contacto de elevada exposição sem máscara) e que, em casos de risco elevado, 

procedam também à realização de autoteste do(a) aluno(a). 
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IV. PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS 

 

Medidas de prevenção 

Não havendo interrupção da transmissão do vírus SARS-COV-2, ou tratamento específico para a COVID-19 e face às 

novas variantes de SARS-CoV-2 é imperativo otimizar a aplicação das medidas de prevenção da transmissão, com 

cumprimento escrupuloso das medidas de distanciamento físico entre pessoas, de ventilação dos espaços, do uso 

adequado de máscara certificada e de limpeza e desinfeção de mãos e superfícies. 

Para minimizar o risco de infeção por SARS-CoV-2, é fundamental adotar medidas de prevenção e controlo da 

transmissão do vírus, com uma atuação célere e coordenada entre os diferentes agentes da comunidade educativa. 

Como tal são destacadas as seguintes estratégias: 

• Planeamento meticuloso: atualização do presente Plano de Contingência no qual constam os procedimentos a 

adotar perante um caso suspeito de COVID-19, o ponto focal do plano de contingência e os fluxos de 

comunicação com os diferentes agentes da comunidade educativa; 

• Reorganização do espaço escolar: de forma a cumprir a legislação em vigor e as Orientações, no que toca às 

medidas de distanciamento físico, higiene das mãos, etiqueta respiratória, utilização de máscara, ou outras 

constantes nas Orientações conjuntas para o ano letivo 2021/2022; 

• Promoção de comportamentos preventivos: divulgação a todo o pessoal docente, não docente e encarregados 

de educação de informação sobre a doença, bem como sobre as medidas preventivas e a importância da 

mobilização da comunidade escolar para a sua prática; 

• Gestão adequada de casos: identificação precoce dos casos, rastreio de contactos e aplicação das medidas de 

saúde pública; 

• Comunicação fluída: estabelecimento de canais de comunicação e de interlocutores de referência entre os 

diferentes agentes da comunidade educativa, com especial importância para a rápida e articulada comunicação 

com a Autoridade de Saúde Local (Delegado de Saúde) /Unidade de Saúde Pública, aquando da identificação de 

um caso suspeito e/ou confirmado de COVID-19.  

• Estratégia de Testes Laboratoriais para SARS-CoV-2: screening/testagem dirigido à comunidade escolar, nos 

estabelecimentos de educação e/ou ensino, que compreende o pessoal docente e não docente, 

independentemente do seu estado vacinal, como medida complementar de quebras de cadeias de transmissão 

da doença e de proteção da comunidade escolar. Esta testagem faz-se sem prejuízo da realização futura de 

testes por motivo de investigação de casos, contactos e/ou surtos na comunidade escolar e sem compromisso 

do plano de vacinação em curso 

Para o ano letivo 2021/2022, serão adotadas as seguintes medidas específicas por toda a comunidade escolar: 

a. Dever de permanência em casa perante quaisquer sinais e/ou sintomas de doença, de acordo com a Norma n.º 

020/2020 da DGS, como: 

i. Tosse de novo ou agravamento do padrão habitual; 

ii. Febre (temperatura corporal ≥ 38,0ºC) sem outra causa atribuível; 
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iii. Dispneia / dificuldade respiratória sem outra causa atribuível; 

iv. Anosmia1, ageusia2 ou disgeusia3, de início súbito. 

1 Perda completa do olfato.  

2 Falta completa de paladar.  

3 Distorção persistente do paladar.   

 

b. Utilizar máscara, de acordo com as Orientações n.º 005/2021 e 011/2021 da DGS: 

i. Qualquer aluno a partir do 2.º ciclo do ensino básico, independentemente da sua idade deve utilizar máscara 

comunitária certificada ou máscara cirúrgica dentro do estabelecimento escolar, salvo nos espaços de recreio 

ao ar livre, onde a mesma é recomendada. 

ii. Nas crianças com idade entre 6 e 9 anos, e para todas as que frequentam o 1.º ciclo do ensino básico 

independentemente da idade, a utilização de máscara comunitária certificada ou máscara cirúrgica é 

fortemente recomendada, como medida adicional de proteção, em espaços interiores ou exteriores, desde que: 

a) As crianças tenham “treino no uso” e utilizem as máscaras de forma correta; 

b) Seja garantida a supervisão por um adulto.  

iii. Nas crianças com idade inferior a 5 anos a utilização de máscara não está recomendada. 

iv. Sem prejuízo do disposto nas alíneas anteriores, a utilização de máscara deve ser sempre adaptada à situação 

clínica, nomeadamente nas situações de perturbação do desenvolvimento ou do comportamento, insuficiência 

respiratória, imunossupressão, ou outras patologias, mediante avaliação caso-a-caso pelo médico assistente. 

v. A máscara comunitária certificada ou máscara cirúrgica deverá ser trocada na entrada para a primeira aula do 

período da tarde, na presença do professor. 

c. Manter o distanciamento físico recomendado entre pessoas, nomeadamente, implementando: 

i. o respeito pelas regras gerais de segurança e de distanciamento físico entre o pessoal docente e não docente e 

os alunos; 

ii. nas salas de aula, sempre que possível, um distanciamento físico entre os alunos e alunos/docentes de, pelo 

menos, 1 metro, com a maximização do espaço entre pessoas, sem comprometer o normal funcionamento das 

atividades letivas; 

iii. a separação de mesas; 

iv. a definição de circuitos no recinto escolar; 

v. a segmentação dos espaços comuns para funcionamento em coortes (ex: recreio); 

vi. a alternância de horários de entrada, saída e mobilizações dos “grupos bolha”; 

d. Lavar (utilizando água e sabão) ou desinfetar as mãos (utilizando produto biocida desinfetante do tipo 1, 

comprovadamente notificado à DGS); 

e. Cumprir com a etiqueta respiratória; 

f. Limpar e desinfetar adequadamente as superfícies e espaços (utilizando produtos biocidas desinfetantes do tipo 

2 ou do tipo 4, conforme a superfície a desinfetar); 

g. Assegurar uma boa ventilação dos espaços, preferencialmente com ventilação natural, através da abertura de 

portas ou janelas. Pode também ser utilizada ventilação mecânica de ar (sistema AVAC – Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado). Nestes casos deve ser garantida a limpeza e manutenção adequada, de acordo com as 

recomendações do fabricante, e a renovação do ar dos espaços fechados, por arejamento frequente e/ou pelos 

próprios sistemas de ventilação mecânica (quando esta funcionalidade esteja disponível); 
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h. Cancelar atividades realizadas em espaço fechado que não sejam fundamentais e privilegiar, sempre que 

possível, atividades ao ar livre; 

i. Realizar testes laboratoriais para SARS-CoV-2 adaptados ao risco epidemiológico conforme a Norma n.º 

019/2020 da DGS e o Plano de Promoção da Operacionalização da Estratégia de Testagem em Portugal SARS-CoV-2. 

Deverão ser implementados rastreios laboratoriais, de acordo com a avaliação de risco em cada momento, tendo 

em conta a evolução da situação epidemiológica, não só no que se refere ao contexto geográfico (concelhos com 

maior incidência), mas também em termos de cobertura vacinal (em função das coortes de idade/nível de ensino); 

j. Estabelecer uma comunicação empática de forma a promover o envolvimento de toda a comunidade escolar na 

adoção das medidas. 

k. A vacinação dos elegíveis, em diferentes grupos etários, incluindo crianças, segundo a Norma n.º 002/2021 da 

DGS. 

A evidência científica indica que a incidência de casos de infeção por SARS-CoV-2, e mesmo de surtos, em contexto 

escolar está correlacionada com a incidência da infeção na comunidade, designadamente através de contágios que 

ocorrem fora da escola. Por esse motivo, o esclarecimento e o envolvimento de toda a comunidade escolar são 

essenciais para a prevenção da transmissão do vírus. 

É obrigatório para todos os membros da comunidade educativa e visitantes do Colégio Rainha D. Leonor: 

 

i. Dever de permanência em casa perante quaisquer sinais e/ou sintomas de doença, de acordo com a Norma n.º 

020/2020 da DGS. 

ii. 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) dentro do estabelecimento escolar, salvo 

nos espaços de recreio ao ar livre, onde a mesma é recomendada. 

iii. Manter o distanciamento físico mínimo recomendado, dentro e fora dos edifícios escolares. 

iv. Higienizar as mãos à entrada do recinto escolar, bem como nos corredores, espaços comuns e salas de aula, com 

solução antisséptica de base alcoólica (SABA).  

v. 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. 

vi. Cumprir com a etiqueta respiratória. 

o Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos. 

o Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca. 

o 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. 

vii. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc. 
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viii. Não partilhar objetos, bebidas (mesmo recipiente) ou comida. 

ix. Frequentar apenas os espaços/zonas a si adstritos.  

x. Utilizar os circuitos de entrada e saída da sala de aula e de deslocação que foram definidos. 

xi. Contactar imediatamente a Direção da Escola, através do n.º 262889410 ou 913100715 se tiver febre, tosse ou 

dificuldade respiratória estando dentro do espaço escolar ou a participar em atividade do colégio no exterior. 
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V. NÍVEIS DE RESPOSTA DA ESCOLA 
 

A estruturação do nível de resposta de ação é definida atendendo ao atual conhecimento da propagação da doença e 

desencadeia-se a três níveis, a saber: 

Nível 1 – Divulgação massiva de informação 

Nível 2 – Medidas de higienização e prevenção 

Nível 3 – Monitorização de eventuais casos suspeitos 

Nível 4 – Procedimentos específicos de ação 

 

 

Nível 1 – Divulgação massiva de informação 

1. Com a entrada em vigor deste plano de contingência e ação, até que se justifique procedimentos diferentes, serão 

divulgados nos suportes físicos dentro da escola, todos os comunicados, orientações e informações publicadas 

pela Direção Geral de Saúde no site www.dgs.pt., e por via eletrónica, sempre que se justificar. 

2. Sempre que se considerar necessário, serão emitidas explicações internas sobre algumas dúvidas que surjam no 

âmbito daqueles comunicados, orientações e informações. 

3. Todos os elementos da comunidade escolar serão informados, tanto das medidas de prevenção, como do plano de 

contingência, nomeadamente: 

 

PROCEDIMENTOS BÁSICOS PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 

• Higienizar as mãos à entrada e à saída do recinto escolar, com solução antisséptica de base alcoólica 

(SABA). 

• Lavar frequentemente as mãos com água e sabão durante a permanência no espaço escolar. 

• Lavar as mãos com água e sabão durante pelo menos 20 segundos;  

• Se estes não estiverem disponíveis utilize um desinfetante para as mãos que tenha pelo menos 70% de 

álcool, cobrindo todas as superfícies das mãos e esfregando-as até ficarem secas;  

• Sabão e água devem ser usados preferencialmente se as mãos estiverem visivelmente sujas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dgs.pt/
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PROCEDIMENTOS DE 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;  

• Higienizar as mãos após o contacto com secreções respiratórias. 

 

 

PROCEDIMENTOS DE COLOCAÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA  

• Incluindo a higienização das mãos antes de colocar e após remover a máscara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTOS DE CONDUTA SOCIAL  

• Uso máscaras dentro do estabelecimento escolar (salvo nos espaços de recreio ao ar livre, onde a 

mesma é recomendada no Colégio), com exceção das crianças da valência de creche, pré-escolar e 1º 

ciclo. Não será autorizado a entrar no edifício do Colégio qualquer pessoa (membro da comunidade 

educativa ou outro) que não esteja a utilizar máscara. 

• Manter o distanciamento físico de 1,5m, dentro e fora do edifício escolar. Dentro da sala de aula, 

respeitar o distanciamento mínimo de 1 metro. 

• Cumprir os circuitos e procedimentos no interior do Colégio, que promovem 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 como, por exemplo: refeitório, bar, papelaria, salas de apoio, pavilhão e casas 

de banho divulgados no início do ano letivo.  
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• Cumprir os horários dos intervalos e horas de almoço definidas e permanecer apenas os 

espaços/zonas a si destinados, cumprindo com os procedimentos estipulados. 

• Utilizar exclusivamente as casas de banho do corredor das suas salas de aula. 

• Não partilhar objetos pessoais, nem comida ou bebida. 

• Evitar tocar nas superfícies. 

• Lavar frequentemente as mãos. 

• Higienizar as mãos à entrada e à saída dos diferentes espaços com SABA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver Materiais de Divulgação: https://www.dgs.pt/corona-virus/materiais-de-divulgacao.aspx 

 

 
Nível 2 – Medidas de prevenção 
Face à evolução epidemiológica e tendo como prioridade garantir o direito à educação das crianças e jovens, importa 

(re)definir estratégias que possibilitem o ensino presencial, tendo como objetivo a prevenção da doença e a 

minimização do risco de transmissão de SARS-CoV-2, através da manutenção das condições de segurança e higiene nos 

estabelecimentos de educação e/ou ensino na retoma do ano letivo 2021/2022. 

A atuação célere e coordenada entre os diferentes agentes da comunidade educativa é essencial para o controlo da 

transmissão em contexto escolar. Como tal, registam-se as seguintes medidas: 

 
Plano de Higienização do Colégio 
O Plano de Higienização do Colégio, bem como o material e produtos de limpeza para os procedimentos adequados de 

desinfeção e limpeza seguem a Orientação nº 024/2020 da DGS de 08/05/2020 e 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”. 

O Plano de Higienização está afixado em local visível e é do conhecimento dos profissionais envolvidos. 

Os WC, salas, maçanetas e outras superfícies são higienizadas várias vezes ao dia, cumprindo as normas enviadas para 

as escolas. As superfícies e espaços são limpos e desinfetados adequadamente (utilizando produtos biocidas 

desinfetantes do tipo 2 ou do tipo 4, conforme a superfície a desinfetar). 

 

Horário 
a) O CRDL está aberto das 7h45 às 19h45, contudo, recomenda-se, tendo em conta o contexto de pandemia, que 

a permanência dos alunos na escola se cinja ao período da atividade letiva e/ou ao mínimo indispensável para 

apoiar as famílias no âmbito das suas necessidades. 

b) O CRDL mantém os formatos de horário habituais, uma vez que a lotação do edifício o permite. 

c) Alunos que almoçam no refeitório escolar: cada turma tem no seu horário a indicação da hora em que poderá 

usar o refeitório. Esta indicação é de cumprimento obrigatório, uma vez que as turmas foram distribuídas de 

forma a não concentrar vários alunos no mesmo espaço. 

d) Os horários poderão sofrer alterações caso, por indicação expressa da Direção-Geral dos Estabelecimentos 

Escolares ou da Autoridade de Saúde Pública, se transite para o regime misto ou não presencial. 

https://www.dgs.pt/corona-virus/materiais-de-divulgacao.aspx
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Frequência do CRDL 
a) Dever de permanência em casa perante quaisquer sinais e/ou sintomas de doença, de acordo com a Norma 

n.º 020/2020 da DGS, como: 

i. Tosse de novo ou agravamento do padrão habitual;  

ii. Febre (temperatura corporal ≥ 38,0ºC) sem outra causa atribuível;  

iii. Dispneia / dificuldade respiratória sem outra causa atribuível; iv. 

iv. Anosmia (perda completa de olfato), ageusia (falta completa de paladar) ou disgeusia (distorção 

persistente do paladar), de início súbito. 

     Qualquer episódio de sintoma verificado fora da escola deve ser reportado ao diretor de turma/educador. 

b) Não será permitida a permanência no Colégio de alunos com febre ou outros sintomas que possam estar 

associados à Covid-19. Nestas situações, o aluno irá para o isolamento com um colaborador. Será contactada a 

Linha SNS24 (808 242424) ou outras linhas telefónicas criadas especificamente para o efeito, e proceder de 

acordo com as indicações fornecidas. O encarregado de educação será contactado também. 

c) A Autoridade de Saúde local será informada do caso possível, e serão fornecidos os dados (nome, data de 

nascimento, contato telefónico) das pessoas que integram o(s) respetivo(s) grupo(s) (alunos, pessoal docente e 

não docente) do caso suspeito, de forma a facilitar a aplicação de medidas de saúde pública aos contactos de 

alto risco. 

d) Ao longo do ano letivo poderá haver alunos que farão testes de despiste da Covid-19. Os encarregados de 

educação dos alunos da turma em questão serão avisados. Os alunos que forem submetidos ao teste apenas 

poderão voltar a frequentar as aulas depois da confirmação de resultado negativo. 

e) Caso um aluno seja submetido ao teste à Covid-19, os irmãos que frequentam o CRDL terão, também, de 

ficar em casa até comunicação do resultado do primeiro teste. O regresso do irmão após receção do primeiro 

resultado negativo dependerá de declaração expressa de que nenhum dos elementos do agregado familiar 

apresenta sintomas associados à covid-19. O encarregado de educação poderá usar minuta própria do CRDL ou 

poderá enviar e-mail à educadora/ao professor titular/ao diretor de turma. Caso um outro elemento do 

agregado familiar de um aluno (pai, mãe, avós…) seja sujeito ao teste, o encarregado de educação terá de 

avisar a escola e os alunos não poderão frequentar o Colégio até ser conhecido o resultado do teste. 

f) O Colégio Rainha D. Leonor aconselha a que os alunos que sejam sujeitos a teste (por contacto) aguardem em 

casa o resultado do teste laboratorial (PCR), quando tal for possível ao nível de logística familiar. 

g) Nas situações em que não for praticável aguardar em casa, a criança da Creche/JI e 1.º Ciclo deverá realizar, no 

dia da confirmação do caso positivo na turma, um autoteste (amostra nariz ou saliva) ou um teste rápido de 

antigénio de uso profissional (teste de farmácia), para que todas as famílias se possam sentir mais seguras na 

convivência em meio escolar, determinante para o bem-estar geral de todos. 

h) No caso dos alunos de 1.º Ciclo, recomenda-se fortemente o uso de máscara dentro da sala de aula até à 

realização do teste de laboratório. 

i) No caso dos alunos do 5.º ao 12.º, reforça-se a norma, concretamente no que se refere à obrigatoriedade do 

uso de máscara cirúrgica em espaços interiores e exteriores, durante 14 dias, para além da necessária 

testagem até ao 3.º dia útil.  
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j) Procurando minimizar os contágios também nestes ciclos, o Colégio aconselha os alunos que tenham tido 

algum contacto sem máscara (ex.: aula de EF ou contacto de elevada exposição fora da escola) com o aluno 

infetado a realizar autoteste no dia que se conheça o caso positivo (exceção para alunos que tenham tido 

covid-19 nos últimos 180 dias). 

k) Nos restantes casos, alunos que tenham alguém do agregado familiar a realizar teste de despiste à covid-19:  

d) caso o teste seja feito por manifestação de sintomas, o(a) aluno(a) não deverá ir ao Colégio até 

conhecimento do resultado; 

e) nos casos de testes por contacto, apela-se a que cada família faça uma avaliação rigorosa do tipo de 

contacto (ex.: contacto de elevada exposição sem máscara) e que, em casos de risco elevado, 

procedam também à realização de autoteste do(a) aluno(a). 

l) Utilizar máscara facial, de acordo com a Orientação n.º 011/2021 da DGS e nos termos da 

legislação em vigor: 

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

ensino básico, independentemente da idade, deve obrigatoriamente utilizar máscara 

comunitária certificada ou máscara cirúrgica para o acesso ou permanência no interior dos 

estabelecimentos de educação e/ou ensino;  

ii. Nos espaços de recreio ao ar livre é recomendado o uso de máscara sempre que se verifiquem 

aglomerados de pessoas. É recomendado que a máscara seja colocada antes de chegar à portaria. 

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

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

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

medida adicional de proteção uma vez que estas crianças não possuem o esquema vacinal 

primário completo. Nos espaços de recreio ao ar livre, pode ser utilizada máscara sempre que 

se verifiquem aglomerados de pessoas; 

iv. A utilização de máscara deverá ser adaptada à situação clínica, nomeadamente nas situações de 

perturbação do desenvolvimento ou do comportamento, insuficiência respiratória ou outras 

patologias, mediante avaliação caso-a-caso pelo médico assistente. 

m) 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 dentro do edifício escolar e evitando 

contacto com as crianças, alunos e pessoal docente e não docente. 

n) A temperatura dos alunos será medida diariamente e/ou sempre que se justificar, desde que haja 

manifestação explícita de vontade por parte do encarregado de educação. Os alunos que apresentarem uma 

temperatura superior a 38,0ºC (infravermelhos) não poderão permanecer na escola. Também a temperatura 

dos professores e dos auxiliares será medida. 

o) Manter o distanciamento físico recomendado entre pessoas, nomeadamente, implementando: 

i. O respeito pelas regras gerais de segurança e de distanciamento físico entre o pessoal docente, 

não docente e alunos;  
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ii. Nas salas de aula, sempre que possível, um distanciamento físico entre os alunos e entre alunos 

e docentes de, pelo menos, 1 metro, sem comprometer o normal funcionamento das atividades 

letivas;  

p) Cumprir com a etiqueta respiratória. 

 

Corredores / Espaços Comuns 
a) À entrada de cada corredor existe um dispensador de solução de limpeza de mãos de secagem rápida, tal como 

na zona do bar, polivalente e nos átrios. 

b) Higienizar as mãos à entrada e à saída do recinto escolar, com solução antisséptica de base alcoólica (SABA). 

c) Lavar frequentemente as mãos com água e sabão durante a permanência no espaço escolar. 

d) Desinfetar frequentemente as mãos (utilizando produto biocida desinfetante do tipo 1, 

comprovadamente notificado à DGS). 

e) Cumprir os circuitos e procedimentos no interior do Colégio, que promovem 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 como, por exemplo: refeitório, bar, papelaria, salas de apoio, pavilhão e casas de banho 

divulgados no início do ano letivo.  

f) No estabelecimento de ensino, dentro e fora dos edifícios as pessoas devem procurar respeitar o 

distanciamento físico mínimo de 1,5 metros ou de pelo menos, 1 metro, nas salas de aula. 

g) Frequentar apenas os espaços/zonas a si adstritos.  

h) Não frequentar os espaços escolares que estão vedados por não serem necessários à atividade letiva, sendo os 

espaços que não estão em utilização estão fechados. 

i) Cumprimento do espaço de circulação, permanência e utilização definidos no Colégio. Utilizar os circuitos de 

entrada e saída da sala de aula e de deslocação que foram estipulados, de forma a minimizar o cruzamento de 

pessoas. 

j) Manter portões e portas abertas de forma a evitar o toque frequente em superfícies.  

k) Na Creche e Pré-Escolar, o espaço polivalente será usado apenas para as refeições. Em prolongamento de 

horário, as crianças estarão na sua sala de aula e/ou no exterior. De acordo com as normas da DGS, apenas os 

adultos usarão máscara. Assim, também os pais/ee deverão usar máscara no edifício escolar, sendo também 

esta recomendada no recinto escolar ao ar livre. 

l) À chegada e saída da creche, as crianças devem ser entregues/recebidas individualmente pelo seu encarregado 

de educação, ou pessoa por ele designada, à porta do estabelecimento, evitando, sempre que possível, a 

circulação dos mesmos dentro da creche. 

m) O acesso às salas da creche é limitado apenas aos profissionais afetos à mesma. 

n) As crianças e funcionários são organizados em salas fixas e os espaços definidos em função deste seccionamento 

de forma a evitar o contacto entre pessoas de grupos diferentes: 

i. Estão organizados horários e circuitos de forma a evitar o cruzamento entre pessoas. 

ii. Estão definidos horários de entrada e de saída desfasados, para evitar o cruzamento de grupos de 

pessoas que não sejam da mesma sala. 
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o) É mantida, sempre que possível, a ventilação e arejamento das salas e corredores, preferencialmente com 

ventilação natural, através da abertura de portas ou janelas. Pode também ser utilizada ventilação mecânica de 

ar (sistema AVAC – Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado). Nestes casos será garantida a limpeza e 

manutenção adequada, de acordo com as recomendações do fabricante, e a renovação do ar dos espaços 

fechados, por arejamento frequente e/ou pelos próprios sistemas de ventilação mecânica (quando esta 

funcionalidade esteja disponível, nos termos da Portaria n.º 353-A/2013 de 4 de dezembro). 

 

Intervalos e horas de almoço 
a) Os intervalos (com ou sem saída da sala de aula) têm a duração de 5 a 15 minutos. 

b) Estão proibidas deslocações para cafés/restaurantes e outros estabelecimentos nos intervalos. 

c) Os alunos são aconselhados a trazer o lanche da manhã/tarde de casa. O uso do bar da escola, nos intervalos 

maiores, será dividido em duas partes: 10h25-10h35 – 2.º Ciclo e 3.º Ciclo; 10h37-10h47-Ensino Secundário.  

d) Recomenda-se que os alunos usem a máscara no intervalo, excetuando quando quiserem comer. Neste caso, os 

alunos respeitam a distância de segurança em relação aos restantes colegas. 

e) Nos intervalos de 15 minutos da manhã e da tarde apenas podem frequentar a zona da Papelaria os alunos que 

se desloquem ao bar ou que necessitem de fazer compras na Papelaria. 

f) Os alunos devem privilegiar as zonas exteriores. No caso de chuva ou frio, os alunos são distribuídos por zonas: 

Ciclos Espaços 

2.º Ciclo Átrio biblioteca – r/c (Zona A) 

3.º ciclo Átrio biblioteca 1.º andar (Zona B) 

ES - CH Átrio secretaria R/C (Zona C) 

ES - EP Bar e corredor técnicas (Zona D) 
 

g) No caso do exterior, é recomendada a seguinte distribuição. 

Ciclos Espaços 

2.º Ciclo Zona dos brinquedos e campo de jogos 
(Zonas A e B) 3.º ciclo 

ES - CH Esplanada nova/frente do edifício  
(Zonas C e D) ES - EP 

 

 

h) A frequência do refeitório obedece ao horário entregue aos alunos. Nenhum aluno pode usar o refeitório fora 

do horário estipulado para tal. 

i) Os alunos desinfetam as mãos à entrada do refeitório e colocam-se em fila, com o devido distanciamento (ver 

marcas no chão). 

j) Os alunos devem manter a máscara colocada até iniciarem a refeição e voltam a colocar a mesma 

imediatamente após terem almoçado. Nos espaços de recreio ao ar livre, a máscara é recomendada. 

k) No final da refeição, de modo a sinalizar que o espaço de refeição foi utilizado, os alunos colocam a cadeira 

virada ao contrário em cima da mesa. 

l) Caso os alunos optem por almoçar fora da escola, deverão fazê-lo em casa. Estão desaconselhadas refeições em 

restaurantes/cafés e estabelecimentos similares. Salienta-se que, em estado de contingência, existe o dever 

cívico de confinamento. 

m) Os alunos que optarem por almoçar no Bar terão de obedecer aos sinais de lotação colocados na janela (verde – 

pode entrar; vermelho – tem de aguardar na rua).  

n) O Bar, enquanto zona de lazer, não poderá ser usado no período entre as 12h30 e as 14h20. 

o) O serviço de refeitório é assegurado de acordo com as normas enviadas para os refeitórios escolares. 
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p) Os talheres e guardanapos são fornecidos dentro de embalagem. 

q) Higienização e desinfeção de mesas e cadeiras, após cada utilização. 

r) Remoção de artigos decorativos e outros objetos das mesas. 

s) Boa ventilação e renovação do ar. 

 
 
Entradas, saídas e circulação do 1º ciclo ao ensino secundário 

a) Procurando evitar a concentração de alunos à entrada da escola no período das 8h30, estipulou-se a seguinte 

distribuição na entrada: 

- alunos que entram entre as 8h15 e as 8h40 

Portaria Hortas Urbanas Portaria Edifício Pré-Escolar 

10.º, 11.º e 12.º 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º 
 

 

 

 

b) À saída da portaria, os alunos deverão manter o distanciamento social recomendado. 

c) Dentro da escola, os alunos deverão circular pela direita e/ou obedecer aos circuitos estabelecidos. 

d) Quando os professores vão buscar os alunos ou quando estão para sair da sala, deve ser feito um compasso de 

espera, para as turmas não entrarem/saírem em simultâneo. 

e) Ao subir para as salas de aula, os alunos deverão deslocar-se em fila ordenada, com pelo menos 1,5 metro de 

distanciamento.  

f) No que diz respeito às entradas e saídas para o edifício, estipulou-se o seguinte esquema. 

- os 5.º, 6.º, 7.º, 8º e 9º anos entram e saem pelo átrio da Biblioteca. 

- 10.ºA, 10.ºC (TAE), 10ºD (IDC), 11.º A, 12.º A, 12ºC (TAE) E 12ºD (TCMRPP) entram e saem pelo átrio da 

Secretaria. 

- 10.ºB (TD), o 10.ºD (TCMRPP), 11.ºC (TAE) e 11.º D(TCMRPP) entram e saem pelas escadas do campo de jogos. 

g) Sempre que entrarem e saírem da sala de aula, os alunos e professores desinfetam as mãos.   

 
 
Esquemas dos percursos de segurança do R/C 
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Esquemas dos percursos de segurança do 1º piso 
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Entradas, saídas e circulação da creche e pré-escolar 

a) As crianças deverão chegar, preferencialmente, entre as 8h30 – 9h30, intervalo de horário em que as crianças 

são entregues diretamente na sua sala, de acordo com o esquema abaixo apresentado. 

b) Procurando diminuir a concentração de pessoas, as entradas e saídas das crianças, das cinco salas, irão realizar-

se de diferentes formas:  

- Creche – 1 ano – Porta da Sala (passar vedação) 

- Creche – 2 anos – Porta da Sala (passar vedação) 

- Pré Sala 1 – Porta próxima à horta (passar vedação) 

- Pré Sala 2 – Porta Sala (passar vedação) 

- Pré Sala 3 – Porta Sala (passar vedação) 
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c) Em circunstâncias de extrema necessidade, autoriza-se que as crianças sejam entregues entre as 7h45 e as 8h30. 

Neste intervalo de horário as crianças são entregues na entrada da sala polivalente (a seguir à vedação). Para 

melhor organização da escola, solicitamos aos EE/pais que informem as educadoras desta necessidade, via e-

mail. 

d) À entrada as crianças, educadoras e auxiliares desinfetam as mãos. A desinfeção repete-se ao longo do dia, de 

acordo com as normas da DGS. 

e) Os pais/ee não poderão entrar no edifício. 

f) As crianças da Creche trocarão de calçado (ver nota “artigos pessoais”) à entrada do edifício. 

g) As crianças da Pré e do 1º ciclo deverão usar os tapetes de desinfeção existentes na entrada. 

h) Também as educadoras e funcionárias trarão um calçado próprio. 

i) O espaço polivalente será usado apenas para as refeições. Em prolongamento de horário, as crianças estarão na 

sua sala de aula e/ou no exterior. 

j) De acordo com as normas da DGS, apenas os adultos usarão máscara. Assim, também os pais/ee deverão usar 

máscara no interior do edifício escolar, sendo também recomendado no recinto ao ar livre. 

k) O número de pessoas autorizadas a entregar/recolher cada criança é limitado. 

l) Estão definidos circuitos de circulação interna dentro do edifício. 

Recreio e dormitório 

a) Procurando evitar concentrações, o espaço exterior será dividido pelas diferentes salas. 

b) Durante a sesta, os catres (colchões) serão separados, de forma a assegurar o máximo de distanciamento físico 

possível, mantendo as posições dos pés e das cabeças das crianças alternadas.  

Salas de aula 

a) As aulas de cada turma decorrem, sempre que possível, na mesma sala e com lugar fixo por aluno. 

b) Nas salas, devem ser mantidas as medidas de distanciamento, garantindo a maximização do espaço entre 

pessoas. Assim: 

i. As mesas devem ser dispostas, sempre que possível, junto das paredes e janelas, de acordo com a 

estrutura física das salas. 

ii. As mesas devem estar dispostas, preferencialmente, com a mesma orientação. Podendo ainda optar-se 

por outro tipo de organização do espaço, evitando uma disposição que implique ter alunos virados de 

frente uns para os outros; 

iii. 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. 

c) As atividades desportivas, bem com outras atividades que impliquem maior contacto físico são planificadas e 

adequadas às orientações das autoridades de saúde em vigor. 

d) Informação sobre gestos de proteção. 

e) Em cada sala de aula está colocado um recipiente, no qual só deverão ser colocados os toalhetes/lenços de 

papel utilizados. Será, no entanto, obrigatório que cada aluno apresente em cima da mesa o kit COVID-19, 

lenços descartáveis e um frasco de álcool gel (1.º Ciclo ao ES). 
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f) No fim de cada momento letivo, as janelas deverão ficar abertas para arejamento. A responsabilidade do 

arejamento cabe ao docente. 

g) Na eventualidade de contaminação (espirros) da mesa/computador, o mesmo deverá será limpo com um kit 

existente em cada corredor/setor. 

h) No final de cada dia, os funcionários auxiliares deverão ter um cuidado redobrado com a limpeza de mesas, 

computadores, teclados, ratos, material de apoio, brinquedos, corrimão, maçanetas, apagadores, etc. 

i) Ao longo do dia, maçanetas e outras superfícies são higienizadas várias vezes, cumprindo as normas enviadas 

para as escolas. 

j) Sempre que entrarem e saírem da sala de aula, os alunos e professores desinfetam as mãos.   

k) Em sala de aula, recomenda-se que os alunos não trabalhem em pares nem em grupo. 

l) Sempre que um aluno usar o apagador do quadro ou o marcador, os mesmos deverão ser desinfetados antes e 

depois da sua utilização. 

m) Dentro da sala de aula, respeitar o distanciamento recomendado pela DGS. 

n) Manter portas abertas de forma a evitar o toque frequente em superfícies.  

o) Deve ser maximizado o distanciamento físico entre as crianças quando estão em mesas, berços e/ou 

espreguiçadeiras, o que pode ser garantido pelo cumprimento da distância recomendado pela DGS, entre 

crianças, ou por outras medidas indicadas nos pontos seguintes (como por exemplo, na sesta). 

p) O acesso à sala é limitado apenas aos profissionais afetos à mesma. 

q) É mantida a mesma sala de atividades para cada grupo, de forma a evitar a circulação das crianças e 

profissionais. 

r) Os alunos não podem emprestar material escolar. 

s) No final da aula de TIC ou de aulas de computadores dos Cursos Profissionais, cada aluno deverá desinfetar o 

teclado e o rato. No início da aula este procedimento deverá ser repetido. Cabe ao docente da turma 

supervisionar este procedimento. 

t) Os computadores da biblioteca poderão ser usados para pesquisas e trabalhos, desde que esteja um 

docente/funcionário neste espaço. Cada aluno deverá desinfetar o teclado/rato no final da sessão. 

u) Quando as aulas de Música/EV/ET são realizadas nas salas técnicas, cada aluno deverá desinfetar a sua mesa. 

v) Quando as crianças não tenham a locomoção adquirida e necessitem de estar em berços, espreguiçadeiras, ou 

outro equipamento de conforto para o efeito, será garantida a existência de um equipamento por criança, e 

esta deverá utilizar sempre o mesmo.  

w) Está garantida a existência de um catre (colchão) por criança, e esta utilizará sempre o mesmo. 

x) Os catres (colchões) estão separados, de forma a assegurar o máximo de distanciamento físico possível, 

mantendo as posições dos pés e das cabeças das crianças alternadas. 

y) Todos os funcionários devem usar máscara comunitária certificada ou máscara cirúrgica no interior do edifício 

escolar, sendo recomendada no recinto escolar ao ar livre. 

z) Todo o espaço deve ser higienizado de acordo com a Orientação 014/2020 da DGS, incluindo brinquedos, 

puxadores, corrimãos, botões e acessórios em instalações sanitárias, teclados de computador e mesas.  
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Casas de Banho 

a) Os alunos devem utilizar exclusivamente as casas de banho do corredor das suas salas de aula. 

b) Para a lavagem das mãos, utilizar os dispositivos de sabonete líquido. Se necessário, consultar a informação de 

como lavar as mãos afixada. 

c) A secagem das mãos deverá ser efetuada com toalhetes de papel, não deverão ser utilizados os secadores por 

jatos de ar. 

d) Os toalhetes utilizados deverão ser colocados nos recipientes revestidos com um saco de plástico. 

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

 

 

Pavilhão gimnodesportivo 
Orientações para a realização do regime presencial das aulas práticas de Educação Física segundo a Direção-

Geral da Educação (DGE), tendo por base a Orientação n.º 030/2020 da Direção-Geral da Saúde (DGS), as 

sugestões apresentadas pela Sociedade Portuguesa de Educação Física (SPEF) e o Conselho Nacional de 

Associações de Profissionais de Educação Física e Desporto (CNAPEF), bem como o disposto na Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, de 20 de julho: 

a) A entrada nos balneários e no pavilhão gimnodesportivo só é permitida aos alunos em aulas de Educação 

Física ou em atividades desportivas, na presença de um professor de Educação Física.  

b) Em todos os momentos, desde a entrada no pavilhão, nos balneários, nos percursos, na aula e na saída do 

pavilhão, é obrigatório que os alunos mantenham, entre si, a distância de segurança regulamentada. Da 

mesma forma, deverão manter a máscara em todos os momentos, retirando-a apenas durante a realização 

de exercício físico, com indicação do professor. No final do exercício deverão recolocar a máscara. Os 

professores de Educação Física também utilizarão sempre a máscara, com exceção da lecionação de 

períodos de sessões de exercício que impliquem realização de exercício físico. Os assistentes operacionais 

usam sempre a máscara. A esta regra excetua-se a utilização nos espaços do recinto ao ar livre, onde a 

máscara é recomendada. 

c) Os alunos devem desinfetar as mãos nos dispensadores de álcool gel disponíveis, à entrada e à saída do 

pavilhão. Os balneários e os espaços de aula estarão equipados com desinfetantes de materiais. 

d) A permanência no balneário (para equipar e desequipar) obedece ao horário estabelecido e afixado no 

quadro informativo do pavilhão de forma a que sejam respeitadas as regras de distanciamento social e 

para que seja possível a desinfeção dos espaços. 

e) Quando os alunos saírem dos balneários deverão desinfetar os espaços que ocuparam. 

f) O balneário deve ser usado exclusivamente para os alunos se equiparem, desequiparem e tratarem da sua 

higiene pessoal. 

g) Os primeiros cinco minutos do tempo letivo da disciplina deverão ser disponibilizados aos alunos para que 

estes se equipem. 

h) Após se equiparem, devem deslocar-se com o calçado de rua, pelos percursos assinalados até à bancada 

onde deixarão todos os seus pertences. Caso a aula seja ministrada fora do pavilhão deverão permanecer 
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com as sapatilhas da rua; se a aula for no interior do pavilhão deverão fazer a troca de sapatilhas na zona 

assinalada, à indicação do professor. 

i) Evitar a partilha de material. Se durante a aula houver alternância na utilização dos materiais por parte dos 

alunos, estes deverão ser desinfetados entre as utilizações. 

j) No final da aula os alunos deverão fazer o percurso inverso, respeitando sempre as regras do espaço 

consoante se trate de “zonas limpas” ou “zonas sujas”. 

k) O equipamento necessário à realização das aulas de Educação Física é constituído por calções/ calças de 

fato de treino do CRDL ou calcões/calças de fato de treino azuis escuras; t-shirt do CRDL; meias 

desportivas; sapatilhas (limpas e dentro de um saco) – obrigatório e fato de treino (facultativo). 

l) Trazer equipamento já vestido de casa, sempre que possível. 

m) Cada aluno trazer para as aulas: 

✓ um pano de micro-fibras para higienizar o equipamento que utiliza (implica ter produto de limpeza 

disponível para borrifar). 

✓ saco ou envelope para deixar a máscara de forma segura durante a aula. 

✓  sapatilhas para trocar e respetivo saco para guardar o calçado da rua. 

✓ toalhetes (no caso de se inviabilizarem a utilização dos duches). 

n)  Cada turma é responsável pelas condições do balneário, devendo verificar sempre se o mesmo se 

encontra limpo e arrumado.  

o) Para garantir a distância de segurança, os duches estão fechados intervaladamente (“um sim, outro 

não”). 

p) Estão definidas escalas para a utilização dos balneários e duches, quando aplicável. 

q) Os balneários e bancadas, bem como o sítio para cada aluno deixar os seus pertences enquanto estão 

em atividade letiva de forma organizada, estão marcados. 

r) O espaço privilegiado para as práticas letivas em EF são os espaços exteriores. 

s)  Sempre que possível, as horas da semana com a mesma turma estão organizadas em blocos. 

t) No pavilhão é assegurada uma boa ventilação natural e assegurada a limpeza e higienização de acordo com 

as orientações n. 014/2020 e 030/2020, da DGS. 

u) Será valorizada a utilização de formas de jogo reduzidas e condicionadas, em função dos propósitos e do 

contexto de aprendizagem, bem como da adoção de estratégias de ensino que priorizem o trabalho em 

circuito, possibilitando a execução de exercícios através de estações que valorizem a estabilização de 

grupos de trabalho com os mesmos propósitos.  

v) Será promovida a adoção de estratégias e metodologias de ensino que privilegiem o respeito pelo 

distanciamento físico de, pelo menos, três metros entre alunos.  
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Esquema dos percursos de segurança do pavilhão do conhecimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviços 

a) O acesso ao Bar está condicionado à sua lotação. 

b) Na papelaria, no Bar e na Secretaria, os alunos e os pais/encarregados de educação terão de respeitar a 

distância de segurança indicada no chão. 

c) Os pais/encarregados de educação não poderão dirigir-se à Secretaria/Papelaria em horários que 

correspondam a intervalos de aulas ou período de almoço dos alunos. Assim, o acesso está condicionado nos 

seguintes intervalos de tempo: 8h20-8h40; 10h25-10h50; 12h40-14h20. Privilegia-se, assim, o contacto via e-

mail/telefónico. Caso haja necessidade de deslocação a estes serviços num destes períodos, deverá ser feita 

marcação ou, em casos urgentes, deverá ser feita articulação entre o funcionário da portaria e as funcionárias 

administrativas. 

 
 
Sala dos Professores, Sala de Professores/Gabinetes de trabalho, Entrada da Escola 

a) Estes espaços estão equipados com um recipiente de recolha de lenços de papel/toalhetes, embalagens de 

toalhetes/lenços de papel e dispensador de solução de limpeza de mãos de secagem rápida à entrada do 

corredor. 

b) Na entrada da Secretaria e nas salas de receção aos pais, haverá dispensadores de solução de limpeza de mãos 

de secagem rápida para uso dos utentes externos à escola. 

 

 

Sala de isolamento 

a) O aluno/docente/não docente é encaminhado para a sala de isolamento e aguarda instruções da Linha de 

Saúde 24.  

b) A sala de isolamento está equipada com um recipiente, com pedal, para colocação dos toalhetes/lenços de 

papel, uma embalagem de toalhetes/lenços de papel, uma embalagem de máscaras, uma de luvas, solução 

antisséptica de base alcoólica, termómetro e um kit de água e alimentos não perecíveis. 
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c) O espaço deverá ser ventilado frequentemente durante o dia e sempre após a saída do aluno/docente/não 

docente que nela tenha aguardado. 

d) A sala deverá ser devidamente limpa, bem como o mobiliário nela existente, sempre o aluno/docente/não 

docente abandone o local, na medida do possível. 

 

Reuniões e atividades 
a) Os diretores de turma terão uma hora de atendimento semanal, sendo que a forma privilegiada de contacto 

deverá ser a digital. Caso o pai/ee/dt/educador sinta necessidade de reunir presencialmente, deverá ser feito 

agendamento, evitando, desta forma, concentrações. Assim, nenhum pai/ee poderá comparecer no horário de 

atendimento sem marcação prévia e deverá atender às medidas de higiene e distanciamento.  

b) De forma a não concentrar pais/crianças nas horas de entrada/saída, o pedido de informações ou passagem de 

recados junto da educadora/auxiliar deve ser evitado, privilegiando-se o contacto via e-mail/telefónico. 

c) Nesta fase, são canceladas festas e outras atividades que concentrem um elevado número de participantes. 

d) As crianças da creche e pré-escolar acompanhadas por técnicos e/ou docentes da Intervenção Precoce 

manterão esse apoio, contudo, caso sejam pessoas externas à escola, deverá ser solicitada autorização, de 

acordo com a minuta disponibilizada pelo CRDL. 

e) Desenvolvimento de atividades, preferencialmente, em pequenos grupos ou individualmente, quando 

possível. 

f) Privilegiar atividades que recorram a materiais mais facilmente higienizáveis, evitando aqueles que, pelas suas 

características, apresentam maior risco de contaminação. 

g) Sempre que possível, assegurar que os objetos partilhados entre crianças são devidamente desinfetados entre 

utilizações. 

h) Reforço da educação para a saúde, com a criação de uma equipa de educação para a saúde composta por 

pessoal docente e não docente, em colaboração permanente com o centro de saúde (equipas de saúde 

escolar), associações de pais e de estudantes 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. 

 
 
Artigos Pessoais 

a) Os alunos não podem partilhar artigos pessoais. 

b) Os alunos deverão ter nos seus cubos/na sala de aula garrafas de água pequenas, evitando-se desta forma 

deslocações mais frequentes ao Bar. 

 
 
Artigos Pessoais na Creche e Pré-Escolar  

a) As crianças não podem trazer brinquedos do exterior/de casa. 

b) Cada aluno deverá ter duas mochilas, ou uma mochila e um saco, para assegurar a seguinte rotatividade:  

- Todos os artigos necessários para a semana são enviados, na mochila, à sexta-feira, para obedecerem a um 

período de 48h sem uso no interior da escola. Excetua-se a primeira semana do regresso (dia 1 a 4 de 

setembro) em que os artigos poderão ser enviados no primeiro dia.  
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- A mochila/saco será devolvida pela escola à sexta-feira, com os lençóis e o bibe, sendo que, em simultâneo, 

os pais/EE entregam nova mochila/saco com os artigos da semana seguinte. O bibe e outros artigos serão 

desinfetados num esterilizador próprio para esse efeito. 

- A mochila trará os artigos habituais, de acordo com a valência: babetes, chuchas (dentro de um porta-

chuchas), fralda de pano, fraldas, toalhetes, 2 mudas de roupa, garrafas de água, lenços, bibe, lençóis.  

(As roupas devem ser lavadas, sempre que possível, a uma temperatura de 60º). 

- No primeiro dia, os pais/ee deverão enviar um calçado de interior, para as crianças usarem dentro da 

escola. 

 

Prolongamento, Atividades de Complemento Curricular (ACC), Academias e Atividades Laboratoriais 

a) Ainda que não iniciem na primeira semana de aulas, os encarregados de educação deverão inscrever os seus 

educandos nas ACC, prolongamento e academias de acordo com as intenções reais para o 1.º semestre. Esta 

inscrição é importante para que, logisticamente, a escola possa ir adaptando a frequência das mesmas à 

evolução da pandemia, pois algumas ACC e as Academias implicam a junção de turmas. 

b) O prolongamento de horário (17h – 19h) deverá ser usado apenas em caso de necessidade dos pais/ee. 

 
 
 
 
 
 
 

Nível 3 – Plano de transição – Ensino em contexto de pandemia  
 

3.1. Ensino em contexto de pandemia 
 

Os estabelecimentos de educação e/ou ensino são locais de convívio e partilha, onde importa estabelecer medidas de 

saúde pública, em alinhamento com aquelas implementadas a nível comunitário. 

Face à evolução epidemiológica e tendo como prioridade garantir o direito à educação das crianças e jovens, os países 

foram ajustando as suas políticas e medidas de prevenção, reabrindo os estabelecimentos de educação e/ou ensino de 

forma faseada e gradual. Note-se que as crianças com idade de 4 anos ou menor não têm a proteção dada pela 

vacinação contra a COVID-19. 

O encerramento dos estabelecimentos de educação e/ou ensino e o confinamento, ainda que sejam medidas 

necessárias para o controlo de uma epidemia, têm impacto nos determinantes sociais, mentais e ambientais da saúde, 

que se podem refletir em consequências a longo prazo no bem-estar físico, psicológico e social dos alunos, pessoal 

docente e não docente. Estas consequências tenderão também a aumentar as desigualdades sociais e de saúde já 

existentes. 

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

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

higiene nos estabelecimentos de educação e/ou ensino. 

A atuação célere e coordenada entre os diferentes agentes da comunidade educativa é essencial para o controlo da 

transmissão em contexto escolar. Como tal, são destacadas as seguintes estratégias:  
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a) Plano de Contingência: atualização do atual plano, de acordo com a Orientação n.º 006/2020, no qual constam 

os procedimentos a adotar perante um caso possível, provável ou confirmado de COVID-19, identificando o 

ponto focal e os fluxos de comunicação com os diferentes agentes da comunidade educativa;  

b) Estratégia de Testes Laboratoriais para SARS-CoV-2: À semelhança do sucedido no início do ano letivo 

2021/2022, será realizado, um screening dirigido todo o pessoal docente e não docente, independentemente 

do seu estado vacinal.  

c) Reorganização do espaço escolar: o estabelecimento de ensino é reorganizados de forma a cumprir com a 

legislação, as normas e orientações em vigor, no que se refere a ventilação dos espaços e limpeza e 

higienização das instalações, às medidas de distanciamento físico entre pessoas, lavagem e desinfeção das 

mãos, etiqueta respiratória, utilização adequada de máscara, e outras,  

d) Estratégia de Comunicação Interna: divulgação a todo o pessoal docente e, não docente, alunos e 

encarregados de educação de informação sobre a doença, bem como sobre as medidas preventivas e a 

importância da mobilização da comunidade escolar para a sua prática: 

i.  Equipa responsável pela comunicação / articulação / informação. 

ii.  Fluxos de informação:  

o Interna (com o pessoal docente e não docente e 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 e outros parceiros);  

iii.  Canais de comunicação (correio eletrónico, SMS, whatsapp);  

iv. 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);  

v. Identificação de fluxo de comunicação (quem informa quem) de acordo com a cadeia hierárquica e a gravidade da 

situação (a Autoridade de Saúde territorialmente competente, toda a comunidade escolar, pessoal docente ou não 

docente, entre outros);  

vi. Mensagens-chave preparadas para diferentes contextos e níveis de emergência, como por exemplo:  

vii. Alterações à organização e funcionamento do estabelecimento ou do Plano de Contingência;  

viii. Orientações para o pessoal docente promover a educação para a saúde, dando aulas que propiciem a adoção de 

comportamentos preventivos;  

ix. Mensagem a veicular caso seja identificado um caso possível, provável, confirmado ou surto no estabelecimento de 

educação e/ou ensino;  

x. 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. 

e) Gestão de casos: identificação precoce dos casos, adequado rastreio de contactos e aplicação das medidas de 

saúde pública. 

f) Estratégia de Comunicação Externa: estabelecimento de canais de comunicação e de interlocutores de 

referência entre os diferentes agentes da comunidade educativa, com especial importância para a rápida e 

articulada comunicação com a Autoridade de Saúde territorialmente competente, perante a identificação de 

casos possíveis, prováveis ou confirmados de COVID-19. 
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3.2. Organização e funcionamento das atividades letivas em contexto de pandemia 
(Segundo as orientações definidas pela DGESTE) 

 

Serão implementadas medidas que têm em vista a que todos os alunos alcancem as competências previstas no 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; a flexibilização na transição entre os regimes presencial, misto e 

não presencial; a prioridade na frequência de aulas presenciais pelos alunos até ao final do 2.º ciclo e àqueles a quem 

não seja possível assegurar o acompanhamento pelos professores quando se encontrem em regime não presencial; a 

valorização da experiência adquirida em contexto de emergência de saúde pública, a planificação e concretização de 

ensino em regime não presencial e na preparação dos espaços escolares e o reconhecimento da importância da escola, 

enquanto suporte e condição para o funcionamento normal da vida familiar, profissional e económica do país. 

Para cada regime de ensino e aprendizagem estabelecem-se, em seguida, orientações quanto à organização e 

funcionamento das atividades letivas e formativas e das atividades docentes, tendo por base as seguintes definições: 

a) «Regime presencial», aquele em que o processo de ensino e aprendizagem é desenvolvido num contexto em que alunos e 

docentes estão em contacto direto, encontrando-se fisicamente no mesmo local; 

b) «Regime misto», aquele em que o processo de ensino e aprendizagem combina atividades presenciais com sessões síncronas 

e com trabalho autónomo; 

c) «Regime não presencial», aquele em que o processo de ensino e aprendizagem ocorre em ambiente virtual, com separação 

física entre os intervenientes, designadamente docentes e alunos; 

d) «Trabalho autónomo», aquele que é definido pelo docente e realizado pelo aluno sem a presença ou intervenção daquele; 

e) «Sessão assíncrona», aquela que é desenvolvida em tempo não real, em que os alunos trabalham autonomamente, acedendo 

a recursos educativos e formativos e a outros materiais curriculares disponibilizados numa plataforma de aprendizagem online, 

bem como a ferramentas de comunicação que lhes permitem estabelecer interação com os seus pares e docentes, em torno das 

temáticas em estudo; 

f) «Sessão síncrona», aquela que é desenvolvida em tempo real e que permite aos alunos interagirem online com os seus 

docentes e com os seus pares para participarem nas atividades letivas, esclarecerem as suas dúvidas ou questões e 

apresentarem trabalhos. 

 

 

REGIMES - OPERACIONALIZAÇÃO  
 
 

 
 

 

 Regime Presencial 

As aulas decorrerão, por regra, em regime presencial. Caso as circunstâncias o obriguem, e de acordo com a 

indicação do Ministério da Educação, deverá ser dada prioridade na frequência de aulas presenciais aos alunos 

da Creche, do Jardim de Infância, do 1.º e 2.º Ciclos. 

 

 Regime misto 

A transição para o regime misto carece de autorização por parte da DGE, ouvida a autoridade de saúde 

competente. Caso seja determinado este regime, o Colégio Rainha D. Leonor adotará um dos seguintes 

sistemas funcionamentos, consoante o nível identificado. 

Nível 1 (nível de eleição) 

✓ As turmas serão divididas em dois grupos e será adotada uma rotina semanal nesta divisão.  
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✓ Metade da turma frequentará as aulas presencialmente, de acordo com o horário habitual e a 

segunda metade assistirá às aulas e participará de forma síncrona (cumprindo o mesmo horário), 

através da plataforma MEET. Todos os materiais estarão disponibilizados na plataforma Classroom. 

✓ Os alunos que se encontram em casa realizam as tarefas e enviam pela plataforma escolhida. 

✓ Caso algum aluno não possa assistir, a aula será gravada e disponibilizada. A gravação da aula apenas 

será disponibilizada, caso seja apresentada uma justificação para a ausência do aluno. 

✓ Os alunos com medidas seletivas e/ou adicionais frequentam as aulas de forma presencial, à exceção 

de casos de saúde devidamente identificados e comprovados. 

Nível 2 

✓ O horário semanal da turma será dividido em dias de frequência presencial e dias de aula à distância. 

Ex.: 3 dias presenciais e 2 dias à distância ou vice-versa. 

✓ Os professores estipularão tarefas para os alunos realizarem em casa, de forma autónoma. As tarefas 

serão corrigidas presencialmente, ou, em casos em que tal se justifique, na plataforma Classroom. 

Nível 3 

✓ A presença na escola, de acordo com o horário habitual, será dividida por ciclos de ensino, sendo que 

os ciclos abaixo do 3.º apenas ficarão em casa por indicação da autoridade de saúde competente. Ex.: 

O 3.º Ciclo frequentará as aulas presenciais numa semana e na semana seguinte frequentará o Ensino 

Secundário. 

✓ Nas semanas não presenciais, os alunos terão aulas síncronas e assíncronas, sendo disponibilizado um 

plano de aula semanal na plataforma Classroom. 

Nota: Caso se transite para o regime misto, os critérios de avaliação tal como o calendário dos instrumentos de avaliação 

poderão sofrer alterações, estando os mesmos já previstos ao nível de cada Departamento. 

 

 Regime Não Presencial 

A transição para o regime não presencial carece de autorização por parte da DGE, ouvida a autoridade de 

saúde competente. Caso seja determinado este regime, as aulas decorrerão à distância. 

✓ Sempre que possível, o horário da turma não sofrerá alterações. 

✓ As aulas serão divididas em síncronas (em direto, por videoconferência) e assíncronas (trabalho 

autónomo, mas orientado pelo docente). 

✓ Cada disciplina terá, no mínimo, 1h síncrona marcada no horário, sendo que as disciplinas com maior 

carga letiva terão mais.  

✓ Todos os alunos terão uma conta GSuite, para acederem à plataforma Classroom. 

✓ Os docentes elaborarão planos de aula, seguindo o modelo adotado no 3.º período do ano letivo 

20/21, e colocarão os mesmos na plataforma Classroom. Todas as tarefas serão enviadas e corrigidas 

nessa plataforma. 

✓ Os pais/encarregados de educação receberão um Roteiro de Ensino à Distância, onde estarão 

contemplados todos os procedimentos e outras informações importantes relativas a assiduidade, 

avaliação, regras, etc. 

Nota: Caso se transite para o regime não presencial, os critérios de avaliação tal como o calendário dos instrumentos de 

avaliação poderão sofrer alterações, estando os mesmos já previstos ao nível de cada Departamento. 
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Apoio aos alunos no âmbito da educação inclusiva 

1. No âmbito dos regimes misto e não presencial, o apoio aos alunos para quem foram mobilizadas medidas seletivas e 

adicionais, de acordo com plano de trabalho a estabelecer pela Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 

(EMAEI), em articulação com o diretor de turma ou o professor titular de turma do aluno, deve ser assegurado em 

regime presencial, salvaguardando-se as orientações das autoridades de saúde. 

2. Devem também ser assegurados presencialmente os apoios prestados no Centro de Apoio à Aprendizagem, na 

valência de unidade especializada, bem como os apoios prestados por técnicos, relativamente aos alunos para os quais 

foram mobilizadas medidas adicionais. 

3. Devem ainda assegurar-se em regime presencial as respostas especializadas das escolas de referência no domínio da 

visão e da educação bilingue dos estabelecimentos de educação especial e os apoios prestados no âmbito do Sistema 

Nacional de Intervenção Precoce na Infância. 

4. A EMAEI assegura, em articulação com o Centro de Recursos TIC, o acompanhamento aos docentes, com vista a uma 

adequada utilização pelos alunos das ferramentas e recursos digitais necessários à operacionalização das adaptações 

curriculares e ao desenvolvimento das competências e aprendizagens identificadas no Relatório Técnico Pedagógico. 

 

Ofertas profissionalizantes 

1. No âmbito dos regimes misto e não presencial, relativamente aos ciclos formativos das ofertas profissionalizantes de 

nível básico e secundário, a formação prática ou a formação em contexto de trabalho, previstas nas matrizes 

curriculares dos respetivos cursos, podem ser realizadas através de prática simulada. 

2. Nos anos terminais dos cursos profissionais, quando não seja possível cumprir a totalidade das horas previstas nos 

respetivos referenciais de formação em regime presencial cabe aos órgãos próprios de cada escola decidir sobre a 

avaliação final de cada aluno e correspondente conclusão e certificação do curso. 

3. Na avaliação final, as escolas têm por referência o nível de competências evidenciado pelos alunos face ao perfil de 

competências definido para cada curso e ao Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

4. Têm lugar em regime presencial, garantindo-se o cumprimento das orientações das autoridades de saúde, as 

disciplinas ou UFCD de natureza prática e a formação em contexto de trabalho que não possam ter lugar em regime 

misto ou não presencial, por requererem a utilização de espaços, instrumentos ou equipamentos específicos. 

 
 
 
 
 
Nível 4 – Gestão de caso - Procedimentos específicos de ação 
 
 

4.1. Atuação perante um caso possível ou provável de COVID-19 dentro do Colégio 
 

Perante a identificação de um caso possível ou provável no estabelecimento de educação e/ou ensino, de acordo com 

as definições constantes na Norma n.º 020/2020 da DGS, devem ser tomados os seguintes passos no âmbito das 

Normas n.º 004 e 015/2020 da DGS: 
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Fluxograma de atuação perante um caso possível ou provável de COVID-19 em contexto escolar 

a) 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 no seu Plano de 

Contingência e é contactado o ponto focal designado previamente pela Direção do estabelecimento de 

educação ou ensino (ver linha de comando e anexo 5). 

b) Em caso de suspeita de infeção do próprio ou de terceiro, todos os membros da comunidade 

educativa têm o dever de:  

o Caso adoeça ou apresente sintomas fora da escola, contactar a Direção (coordenador do plano de 

contingência) ou, na sua ausência, os Serviços Administrativos, através do contacto oficial da escola.  

o Caso esteja na escola, deverá dirigir-se (ou ser dirigido no caso de aluno), prioritariamente, à sala de 

isolamento (ver anexo I), através de circuitos próprios, definidos no presente Plano de Contingência, e 

através de contacto telefónico comunicar à Direção ou Serviços Administrativos (ver anexo II).  

c) 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 no Plano de Contingência (anexo I). Sempre que se trate de 

um adulto, dirige-se sozinho para a área de isolamento.  

d) Ao dirigir-se para a sala de isolamento, a pessoa não pode tocar em quaisquer superfícies nem interagir com 

terceiros. 

Sala de Isolamento Pré-Escolar e Gabinete de Saúde 
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. 
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e) 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. 

f) Na área de isolamento é contactada da Linha Saúde 24 (808 24 24 24); caso se trate de um aluno, um elemento 

do ponto focal com autorização prévia do encarregado de educação e em articulação com este, seguindo as 

instruções que forem dadas por estas.  

Quando contactado, o profissional de saúde do SNS 24 questionará o doente quanto a sinais e sintomas e 

ligação epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de COVID-19. 

Na sequência da triagem telefónica:  

i.  Se o caso não for validado como possível ou provável de COVID-19 pela triagem telefónica (SNS 24 ou 

outras linhas), a pessoa segue o procedimento normal da escola, de acordo com o quadro clínico 

apresentado. Terminam os procedimentos constantes do Plano de Contingência para COVID-19 e não se 

aplica o restante “Fluxograma de atuação perante um caso possível ou provável de COVID-19 em 

contexto escolar”. 

ii. Se o caso for considerado validado como possível ou provável de COVID-19 pela triagem telefónica 

(SNS 24 ou outras linhas) será enquadrado, de acordo com a sua gravidade. 

Nota: A Autoridade de Saúde territorialmente competente será informada da situação pelo Diretor ou pelo ponto 

focal do estabelecimento de ensino, independentemente se o encarregado de educação contactou ou não o SNS 24 ou 

outras linhas criadas para o efeito. 

g) O SNS 24 (ou outras linhas de triagem telefónica): 

i. Prescreve o teste para SARS-CoV-2 e encaminha para a sua realização; 

ii. Esclarece o caso possível ou provável, 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.º 010/2020 da DGS).  

A deslocação para casa, para os serviços de saúde ou para o local de realização de teste deve ser feita, 

se possível, 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 possível ou provável e o(s) 

respetivo(s) acompanhante(s) devem manter a máscara devidamente colocada e respeitar, sempre que 

possível, o distanciamento físico entre pessoas não coabitantes sempre que forem a pé e, no carro, 

viajar em lugares diametralmente opostos, bem como assegurar arejamento adequado do 

veículo, abrindo as janelas. Após terminada a viagem todas as superfícies do carro devem ser limpas 

e desinfetadas; 

h) Caso a Autoridade de Saúde territorialmente competente considere necessário pode, através da equipa de 

saúde das Unidades de Saúde Familiar/Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (USF/UCSP), 

salvaguardando a dinâmica organizacional de cada unidade de acordo com a Norma 004/2020 da DGS, 

implementar medidas de prevenção proativas, enquanto se aguarda confirmação laboratorial, nomeadamente:  

i. Determinar o isolamento profilático dos contactos de alto risco nos termos da Norma 015/2020 da 

DGS; 
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ii. Determinar a monitorização dos sinais e sintomas do caso em isolamento profilático, avaliando e 

registando a temperatura corporal 2 vezes por dia (manhã e noite) e estando atento ao aparecimento 

de novos sintomas, ou agravamento dos mesmos, compatíveis com infeção por SARS-CoV-2, de acordo 

com a Orientação n.º 010/2020 da DGS; se os sintomas se agravarem ou surgirem outros, deve 

contactar o SNS 24. Como auxiliar de monitorização dos sinais relativos à situação pulmonar, pode 

utilizar um oxímetro de dedo que permite medir a taxa de oxigenação do sangue, ou seja a 

percentagem de oxigénio na circulação sanguínea. Este exame (oximetria) é importante quando há 

suspeita de doenças que prejudicam ou interferem com o funcionamento dos pulmões, doenças 

cardíacas ou doenças neurológicas. Uma taxa de oxigenação do sangue baixa pode indicar a 

necessidade de fazer tratamento com oxigénio para correção adequada. 

 
 

 

4.2. Atuação perante um caso confirmado de COVID-19 dentro do Colégio 
 

Se o resultado laboratorial, nos termos da Norma 004/2020 da DGS, indicar estar perante um caso confirmado, a 

Autoridade de Saúde territorialmente competente, procederá em conformidade, nomeadamente através da 

participação da equipa de saúde da USF/UCSP, realizando:  

i. Rastreio de contactos de alto risco e de baixo risco; 

 São contactos de alto risco as pessoas que: 

a. Coabitam com o caso confirmado, exceto se apresentarem esquema vacinal primário completo com 

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

COVID-19 nos 180 dias subsequentes ao fim do isolamento;  

OU  

b.  Residam ou trabalhem em Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI) e outras respostas similares 

dedicadas a pessoas idosas , comunidades terapêuticas e comunidades de inserção social, bem como 

os centros de acolhimento temporário e centros de alojamento de emergência, unidades de cuidados 

continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI). 

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

 

A Autoridade de Saúde territorialmente competente, de acordo com o resultado da avaliação do risco, informa o 

estabelecimento de educação e/ou ensino, os casos e os contactos, sobre as medidas individuais e coletivas a 

implementar: 

i. Isolamento no domicílio, exclusivamente para os contactos de alto risco identificados; 

ii. Vigilância clínica;  

iii. Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços mais utilizados pelo caso possível, 

provável ou confirmado, bem como da área de isolamento (Orientação n.º 014/2020 da DGS);  

iv. Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso possível, provável ou confirmado em dois 

sacos de plástico, resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho e 

colocação dos mesmos em contentores de resíduos coletivos (nunca em ecopontos); 
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v. Sem prejuízo das alíneas anteriores, por determinação da Autoridade de Saúde territorialmente 

competente, pode ser necessário aplicar medidas excecionais para contenção de surtos, em 

articulação com a Autoridade de Saúde Regional. 

 

Fluxograma de atuação perante um caso possível ou provável de COVID-19 em contexto escolar 
 

ii. Perante um caso confirmado procede-se da seguinte forma: 

 • Manter em isolamento no domicílio: 

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

automonitorização de sintomas. Ao 7º dia terá alta sem necessidade de teste. Caso haja alteração do 

quadro clínico, deverá ser contactado o SNS 24... 

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

necessidade de teste. Se tiver febre por mais de 48h ou febre superior a 40º; falta de ar/dificuldade 

respiratória; dor no peito; alteração do estado de consciência; aparecimento de tosse com 

expetoração purulenta; vómitos ou diarreia persistente, entre outros sintomas, contacte o SNS24 808 

24 24 24 ou o 112; 

Os casos identificados deverão seguir as medidas gerais recomendas pela DGS. 

 

 

ASSISTÊNCIA/ACOMPANHAMENTO 

a) Nas situações necessárias o responsável direto assegura que seja prestada, a assistência adequada ao membro 

da Comunidade Escolar até à área de "isolamento" devendo, sempre que possível, assegurar-se a distância de 

segurança (superior a 1,5-2 metros) do doente. 

b) Quem acompanhar e prestar assistência ao doente deve assegurar que continua a utilizar de uma máscara 

cirúrgica e luvas descartáveis, para além do cumprimento das precauções básicas de controlo de infeção (PBCI) 

quanto à higiene das mãos, após contacto com o doente. 
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c) O sujeito doente deve continuar a usar uma máscara cirúrgica. Se necessária a troca de máscara, esta deverá 

ser colocada pelo próprio.  

d) Deve ser verificado se a máscara se encontra bem ajustada, ou seja, ajustamento da máscara à face, de modo 

a permitir a oclusão completa do nariz, boca e áreas laterais da face.  

e) Em homens com barba, poderá ser feita uma adaptação a esta medida - máscara cirúrgica complementada 

com um lenço de papel. Sempre que a máscara estiver húmida, o sujeito deve substituí-la por outra.  

 

 

4.3. Atuação perante um caso confirmado de COVID-19 fora do Colégio 
 

Se o caso confirmado tiver sido identificado fora do estabelecimento de educação e/ou ensino, devem ser 

seguidos os seguintes passos: Perante a comunicação ao estabelecimento de educação e/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 contactado o ponto focal designado previamente pela 

Direção do estabelecimento de educação e/ou ensino (ver linha de comando e anexo 5). 

 

Fluxograma de atuação perante um caso confirmado de COVID-19 em contexto escolar 

 

 

4.4. Ação em caso de isolamento preventivo ou ausência de algum membro da 

comunidade educativa 
(Previsão do impacto que os possíveis diferentes níveis de absentismo terão nas atividades escolares e recursos 
humanos mínimos) 

Atividade Letiva 
a) Em caso de ausência de um docente prevalece o sistema vigente de substituição, ou outro determinado pela 

direção pedagógica. 

b) Caso o sistema de substituição não tenha capacidade de resposta, as atividades letivas serão asseguradas por 

todos os docentes que estejam em funções de apoio, de acordo com o seu horário.  

c) As atividades a desenvolver serão as que forem aprovadas em Conselho Pedagógico. 

d) Se as medidas anteriores não forem suficientes, os alunos serão encaminhados para a biblioteca ou 

polivalente, sendo acompanhados nesse espaço apenas por um docente. 
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e) Caso estas medidas não se revelem eficazes, os alunos deverão permanecer em casa, sendo os respetivos 

encarregados de educação devidamente avisados. 

Serviço prestado pelos Serviços Não Docente 
a) Em caso de isolamento preventivo de um colaborador não docente, a reorganização do seu serviço, quando 

não puder ser realizado à distância por meios eletrónicos será determinado pelo seu superior 

hierárquico/Direção; 

b) Serão substituídos por colegas com outras funções, preferencialmente idênticas. 

c) Em caso de elevado absentismo, são prioritários os serviços de higiene e vigilância. Os colegas que estejam em 

funções nos serviços considerados não prioritários serão destacados para os serviços prioritários. A 

distribuição será da responsabilidade da Direção. 

Serviços Administrativos 
a) Os serviços administrativos estarão em funcionamento permanente desde que não haja algum 

condicionamento. 

Alunos 
a) Em caso de isolamento preventivo de um aluno, compete ao Educador/Professor titular de turma/Diretor de 

turma, em articulação com a direção pedagógica e o encarregado de educação, definir tarefas a desenvolver 

pelo aluno de modo a diminuir o impacto do isolamento no seu percurso escolar. 

b) Para os alunos da escola, as atividades letivas decorrerão normalmente independentemente do número de 

alunos presentes. 

 

 

4.5. Ação em caso de ausência de um número significativo de colaboradores 

docentes e/ou não docentes 
 

a) Em caso de ausência de um número elevado de professores ou outros profissionais, as condições mínimas para 

a escola se manter em funcionamento serão analisadas pela Direção, que tomará uma decisão nesse sentido.  

b) Caso se justifique ou assim seja determinado pelas autoridades de saúde, a escola será encerrada. 

c) Nesta eventualidade, a direção enviará a toda a comunidade educativa informação regular sobre o período de 

encerramento e as medidas de vigilância a adotar. Esta comunicação será efetuada por via eletrónica (email). 

d) A direção procurará, com os docentes, definir planos de trabalho para os alunos de modo a diminuir o impacto 

do encerramento no seu percurso escolar, sendo também possível recorrer ao sistema de aulas à distância. 
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VI. PROCEDIMENTO DE VIGILÂNCIA DE CONTACTOS 
PRÓXIMOS 

 

 
 

RASTREIO DE CONTACTOS 

O rastreio de contactos é uma medida de saúde pública cujo objetivo é a rápida identificação de pessoas que estiveram 

em contacto com um caso confirmado de COVID-19, garantindo a identificação de possíveis casos secundários, com 

vista à interrupção da transmissão da doença.  

Este rastreio compreende três passos (Norma n.º 015/2020 da DGS): 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DOS CONTACTOS 

O rastreio de contactos deve ser iniciado nas 24 a 48 horas seguintes ao conhecimento da existência do caso, 

independentemente da forma como se tomou conhecimento da existência do mesmo, em concordância com a Norma 

n.º 015/2020 da DGS. 

 

CLASSIFICAÇÃO DOS CONTACTOS 

O risco de contrair infeção por SARS-CoV-2 é, entre outros fatores, dependente do grau de exposição e do estado 

vacinal do contacto. Relativamente a estes parâmetros, os contactos são classificados em contacto de alto risco e de 

baixo risco. Esta estratificação de risco é realizada pela Autoridade de Saúde territorialmente competente no decurso 

da investigação epidemiológica, de acordo com a Norma n.º 015/2020 da DGS.  

 

São contactos de alto risco as pessoas que: 

a. Coabitam com o caso confirmado, exceto se apresentarem esquema vacinal primário completo com 

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

COVID-19 nos 180 dias subsequentes ao fim do isolamento; 

OU 

b. Residam ou trabalhem em Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI) e outras respostas similares 

dedicadas a pessoas idosas, comunidades terapêuticas e comunidades de inserção social, bem como 
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os centros de acolhimento temporário e centros de alojamento de emergência, unidades de cuidados 

continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI). 

 

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

 

 

IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS 

A Autoridade de Saúde territorialmente competente, após identificação e classificação do nível de risco dos contactos 

do caso de COVID-19, implementa um conjunto de medidas individuais e coletivas (Norma n.º 015/2020 da DGS), 

incluindo, o preenchimento do modelo para registo de surtos, o qual é partilhado, periodicamente, com a Direção do 

estabelecimento de educação e/ou ensino. 

Por determinação da Autoridade de Saúde territorialmente competente, pode ser necessário aplicar medidas 

excecionais para contenção de surtos, em articulação com a Autoridade de Saúde Regional.   

 
 
Medidas individuais a aplicar aos contactos 

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

doença confirmada de COVID-19 há menos de 180 dias subsequentes ao fim do isolamento e pessoas que apresentem 

o esquema vacinal primário completo com dose de reforço. 

 

Contactos de alto risco 

Os contactos classificados como sendo de alto risco ficam sujeitos aos procedimentos de: 

 

Isolamento no domicílio: 

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

automonitorização de sintomas. 

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

a data da última exposição ao caso confirmado.  

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

negativo, terá alta. 

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

docentes e alunos);  

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

 

NOTA: Se o resultado do teste for positivo, considera-se como caso confirmado e iniciam-se os procedimentos 

relativos à “Abordagem do caso confirmado de COVID-19" do presente documento e das Normas n.º 004/2020 e n.º 

015/2020 da DGS. 
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Contactos de baixo risco 

Os contactos classificados como sendo de baixo risco ficam, de acordo com a Norma n.º 015/2020 da 

DGS, sujeitos aos procedimentos de: 

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

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

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

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

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

 

NOTA: Em situação de cluster ou de surto todos os contactos devem realizar teste laboratorial molecular (TAAN) ou 

teste rápido de antigénio de uso profissional (TRAg) para SARS-CoV-2., para rápida implementação de medidas de 

saúde pública, de acordo com a Norma nº 015/2020 da DGS. 

 
 

Medidas coletivas a adotar pelo Colégio 
A Autoridade de Saúde territorialmente competente, em situações de surto, pode determinar, em articulação com a 

Autoridade de Saúde Regional e com o conhecimento dos responsáveis pelos estabelecimentos de educação e/ou 

ensino, outras medidas coletivas a aplicar pelo estabelecimento de educação e ensino para contenção de surtos: 

i. A intervenção em meio escolar para prevenção de surtos deve verificar-se de forma proporcionada visando o 

reforço de medidas preventivas; 

ii. As medidas serão adotadas de forma faseada de acordo com a análise de risco efetuada pela Autoridade de 

Saúde territorialmente competente; 

iii. As medidas, nomeadamente as que impliquem suspensão da atividade letiva presencial, serão tomadas pelo 

período estritamente necessário à investigação e/ou ao isolamento de casos e de contactos de alto risco, 

devendo ser ponderado o equilíbrio para a saúde mental e desenvolvimento humano da comunidade escolar. 
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VII. GESTÃO DE CLUSTERS OU SURTOS 
 

 
 

GESTÃO DE CLUSTERS OU SURTOS  
 
Cluster (conglomerado): Conjunto de casos, grupos ou eventos que parecem estar relacionados pela sua forma de 

distribuição no espaço e/ou no tempo (Norma n.º 015/2020 da DGS).  

Surto: Ocorrência de um número de casos de uma doença, superior ao que seria considerado expectável, numa 

determinada população durante um período de tempo bem definido.  

Concretamente, dois ou mais casos confirmados de infeção por SARS-CoV-2/ COVID19 associados a um contexto não 

residencial específico, cujas datas de início de sintomas (ou datas de colheita do teste, se assintomáticos) ocorreram 

num período de 14 dias (Nota: este período é referente à definição de surto e não de tempo de isolamento), existindo 

evidência de exposição entre os casos no período de infecciosidade de um dos casos. 

A atuação em ambos os casos (cluster ou surto) é idêntica. 

Perante a existência de um cluster ou de um surto num estabelecimento de educação e/ou ensino, será necessário uma 

rápida atuação e aplicação de medidas individuais e coletivas pela Autoridade de Saúde territorialmente competente, 

conforme descrito anteriormente.  

Nestas situações, todos os contactos devem realizar teste rápido de antigénio (TRAg) para SARS-CoV-2, nos termos da 

Norma n.º 019/2020 da DGS, para a rápida implementação de medidas de saúde pública. 

 

IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS FACE A UM CLUSTER OU SURTO 
 
No Quadro 1 apresentam-se medidas a implementar mediante a magnitude da transmissão de SARS-CoV-2 na 

comunidade escolar. Contudo, a intervenção da Saúde Pública e respetivas medidas preventivas, que são 

recomendadas pela Autoridade de Saúde territorialmente competente, articulado com a Autoridade de Saúde Regional, 

podem ocorrer de forma faseada, e devem decorrer de uma minuciosa avaliação de risco efetuada 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 e/ou ensino se insere, as condições do mesmo, assim como a existência de recursos 

necessários para controlo da transmissão e o estado vacinal da comunidade escolar. 
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VIII. COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO COM OS 
PARCEIROS 

 

É fundamental envolver os parceiros da comunidade educativa para apoiar o Colégio a responder de forma célere e 

adequada e controlar a transmissão de SARS-CoV-2. 

A comunicação tem um papel fundamental. Deste modo, a partilha regular de pontos de situação, de medidas e 

recomendações a adotar em cada momento, são peças chave na estratégia de comunicação e promoção de literacia em 

saúde, que permitem não só tranquilizar e dar confiança face à incerteza, como também a adoção de comportamentos 

de proteção da saúde na comunidade escolar e nos parceiros. 

Pela sua importância estratégica, a articulação com os parceiros da comunidade educativa, deve ser promovida e 

potenciada. É fundamental garantir o cumprimento de todos os procedimentos, como estratégia de envolvimento em 

todo o processo e, sempre que possível, na tomada de decisão, através da participação de todos, desde o momento 

inicial na resposta a um surto. 

a. A Autoridade de Saúde territorialmente competente procede à ativação da Equipa de Saúde Pública para 

apoiar nas fases de investigação epidemiológica, gestão de casos, comunicação e implementação das medidas 

de prevenção e controlo da transmissão de SARS-CoV-2 em articulação com a Equipa de Saúde Escolar e outros 

parceiros. 

b. De acordo com a avaliação de risco efetuada, a Autoridade de Saúde territorialmente competente comunica 

à Direção do estabelecimento de educação e/ou ensino o risco e as medidas de proteção individuais e 

coletivas a adotar. 

c. Após indicação da Autoridade de Saúde territorialmente competente, a Direção do estabelecimento de 

ensino informa todos os encarregados de educação e restante comunidade escolar da existência de um 

cluster ou de um surto, das medidas que foram tomadas e das que deverão ser adotadas. Esta comunicação 

deve ser detalhada, preservando a confidencialidade e anonimato dos envolvidos.  

d. A Direção do estabelecimento de educação e/ou ensino assegura a disponibilização de recursos e 

equipamentos para garantir o cumprimento das medidas indicadas pela Autoridade de Saúde territorialmente 

competente. 
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Fluxograma de atuação perante um surto em contexto escolar 

 

 

8.1. Regresso do caso confirmado ao Colégio 
 

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

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

com as recomendações da Autoridade de Saúde territorialmente competente. 

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

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

b. Sintomáticos:  

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

o Graves e moderados – 10 ou mais dias, de acordo com a evolução clínica, não 

carecendo de teste para cessar o isolamento. 

 

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

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

é essencial que se criem momentos e estratégias de diminuição da ansiedade e do stresse das crianças e dos 

jovens no regresso ao ensino presencial. Pede-se ao pessoal docente e não docente compreensão pois é 

natural que as crianças e jovens regressem com saudades, com muita vontade de comunicar e interagir com 

os pares e pessoal docente e não docente. Recomenda-se, neste sentido que ofereçam oportunidades de 

partilha e tempo útil para expressar estas emoções.  
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Cabe à equipa educativa apoiar os alunos, articular com as famílias, podendo sinalizar situações que 

suscitem maior preocupação para os serviços de psicologia da escola ou para as entidades de saúde com 

quem articulem. 
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Anexos 



 

PLANO DE CONTINGÊNCIA - CRDL  

 

 

IMP.CRDL.025-00  53 
 

 

 

Anexo I – Recomendações sobre a Área de Isolamento e respetivo 
circuito 
 
A área de “isolamento” pode ser uma sala, gabinete, secção ou zona. Pode justificar-se estabelecer-se mais que uma 

zona (consoante a dimensão do estabelecimento de ensino). 

A finalidade é evitar ou restringir o contacto direto dos utentes (trabalhadores+alunos) com o sujeito doente (com 

sinais e sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com a definição de caso suspeito) e permitir um distanciamento 

social deste, relativamente aos restantes trabalhadores.  

 

Condições: 

• Ter ventilação natural, ou sistema de ventilação mecânica,  

• Possuir revestimentos lisos e laváveis (ex. não deve possuir tapetes, alcatifa ou cortinados) 

• Estar equipada com:  

₋ fluxo de atuação perante um caso suspeito de COVID-19 em contexto escolar; 

₋ telefone;  

₋ cadeira ou marquesa (para descanso e conforto do trabalhador, enquanto aguarda a validação de caso e o 

eventual transporte pelo INEM);  

₋ kit com água e alguns alimentos não perecíveis;  

₋ contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico);  

₋ solução antisséptica de base alcoólica - SABA (disponível no interior e à entrada desta área);  

₋ toalhetes de papel;  

₋ máscara(s) cirúrgica(s);  

₋ luvas descartáveis;  

₋ termómetro.  

• Nesta área existe uma instalação sanitária devidamente equipada, nomeadamente com doseador de sabão e 

toalhetes de papel, para a utilização exclusiva do Trabalhador com Sintomas/Caso Suspeito. 

• Na eventualidade de serem identificados vários casos suspeitos em simultâneo, recorre-se a outras salas que 

não estejam a ser utilizadas para isolamento dos restantes casos suspeitos, cumprindo os mesmos 

procedimentos dos aplicados à área de isolamento. 

 

Recomendações sobre o circuito até à Área de Isolamento: 

• O colégio estabeleceu o(s) circuito(s) a privilegiar quando o sujeito com sintomas se dirige para a área de 

“isolamento”.  

• O circuito definido corresponde às saídas assinaladas para cada área (consultar os percursos de segurança 

assinalados a verde ou a vermelho). 

• Na deslocação, são evitados os locais de maior aglomeração de utentes nas instalações.  
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Edifício principal 
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Esquemas dos percursos de segurança do 1º piso 
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Pavilhão gimnodesportivo 
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Anexo II – Fluxograma de atuação perante caso possível ou provável de COVID-19  
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Anexo III – Limpeza e desinfeção de superfícies em ambiente escolar no 
contexto da Pandemia COVID-19 
 

1. O Colégio tem um Plano de higienização seguindo a Orientação nº 024/2020 de 08/05/2020. 

2. O plano de higienização está afixado em local visível e é do conhecimento dos profissionais envolvidos. 

3. Os profissionais de limpeza conhecem bem os produtos a utilizar (detergentes e desinfetantes), as precauções a 

ter com o seu manuseamento, diluição e aplicação em condições de segurança, como se proteger durante a 

realização do seu trabalho e como garantir uma boa ventilação dos espaços durante a limpeza e desinfeção. 

 

Limpeza e desinfeção de superfícies em ambiente escolar no contexto da Pandemia COVID-19 

de acordo com a informação da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares com a orientação 

da Direção-Geral de Saúde e a colaboração das forças armadas: 

 

1. Medidas gerais  

Sensibilização para o cumprimento das regras de utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e de 

lavagem correta das mãos (anexo II da Informação de Limpeza e Desinfeção da DGESTE com a DGE, com a 

colaboração das Forças Armadas). 

Existência de um plano de limpeza e limpeza que salvaguarda:  

• A afixação de informação útil em local visível e acessível aos funcionários;  

• O conhecimento sobre a utilização correta dos produtos de limpeza (detergentes e desinfetantes), de acordo com 

as Fichas de Dados de Segurança do produto;  

• A disponibilidade de materiais de limpeza e desinfeção adequados (anexo III da Informação de Limpeza e 

Desinfeção da DGESTE com a DGE, com a colaboração das Forças Armadas). 

 

2. Procedimento 

 Quando se vai desinfetar uma área, as principais preocupações a ter em conta são:  

• Equipamentos de Proteção Individual (EPI): 

✓ Deve ser usado equipamento que proteja o profissional, quer dos produtos utilizados, quer de 

eventual contaminação existente na área onde irá operar, e que evite, ainda, que este traga agentes 

contaminadores do exterior para a área da desinfeção. (anexo I da Informação de Limpeza e 

Desinfeção da DGESTE com a DGE, com a colaboração das Forças Armadas) 

• Entrada na “área suja”:  

✓ O profissional deve entrar nos locais a limpar já totalmente equipado com o EPI envergado e com o 

material de limpeza, levando também consigo sacos prontos para a recolha dos resíduos;  

✓ Ao entrar na “área suja”, deve abrir janelas e arejar a área, sempre que possível.  

• Operação dentro da “área suja”:  

✓ Começar a limpar de alto para baixo e das zonas mais distantes da porta de entrada para a porta de 

entrada/saída; 
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✓ Ter um cuidado especial na limpeza de objetos mais tocados (ex: interruptores; maçanetas das portas; 

torneiras; corrimãos; mesas; cadeiras; teclados de computadores; telefones e outros) e áreas mais 

frequentadas;  

✓ À medida que se vai limpando, depositar os materiais descartáveis em sacos apropriados (de cor 

diferente dos habituais, ou devidamente identificados), tendo o cuidado de não contaminar o exterior 

do saco.  

• Saída da “área suja”: 

✓ No final da limpeza, esperar para ter o espaço totalmente arejado e só depois fechar as janelas; 

✓ Limpar os frascos e produtos de limpeza antes de sair; 

✓ Limpar as luvas e calçado por fora sem os retirar; 

✓ Colocar o saco sujo dentro de outro limpo e fechar o saco; 

✓ Sair da área e fechar a porta, sempre que possível; 

✓ Terminadas as limpezas, colocar os EPI reutilizáveis, em embalagem própria hermeticamente fechada, 

para os transportar até à zona de desinfeção/lavagem do material e os EPI descartáveis nos sacos de 

resíduos. 

• Resíduos: 

✓ Os sacos de resíduos devem ser colocados no contentor (“caixote do lixo”) dos resíduos 

indiferenciados. Estes resíduos não devem, em caso algum, ser colocados no contentor de recolha 

seletiva, nem depositados no ecoponto.  

✓ Nunca deixar os sacos de resíduos em espaços públicos, ou zonas onde possam ser mexidos.  

 

3. Frequência de limpeza  

A desinfeção dos espaços e superfícies deve ser efetuada, no mínimo, com frequência diária e sempre que se mostrar 

necessário, de acordo com a técnica abaixo descrita.  

As frequências de referência são:  

• Casas de banho – pelo menos duas vezes de manhã e duas vezes à tarde;  

• Zonas e objetos de uso comum – corrimãos, maçanetas das portas, interruptores, zonas de contacto 

frequente – pelo menos duas vezes de manhã e duas vezes à tarde;  

• Salas de aula – no final de cada utilização, sempre que haja mudança de turma;  

• Salas de professores – de manhã e à tarde;  

• Refeitórios – logo após a utilização de um grupo e antes de outro entrar na área, especialmente as mesas e 

zonas de self-service.  

 

4. Produtos e técnicas de desinfeção de espaços escolares  

A limpeza e desinfeção de espaços escolares interiores utiliza os seguintes produtos e técnicas: 

 a) Agentes de desinfeção:  

Solução de hipoclorito de sódio pronta a usar (já diluída) com a concentração de 0,05%. Se se tiver de diluir o 

hipoclorito de sódio ou outro produto com igual poder desinfetante e álcool a 70º (para superfícies que não 

suportam o hipoclorito de sódio), seguir as indicações do anexo IV da Informação de Limpeza e Desinfeção da 

DGESTE com a DGE, com a colaboração das Forças Armadas. 
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b) Método de aplicação: A limpeza deve ser húmida com:  

i. Balde e esfregona para o chão;  

ii. Panos de limpeza descartáveis ou panos reutilizáveis (laváveis) de microfibras, se houver condições 

para serem lavados e desinfetados pelo calor, em máquina de lavar;  

iii. Sempre que possível, deixar as superfícies humedecidas, até que sequem, ao ar, para que o 

desinfetante possa atuar eficazmente.  

c) Ordem de limpeza dos espaços fechados (Salas de aula, salas de professores, entre outros):  

A limpeza deve começar de alto para baixo, das zonas mais limpas para as mais sujas, e das mais 

distantes da porta de entrada para a porta de entrada/saída. O chão deverá ser a último a ser limpo.  

Ter especial cuidado na limpeza de objetos mais tocados (ex: interruptores; maçanetas das portas; 

torneiras; corrimãos; mesas; bancadas; cadeiras; teclados de computadores; telefones e outros) e áreas 

mais frequentadas.  

d) Procedimento gerais  

• Lavar primeiro as superfícies com água e detergente e, em seguida, espalhar uniformemente a solução 

de hipoclorito de sódio nas superfícies;  

• Deixar atuar o desinfetante nas superfícies durante, pelo menos, 10 minutos, sempre que possível;  

• Enxaguar as superfícies só com água;  

• Deixar secar ao ar, sempre que possível. 

e) Procedimentos específicos 

 • Superfícies e equipamentos que devem ser alvo de especial atenção: maçanetas de portas; 

interruptores de luz; telefones; botões de elevadores (se existirem); torneiras; manípulos de autoclismos; 

corrimãos; materiais de computadores, tais como teclados, ecrãs e rato; equipamentos eletrónicos ou 

outros existentes que sejam de manuseamento frequente.  

• Chão (último a limpar): deve ser lavado com água e detergente comum, seguido da desinfeção com 

solução de hipoclorito de sódio pronta a usar, ou solução diluída em água fria no momento da utilização, 

conforme instruções do fabricante e anexo IV da Informação de Limpeza e Desinfeção da DGESTE com a 

DGE, com a colaboração das Forças Armadas.  

• Instalações sanitárias: devem ser lavadas, preferencialmente, com produto que contenha na 

composição detergente e desinfetante (2 em 1) porque é de mais fácil e rápida aplicação e desinfeção. O 

balde e a esfregona utilizados nas casas de banho não devem ser usados noutros espaços. Deve-se utilizar 

panos diferentes para os lavatórios e as áreas à volta destes e para o exterior das sanitas. 

 

A limpeza das casas de banho deve seguir a seguinte sequência:  

1. Iniciar a limpeza pelos lavatórios (primeiro as torneiras e só depois o lavatório) e superfícies à volta 

destes;  

2. De seguida, passar para a limpeza dos sanitários: 

 2.1. Parte interior:  

- Aplicar o produto detergente com base desinfetante, deixando atuar durante, pelo menos, 5 minutos;  

- Esfregar bem por dentro com o piaçaba;  
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- Puxar o autoclismo com o piaçaba ainda dentro da sanita para que este também fique limpo; 

- Volte a puxar a água. 

2.2. Parte exterior:  

- Espalhar o detergente/desinfetante na parte superior da sanita e sobre a tampa; 

- Esfregar com o pano: primeiro a tampa e só depois a parte exterior da sanita (parte superior e os 

lados); - Passar o pano só com água; 

- Deixar secar ao ar; 

- Limpar e desinfetar bem o botão do autoclismo no final.  

No final da limpeza, deve voltar a passar um pano humedecido em desinfetante em todas as torneiras.  

3. O chão deve ser lavado como descrito anteriormente. 

 • Refeitórios:  

Respeitar os planos de limpeza de refeitórios existentes, utilizando agentes de limpeza e 

desinfeção aprovados pela legislação em vigor para o setor alimentar.  

Os profissionais da área de preparação e confeção dos alimentos devem: 

 ▪ Usar sempre máscara, durante as fases de preparação, confeção e distribuição dos 

alimentos;  

▪ Lavar as mãos com água e sabão imediatamente antes e após a manipulação de alimentos 

crus ou antes e após a utilização da casa de banho;  

▪ Higienizar frequentemente as mãos com água e sabão ou com solução antisséptica de 

base alcoólica (SABA);  

▪ Cumprir a etiqueta respiratória. 
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Anexo V – Lista de Contactos Oficiais 
 
 

 

Colégio Rainha D. Leonor – 262 889 410 

Ponto focal do plano de contingência e Coordenação do Plano de contingência e ação para prevenção de 

transmissão da infeção humana pelo coronavírus do Colégio Rainha D. Leonor – 913100715 

Linha Saúde 24 - 808 24 24 24 

Unidade de Saúde Pública das Caldas da Rainha - 262 870 190/-/-/-/-//--/- 

Centro Saúde Caldas da Rainha - 262 840 443 

Centro Hospitalar do Oeste, E.P.E. - Unidade de Caldas da Rainha - 262 830 300 

Direção de Serviços da Região de Lisboa e Vale do Tejo - 218 433 900 

Coordenador Municipal da Proteção Civil, Eng. Gui Caldas: 917 035 125;  proteccao.civil@cm-caldas-

rainha.pt 

Câmara Municipal das Caldas da Rainha - 262 240 000; geral@cm-caldas-rainha.pt 

Educação da Câmara Municipal das Caldas da Rainha - 262 240 040; educacao@cm-caldas-rainha.pt 

Vereadora da Educação da Câmara Municipal das Caldas da Rainha, Dra. Maria João Domingos: 262 240 00; 

m.joao.domingos@cm-caldas-rainha.pt 

Bombeiros Voluntários - 262 840 550. | Direção: direcao@bombeiroscrainha.pt | Comando: 
comando@bombeiroscrainha.pt |  Secretaria: 262 840 552; secretaria@bombeiroscrainha.pt | Transporte 
de Doentes: 262 840 555; ambulancias@bombeiroscrainha.pt 

Polícia de Segurança Pública - 262 870 360; caldasdarainha.leiria@psp.pt 
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