
 

  
Escola Sede: Secundária de Maria Lamas                   

 

Plano de Contingência - Revisto e atualizado em setembro- 2020_AEGP_- 1 
 

 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GIL PAES 

 

 
 

 
 

 
 
 

PLANO DE CONTINGÊNCIA 

Contexto escolar –Ano letivo 2020/2021 

 

 
Torres Novas, março de 2020 

Revisto em maio de 2020 

Atualizado em julho de 2020 

Revisto e atualizado em setembro de 2020 

Última atualização em janeiro de 2021 

 

Covid-19 



 

  
Escola Sede: Secundária de Maria Lamas                   

 

Plano de Contingência - Revisto e atualizado em setembro- 2020_AEGP_- 2 
 

 

 

1- Introdução 
 
1.1- Enquadramento 

 
O Agrupamento de Escolas Gil Paes elaborou, em março de 2020, um plano de contingência 
com o intuito de enfrentar, de modo adequado, as possíveis consequências da epidemia 
relacionada com o COVID-19, em estreita articulação com o pessoal docente e não 
docente, as famílias, os serviços de saúde e outras estruturas pertinentes da comunidade 
educativa. Procedeu-se à revisão do presente Plano em maio de 2020 em articulação e 
consonância com as novas diretrizes da Direção-Geral da Saúde, Estado Maior-General Das 
Forças Armadas e Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares. 
 
 
O objetivo do Plano de Contingência é manter a atividade da Escola, evitando o absentismo 
de professores e alunos, assistentes técnicos e operacionais e membros da comunidade 
educativa, bem como as respetivas repercussões nas atividades escolares, no ambiente 
familiar e social de toda a comunidade educativa envolvente. 
 
Atendendo à emergência de saúde pública de âmbito internacional, declarada pela 
Organização Mundial de Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020, bem como à classificação de 
pandemia, no dia 11 de março de 2020, o Governo, através do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, 
de 13 de março, aprovou um conjunto de medidas excecionais e temporárias relativas à 
situação epidemiológica da doença COVID-19, entre as quais a suspensão das atividades 
letivas e não letivas  com presença de estudantes em estabelecimentos de ensino.  
 
No dia 18 de março foi declarado pelo Presidente da República o estado de emergência, 
através do Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, cuja 
declaração foi renovada através dos Decretos do Presidente da República n.º 17-A/2020, 
de 2 de abril e n.º 20-A/2020, de 17 de abril.  
 
Nesta sequência e existindo situações que careciam de regulamentação expressa no âmbito 
excecional com a evolução registada da pandemia, através do Decreto-Lei  n.º 14-G/2020, 
de 13 de abril, o Governo aprovou um conjunto de medidas no âmbito da educação 
destinadas a estabelecer um regime excecional e temporário, relativo à realização e 
avaliação das aprendizagens, ao calendário escolar e de provas e exames dos ensinos 
básico e secundário, às matrículas, à inscrição para os exames finais nacionais e ao pessoal 
docente e não docente, de modo a assegurar a continuidade do ano letivo de 2019/2020, 
de uma forma justa, equitativa e o mais normalizada possível.  
 
O Governo, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-C/2020, de 30 de abril, 
aprovou uma estratégia gradual de levantamento de medidas de confinamento no âmbito 
do combate à pandemia da doença COVID-19, nos termos da qual definiu como primeiro 
passo no desconfinamento do sistema educativo, o regresso dos alunos dos 11.º e 12.º 
anos e dos 2.º e 3.º anos dos cursos de dupla certificação do ensino secundário às 
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atividades letivas presenciais, a partir de 18 de maio de 2020.  
 
Em cumprimento das orientações conjuntas da Direção-Geral da Saúde, Estado Maior-
General Das Forças Armadas e Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e tendo 
presente o Plano de Contingência foi implementado e revisto pela Direção do Agrupamento 
de Escolas Gil Paes,ficando assegurados os procedimentos, através da implementação, de 
um plano de medidas que mitigue a possibilidade de contágio, garantindo a segurança da 
comunidade educativa.  
 
Com a retoma do ensino presencial no ano letivo 2020/2021 foi elaborada uma 
Orientação conjunta da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, da Direção-Geral da 
Educação e da Direção-Geral da Saúde (Orientações Ano letivo 2020/2021, de 3 de julho 
de 2020), na qual consta um conjunto de medidas preventivas a adotar. 
 
Apresenta-se assim o Plano de Contingência, considerado adequado neste momento. O 

mesmo poderá sofrer alterações face a novas orientações ou acontecimentos. 

O Plano de contingência pretende responder às seguintes três questões: 

 

1- Quais os efeitos que a infeção de alunos, docentes, trabalhadores não 
docentes e visitantes pode causar na escola? 

2- O que se deve preparar para fazer face a um possível caso de infeção? 

3- O que fazer numa situação em que existe um aluno, docente, não docente ou 
visitante suspeito de infeção? 

 

1.2- O que é o CORONAVÍRUS? 

Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções, do qual faz parte o 

COVID-19. Normalmente, estas infeções estão associadas ao sistema respiratório, podendo 

ser semelhantes a uma gripe comum ou evoluir para uma doença mais grave, como 

pneumonia. 

Pelo que é conhecido de outros coronavírus, a transmissão de COVID-19 acontece quando 

existe contacto próximo (perímetro até 2 metros) com uma pessoa infetada. O risco de 

transmissão aumenta quanto maior for o período de contacto com uma pessoa infetada. 

As gotículas produzidas quando uma pessoa infetada tosse ou espirra (secreções 

respiratórias que contêm o vírus) são a via de transmissão mais importante. 

Considera-se que o COVID-19 pode transmitir-se: 

● Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra); 

● Pelo contacto direto com secreções infeciosas; 

● Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1 

mícron). 
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A transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que esta ocorre durante 

uma exposição próxima a pessoa com COVID-19, através da disseminação de gotículas 

respiratórias produzidas quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, as quais podem 

ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas e ainda 

através do contacto das mãos com uma superfície ou objeto com o novo coronavírus e, em 

seguida, o contacto com as mucosas oral, nasal ou ocular (boca, nariz ou olhos). 

 

1.3- Principais Sintomas 

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

● febre (>38.º) 

● tosse 

● falta de ar (dificuldade respiratória) 

● cansaço 

De forma geral, esta infeção pode causar sintomas mais graves em pessoas com sistema 

imunitário mais fragilizado, pessoas idosas, e pessoas com doenças crónicas como diabetes, 

cancro e doenças respiratórias.  

 

1.4- Tempo de Incubação e Formas de Manifestação 

O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) situa-se entre 2 a 12 dias, 

segundo as últimas informações publicadas pelas Autoridades de Saúde. Como medida de 

precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14 dias desde a data 

da última exposição a caso confirmado. 

As medidas preventivas no âmbito do COVID-19 têm em conta as vias de transmissão direta 

(via aérea e por contacto) e as vias de transmissão indireta (superfícies/objetos 

contaminados). 

 

 

1.5- Medidas de Prevenção e Controlo - Etiqueta de Procedimentos 

Na realização dos exames devem manter-se os esforços para conter a propagação do novo 
coronavírus.   
O presente Plano de Contingência salvaguarda as boas práticas de higienização das mãos 
e etiqueta respiratória e promove ainda, o distanciamento físico. Neste sentido, reforçam-
se as medidas de prevenção diária que deverão ser implementadas por toda a comunidade 
educativa, dentro e fora do recinto escolar:  
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1. Utilizar máscaras no interior da escola (dentro e fora da sala de aula, exceto 
nas situações em que a especificidade da função não o permita) e no percurso 
casa-escola-casa (especialmente quando utilizados transportes públicos);  
2. Evitar tocar na parte da frente da máscara;  
3. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução antisséptica de base alcoólica 
(SABA);   
4. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo 
menos, 20 segundos;   
5. 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 estejam sujas;  
6. 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;  
7. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as 
mãos;   
8. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;  
9. Manter o distanciamento físico, dentro e fora do espaço escolar;  
10. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, 
interruptores, etc;  
11. Divulgar/promover, nos espaços educativos, campanhas de sensibilização para as boas 
práticas de higiene, uso, colocação e remoção de máscara, bem como de distanciamento 
físico e etiqueta respiratória.  
 

Como sei se estou infetado?  

Se tem febre (>38.º graus), tosse e dificuldade respiratória e se regressou recentemente 

de um país estrangeiro ou contactou com caso provável ou confirmado de COVID-19, 

ligue para o SNS 24 (808 24 24 24) e siga as orientações dos profissionais de saúde. 

 

2- Plano de Contingência 

 
Nesta revisão do Plano de Contingência, estabelecem-se as seguintes orientações para a 
reorganização do funcionamento do Agrupamento de Escolas Gil Paes (AEGP):  
 
2.1- Organização Escolar  
 
 

● Organização Manuel de Figueiredo- Anexo I 
● Organização Maria Lamas- Anexo II 
● Organização Centro Esolar de Assentis e Chancelaria (CEAC) - Anexo III  
● Organização Centro Escolar de Olaia e Paço (CEOP) - Anexo IV 
● Organização Centro Escolar da Serra de Aire (CEAC) - Anexo V 
● Organização Centro Escolar Visconde de S. Gião (CEVSG) - anexo VI 
● Jardim de Infância de Tufeiras - anexo VII 
● Escola de Acolhimento Anexo-VIII 
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● (Professores/Técnicos ELI, CRI, AEC, AAAF, outros… )-IX 
 

 
 
2.2- Alunos em grupos de risco  
 
Se um aluno se encontrar atestadamente em grupo de risco, a escola facilita o apoio 
remoto, à semelhança do que acontece em todos os casos de doença prolongada.  
  
2.2.1- Outros  
  
Se um professor faltar, deve ser assegurada a sua substituição. Deve sempre ser garantida 

a permanência dos alunos em sala de aula, e deve o professor assegurar trabalhos que 
possam ser desenvolvidos autonomamente, nestas circunstâncias. 

 
 

2.3- Medidas de Higiene do Ambiente Escolar - Limpeza e Desinfeção 

O Agrupamento assegura a limpeza e desinfeção do espaço escolar de acordo com as 

orientações do anexo X- LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE SUPERFÍCIES EM AMBIENTE 

ESCOLAR NO CONTEXTO DA PANDEMIA COVID-19  

 

2.4- Operacionalização das medidas a adotar em casos específicos 

Se tem febre, tosse e dificuldade respiratória, não deve frequentar a Escola.  

 

● Não serão admitidos na Escola quaisquer pessoas (alunos, professores, funcionários, 

encarregados de educação) que manifestem febre, tosse ou dificuldades respiratórias; 

● No caso de ter algum familiar que manifeste febre, tosse ou dificuldades respiratórias, 

não deve frequentar a escola; 

● Em caso de dúvida, os responsáveis da escola contactarão a linha de saúde 24 (808 24 

24 24), o Delegado de Saúde e/ou o Centro de Saúde; 

● Sempre que os responsáveis da Escola identifiquem uma situação suspeita de doença, 

de acordo com os sintomas descritos, entre professores, funcionários ou alunos, devem 

telefonar para a Linha Saúde 24 (808 24 24 24) e seguir as instruções que lhes forem 

transmitidas. 

 

 

 

 

 

 

 

3.MEDIDAS A ADOTAR PELO CASO 
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3.1- Medida I-Aluno-em contexto de sala de aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.2- Medida II- Aluno-caso fora de contexto de sala de aula 
 
 

1. O professor questiona o aluno no sentido de averiguar se este se sente com 
febre e, pelo menos, um dos seguintes sintomas: tosse, falta de ar, cansaço; 

2.  Em caso de suspeita de infeção do aluno, procura tranquilizá-lo; 

3.  Manda chamar um funcionário para encaminhar o aluno para a sala de 
isolamento; 

4.  Desinfeta a mesa do aluno e as suas mãos com álcool; 

5. Promove o arejamento imediato da sala; 

6.   O funcionário que acompanha o aluno até à sala de isolamento vem 
devidamente equipado (luvas, máscara, óculos/viseira e bata descartável); 
 
7.  O aluno desinfeta as mãos; 
 
8.  O funcionário mede a temperatura do aluno; 
 
9.  O funcionário desinfeta as mãos e o termómetro; 
 
10. Em caso de temperatura superior a 38ºC, o funcionário contacta um dos   
Coordenadores da Equipa Operativa. 

11. O coordenador providencia o contacto com o Encarregado de Educação do aluno; 

12. Na área de isolamento, o encarregado de educação contacta o SNS 24. (O diretor 

ou o ponto focal do estabelecimento de educação ou ensino pode realizar o contacto 

telefónico se tiver autorização prévia do encarregado de educação) 

13. O coordenador providencia o contacto com os Encarregados de Educação dos 

alunos que partilharam o espaço com o aluno. Devem seguir os procedimentos 

aconselhados pela autoridade de saúde. 

1. O aluno dirige-se ao funcionário do bloco mais próximo; 

2.  O funcionário questiona o aluno no sentido de saber se este sente febre e, pelo 

menos, um dos seguintes sintomas: tosse, falta de ar e cansaço; 

3. Em caso de suspeita de infeção, o funcionário devidamente equipado (luvas, 

máscara, óculos/viseira e bata descartável), encaminha o aluno para a sala 
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3.3- Medida III- Docente e Não Docente 

8. O coordenador providencia o contacto com o Encarregado de Educação do aluno. 

9. Na área de isolamento, o encarregado de educação contacta o SNS 24. (O diretor 

ou o ponto focal do estabelecimento de educação ou ensino pode realizar o contacto 

telefónico se tiver autorização prévia do encarregado de educação) 

10. O coordenador providencia o contacto com o Encarregado de Educação dos 

alunos que partilharam o espaço com o aluno. Devem seguir os procedimentos 

aconselhados pela autoridade de saúde. 

1. Tomada de consciência de sintomas do vírus como febre e, pelo menos, um dos 

seguintes sintomas: tosse, falta de ar e cansaço; 

2. Dirige-se para a sala de isolamento; 

3. Verifica a temperatura corporal; 
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3.4- Medida IV- Atuação do Estabelecimento de Ensino perante um caso confirmado 

de COVID-19 fora do estabelecimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Perante a comunicação ao estabelecimento de educação ou ensino, de um caso 

confirmado de COVID-19 de uma pessoa que tenha frequentado o 

estabelecimento, devem ser imediatamente ativados todos os procedimentos 

constantes no Plano de Contingência 

2. A Direção do estabelecimento de educação ou ensino ou o ponto focal contacta 

de imediato a Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública Local, a 

informar da situação. 

3. A Autoridade de Saúde Local, apoiada pela Unidade de Saúde Pública Local, 

assegura a investigação epidemiológica (in loco, se necessário) 
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3.5- Medida V- Atuação do Estabelecimento de Ensino perante aluno/docente ou não 

docente que informa ter tido contacto com caso confirmado de COVID-19 fora do 

estabelecimento 

 

 

 

 

4- Salas de Isolamento- Localização 

4.1- Manuel de Figueiredo- WC dos deficientes perto do bufete; 

4.2- Maria Lamas- Gabinete contíguo ao da Direção; 

4. De acordo com a avaliação de risco efetuada, a Autoridade de Saúde Local 

informa os contactos de alto e de baixo risco e o estabelecimento de educação 

ou ensino, sobre quais as medidas individuais e coletivas a implementar, 

nomeadamente: 

• Isolamento de contactos, encerramento da turma, de áreas ou, no 

limite, de todo o estabelecimento de educação ou ensino; 

• Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços 

utilizados pelo caso suspeito, bem como da área de isolamento 

(Orientação n.º 014/2020 da DGS); 

• Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso suspeito em dois 

sacos de plástico, resistentes, com dois nós apertados, 

preferencialmente com um adesivo/atilho e colocação dos mesmos em 

contentores de resíduos coletivos após 24 horas da sua produção 

(nunca em ecopontos). 

 Ficar em isolamento - mínimo 14 dias, após o último contacto que teve com a 

pessoa infetada; 

 Contactar Saúde 24, mesmo que não tenha sintomas, e explicar a situação; 

 Contactar Unidade de Saúde Pública (249 813 535). Explicar situação e pedir 

declaração para justificação de ausência ao trabalho; 

 Informar a Direção do Agrupamento; 

 Aguardar no domicílio e, se tiver sintomas ou dúvidas, voltar a contactar Saúde 

24. 
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4.3 – CEAC – Sala no pavilhão polivalente; 

4.4 – CEOP – Gabinete médico; 

4.5 – CESA – Gabinete médico; 

4.6 – CEVG – WC masculino de adultos; 

4.7- JI de Tufeiras - Sala contígua à sala de receção e atendimento aos pais e 

encarregados de educação no hall de entrada do estabelecimento. 

4.8- Escola de Acolhimento- A designar 

 

5- Sala de Isolamento- Características 

As salas de isolamento estão devidamente identificadas 

A escolha das salas teve em conta a proximidade com as casas de banho, com a saída para 

o exterior e a minimização do contacto possível com a restante comunidade.  

          Equipamento da sala de isolamento- 2 cadeiras laváveis 

          (há um Kit disponível para entrar na sala de isolamento) 

             O kit contém-: 

·         3 máscaras 

·         1 garrafa de álcool 

·         Luvas 

·         1 a 2 garrafas de água 

·         Comida selada 

            Há um responsável de segurança.  

            Na eventualidade de vir a existir um caso suspeito com um destes sintomas: 

·         Tosse 

·         Febre (>38.º) 

·         Dificuldades respiratórias 

           Assim que o caso estiver identificado: 
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·    Procurar saber se esteve em algum dos países ou com alguém com 
COVID-19 

·         Colocar o jovem a 1 ou 2 metros de distância 

·         Levar para a sala de isolamento 

·         Ligar para o pai ou para a mãe 

·         Entregar o kit ao pai ou à mãe para entrar na sala de isolamento 

  

  

Contactos: Só por telemóvel NUNCA PRESENCIAIS 

 

 

 

6- Acompanhamento de suspeitos de infeção na sala de isolamento  

● Sempre que seja identificada uma situação suspeita de doença, será contactado o 

Encarregado de Educação e a Linha de Saúde 24 (808 24 24 24) e serão seguidas 

as instruções transmitidas. 

● No caso de uma situação de suspeita de doença de um aluno, será feita igualmente a 

evacuação da sala onde este se encontrava, deslocando os alunos para um outro espaço 

e aplicando os procedimentos de higienização e desinfeção previstos. 

● No caso de uma situação de suspeito de doença de um docente ou não docente, será 

feita a evacuação da sala onde este se encontrava aplicando-se os procedimentos de 

higienização e desinfeção previstos. 

 

 

 

 

 

 

7. Contactos: 
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Linha Saúde 24 – 808 24 24 24 

Centro de saúde – 249822345 

Bombeiros Voluntários – 249 839 550 

Delegado de Saúde – 249 813 535 / 960424881 (Unidade de Saúde Pública de Torres 

Novas)  

GNR - 249 839 340 

PSP – 249 810 020 

Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC)- 249 839 443 / 961 932 772 

Escola Sede- Escola Secundária Maria Lamas –  

Telefone: 249 839 120) 

email: direcao.agilpaes@agilpaes.pt 

Escola Manuel de Figueiredo - 249 819 300  

Centro Escolar de Assentis e Chancelaria – 967 984 113   e  249 791 419 

Centro Escolar de Olaia e Paço – 249 981 206 

Centro Escolar da Serra de Aire – 249 820 110 

CE Visconde de S. Gião – 964 825 251  

Jardim de Infância de Tufeiras – 249 813 009 

 

 

8. Divulgação e Avaliação do Plano 

Foi elaborado e revisto de acordo com as orientações emanadas pela Direção-Geral de 

Saúde, Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e a Colaboração das Forças Armadas. 

Este Plano será publicado na página eletrónica do Agrupamento www.agilpaes.pt . 

Será reavaliado e atualizado sempre que necessário, em articulação com as entidades 

competentes e de acordo com novas orientações emanadas. 

mailto:direcao.agilpaes@agilpaes.pt
http://www.agilpaes.pt/
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Quaisquer comportamentos contrários às medidas e regras estabelecidas neste Plano de 

Contingência que potenciem o contágio serão sujeitos a procedimento disciplinar e criminal 

(de acordo com a enquadramento legal em vigor). 

 

 

 

9. Responsabilidades e Substitutos  

 

COORDENADOR – Diretora e Subdiretor: Isilda Pereira e João Sousa 

 

COORDENAÇÃO EQUIPA OPERATIVA 

Adjuntas da Direção:   Paula Léo 

                    Filomena Ferreira 

          Fátima Oliveira 
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Escola EB 2,3 Manuel de Figueiredo 

 

 

9.1. Coordenadora de Estabelecimento Manuel de Figueiredo: Filomena Beijocas 

Ponto Focal COVID19: Fátima Oliveira 

           Docente: Nuno Gonçalves 

 

SERVIÇOS DE APOIO  

a Alunos/Pessoal Docente/Pessoal não Docente Funcionárias: 

       Paula Faria (MF) 

  Odete Gonçalves (MF) 

        

Contactos diários com as famílias - Responsáveis:  Paula Léo 

                                                                   Filomena Beijocas 

                                                  Fátima Oliveira 
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Escola Secundária de Maria Lamas 

 

 

9.2.  Subdiretor: João Sousa 

Ponto Focal COVID19: Paula Léo 

            

SERVIÇOS DE APOIO  

a Alunos/Pessoal Docente/Pessoal não Docente Funcionárias: 

       

                  Ana Bela Dias (ML) 

               

Contactos diários com as famílias - Responsáveis:  Paula Léo 

                                                                                                        

         Fátima Oliveira 
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Centro Escolar de Assentis e Chancelaria 

 

9.3. Responsabilidades e Substitutos  

 

 Coordenador de Estabelecimento/Ponto Focal COVID19 :  

Henrique Manuel Arrais Brites Moita 

           Docente: Maria da Conceição Freitas 

                    

 

SERVIÇOS DE APOIO  

a Alunos/Pessoal Docente/Pessoal não Docente Funcionárias: 

                               Elsa Costa- CEAC     

                                               Teresa Conde - CEAC 

              Tânia Cotovio – CEAC 

 

 

Contactos diários com as famílias- Responsáveis: Henrique Manuel Brites Moita 

                                                                                Maria da Conceição Freitas 

                                                                                Maria Filomena Ferreira 
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Centro Escolar de Olaia e Paço 

 

9.4. Responsabilidades e Substitutos  

 

 Coordenadora de Estabelecimento/Ponto Focal COVID19: Isabel Soares 

           Docente: Maria Helena Gomes 

                    

 

SERVIÇOS DE APOIO  

a Alunos/Pessoal Docente/Pessoal não Docente Funcionárias: 

                   Maria João Gonçalves - CEOP 

     Agostinha Rodrigues – CEOP 

 

 

Contactos diários com as famílias- Responsáveis:       Isabel Soares    

                                                                                               Maria João Gonçalves                                                                                

                                                                                         Maria Filomena Ferreira 
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Centro Escolar da Serra de Aire 

 

9.5. Responsabilidades e Substitutos  

 

 Coordenadora de Estabelecimento/Ponto Focal COVID19:  

Maria Odete Lince Martins 

           Docente: Ana Maria Carvalho Moitas 

                    

 

SERVIÇOS DE APOIO  

a Alunos/Pessoal Docente/Pessoal não Docente Funcionárias: 

                                  Conceição Limede - CESA    

                                                    Ana Cristina Galhardo - CESA 

                   Elsa Gonçalves – CESA 

 

 

Contactos diários com as famílias- Responsáveis:  Maria Odete Lince Martins 

                                                                                    Edith Carvalho 

                                                                                    Maria Filomena Ferreira 
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       Centro Escolar Visconde de S. Gião 

 

9.6. Responsabilidades e Substitutos  

 

              Coordenadora de Estabelecimento/Ponto Focal COVID19: Helena Correia Rosa 

             Docente:  Anabela Jorge 

 

SERVIÇOS DE APOIO  

a Alunos/Pessoal Docente/Pessoal não Docente Funcionárias: 

                   AO Isabel Lopes - CEVSG 

 

  Contactos diários com as famílias- Responsáveis:  Helena Correia Rosa 

                                                                                    Isabel Lopes 

                                                                                    Maria Filomena Ferreira 
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Jardim de Infância de Tufeiras 

 

9.7. Responsabilidades e Substitutos  

 

             Coordenadora de Estabelecimento/Ponto Focal COVID19: Pilar Jimenez 

           Docente: Marisa Duarte 

 

SERVIÇOS DE APOIO  

a Alunos/Pessoal Docente/Pessoal não Docente Funcionárias: 

                   Helena Salgueiro (JI TUFA) 

     Catarina Conceição (JI TUFB) 

Contactos diários com as famílias- Responsáveis:  Pilar Jimenez 

                                                  Marisa Duarte 

                                                                           Filomena Ferreira 
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Anexo I 

Organização Escolar da Escola EB 2/3 Manuel de Figueiredo 

1. As atividades letivas presenciais decorrerão entre as 8:30h e as 17:50h, criando 
horários/intervalos desfasados entre as turmas, evitando, o mais possível, a concentração 
dos alunos, dos professores e do pessoal não docente no recinto escolar, bem como no 
período mais frequente das deslocações escola-casa-escola; 

2. Estão definidos circuitos e procedimentos no interior da escola, que promovem o 
distanciamento físico entre os alunos, nomeadamente no percurso desde a entrada da 
escola até à sala de aula e nos acessos às casas de banho, de forma a distanciar os alunos;  

3. Ao portão da escola encontra-se um dispensador de álcool gel para os alunos procederem 
à higienização das mãos; 

4. A cada turma é atribuída uma única sala dos dos 5.º aos 7.º anos; 
5. À porta de cada sala encontra-se um dispensador de álcool gel para os alunos procederem 

à higienização das mãos; 
6. As mesas estão dispostas com a mesma orientação, evitando uma disposição que implique 

ter alunos de frente uns para os outros, ficando um aluno por secretária, sempre que 
possível;  

7. Cada aluno deverá manter o mesmo lugar na sala de aula; 
8. Os alunos permanecem, em regra, dentro da sala de aula aguardando pelo professor nos 

tempos em que há supressão de intervalo; 
9. Cada docente higienizará o seu espaço de trabalho antes de iniciar a atividade letiva; 
10. Os intervalos entre as aulas têm menor duração;  
11. O alunos não podem trazer objetos de casa que não estejam indicados pelos docentes, tais 

como bolas , brinquedos, PSPs, etc. 
12. Não há partilha de cacifos. Estes serão atribuídos, prioritariamente, aos 5.º e 8.º anos; 
13. A sala de isolamento está identificada de acordo com o Plano de Contingência 

implementado;   
14. O bufete/bar tem restrições de acesso (são retiradas as cadeiras de modo a evitar a 

permanência nos espaços: 
 

● intervalo das 10.10h acesso aos 5.º e 6.ºs anos; 
● intervalo das 11.10h acesso aos 7.º e 8.ºs anos; 

 
15. O acesso ao refeitório será feito de forma desfasada sendo o calendário afixado, de acordo 

com os horários das turmas; 
16. É privilegiada a via digital para todos os procedimentos administrativos;   
17. Devem manter-se abertas, sempre que possível, as janelas e as portas das salas e dos 

vários recintos, para evitar toques desnecessários em superfícies e manter os espaços 
arejados;  

18. As equipas de educação para a saúde no Agrupamento de Escolas, compostas por pessoal 
docente e não docente, em colaboração permanente com os centros de saúde (equipas de 
saúde escolar), associações de pais, estudantes e outros responsáveis por elaborar e 
coordenar os respetivos planos de saúde estão reforçadas;  

19. Está assegurada a presença dos recursos humanos estritamente necessários ao 
funcionamento das atividades letivas presenciais (pessoal docente e pessoal não docente). 

Anexo II 
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            Organização Escolar da Escola Secundária de Maria Lamas 

1. As atividades letivas presenciais decorrerão entre as 8:30h e as 17:50h, criando 
horários/intervalos desfasados entre as turmas, evitando, o mais possível, a concentração 
dos alunos, dos professores e do pessoal não docente no recinto escolar, bem como no 
período mais frequente das deslocações escola-casa-escola; 

2. Estão definidos circuitos e procedimentos no interior da escola, que promovem o 
distanciamento físico entre os alunos, nomeadamente no percurso desde a entrada da 
escola até à sala de aula e nos acessos às casas de banho, de forma a distanciar os alunos;  

3. Ao portão da escola encontra-se um dispensador de álcool gel para os alunos procederem 
à higienização das mãos; 

4. A cada turma é atribuída uma única sala, sempre que possível; 
5. À porta de cada sala encontra-se um dispensador de álcool gel para os alunos procederem 

à higienização das mãos; 
6. Não há partilha de cacifos; 
7. As mesas estão dispostas com a mesma orientação, evitando uma disposição que implique 

ter alunos de frente uns para os outros, ficando um aluno por secretária, sempre que 
possível;  

8. Cada aluno deverá manter o mesmo lugar na sala de aula; 
9. Os alunos permanecem, em regra, dentro da sala de aula aguardando pelo professor nos 

tempos em que há supressão de intervalo; 
10. Cada docente higienizará o seu espaço de trabalho antes de iniciar a atividade letiva; 
11. Os intervalos entre as aulas têm menor duração;  
12. O alunos não podem trazer objetos de casa que não estejam indicados pelos docentes, tais 

como, bolas , brinquedos, PSPs, etc. 
13. A sala de isolamento está identificada de acordo com o Plano de Contingência 

implementado;   
14. Os espaços não necessários à atividade letiva (bufetes/bares; salas de convívio de alunos 

e outros) têm restrições de acesso: 
● intervalo das 10.10h acesso aos 8.º e 9.ºs anos e CEF; 
● intervalo das 11.10h acesso aos 10.º, 11.º e 12.ºs anos. 

 
15. As refeições serão servidas em regime de take away, podendo ser consumidas numa sala 

condicionada para esse efeito; 
16. É privilegiada a via digital para todos os procedimentos administrativos;   
17. Devem manter-se abertas, sempre que possível, as portas dos vários recintos e, 

eventualmente, as janelas, para evitar toques desnecessários em superfícies e manter os 
espaços arejados;  

18. As equipas de educação para a saúde no Agrupamento de Escolas, compostas por pessoal 
docente e não docente, em colaboração permanente com os centros de saúde (equipas de 
saúde escolar), associações de pais, estudantes e outros responsáveis por elaborar e 
coordenar os respetivos planos de saúde estão reforçadas;  

19. Está assegurada a presença dos recursos humanos estritamente necessários ao 
funcionamento das atividades letivas presenciais (pessoal docente e pessoal não docente).  

Anexo III 

Organização Escolar do Centro Escolar de Assentis e Chancelaria 

1. As atividades letivas e de enriquecimento curricular presenciais decorrerão entre as 9:00h  
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e as 17:30h, criando horários/intervalos desfasados entre as turmas, evitando, o mais 
possível, a concentração dos alunos, dos professores e do pessoal não docente no recinto 
escolar, bem como no período mais frequente das deslocações escola-casa-escola; 
 

2. Estão definidos circuitos e procedimentos no interior da escola, que promovem o 
distanciamento físico entre os alunos, nomeadamente no percurso desde a entrada da 
escola até à sala de aula e nos acessos às casas de banho de forma a distanciar os alunos;  
 

3. À entrada dos edifícios encontra-se um tapete com desinfetante para o calçado e um 
dispensador de álcool gel para os alunos procederem à higienização das mãos; 

 
4. A cada turma é atribuída uma única sala; 

 
5. As mesas estão dispostas com a mesma orientação, evitando uma disposição que implique 

ter alunos de frente uns para os outros, ficando um aluno por secretária, sempre que 
possível; 

  
6. Cada aluno deverá manter o mesmo lugar na sala de aula; 

 
7. Cada docente higienizará o seu espaço de trabalho antes e após a atividade letiva; 

 
8. Os alunos não podem trazer objetos de casa que não estejam indicados pelos docentes, 

tais como bolas, brinquedos, etc. 
 

9. A sala de isolamento está identificada de acordo com o Plano de Contingência 
implementado;   

 
10. O acesso ao refeitório será feito de forma desfasada, de acordo com os horários das turmas; 

 
11. É privilegiada a via digital para todos os procedimentos administrativos;   

 
12. Devem manter-se abertas, sempre que possível, as janelas e as portas das salas e dos 

vários recintos, para evitar toques desnecessários em superfícies e manter os espaços 
arejados;  

 
13. As equipas de educação para a saúde no Agrupamento de Escolas, compostas por pessoal 

docente e não docente, em colaboração permanente com os centros de saúde (equipas de 
saúde escolar), associações de pais, estudantes e outros responsáveis por elaborar e 
coordenar os respetivos planos de saúde estão reforçadas;  

 
14. Está assegurada a presença dos recursos humanos estritamente necessários ao 

funcionamento das atividades letivas presenciais (pessoal docente e pessoal não docente) 
 

Anexo IV 

Organização Escolar do Centro Escolar de Olaia e Paço 
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1. As atividades letivas e de enriquecimento curricular presenciais decorrerão entre as 9h e as 
17:30h, criando horários/intervalos desfasados entre as turmas, evitando, o mais possível, 
a concentração dos alunos, dos professores e do pessoal não docente no recinto escolar, 
bem como no período mais frequente das deslocações escola-casa-escola; 

 
2. Estão definidos circuitos e procedimentos no interior da escola, que promovem o 

distanciamento físico entre os alunos, nomeadamente no percurso desde a entrada da 
escola até à sala de aula, nos acessos às casas de banho e refeitório, de forma a distanciar 
os alunos; 

 
3. À entrada do edifício e das salas encontra-se um dispensador de álcool gel para os alunos 

procederem à higienização das mãos; 
 

4. A cada turma é atribuída uma única sala; 
 

5. As mesas estão dispostas com a mesma orientação, evitando uma disposição que implique 
ter alunos de frente uns para os outros, ficando um aluno por secretária, sempre que 
possível; 

 
6. Cada aluno deverá manter o mesmo lugar na sala de aula; 

 
7. Cada docente higienizará o seu espaço de trabalho no início da atividade letiva; 

 

8. Cada docente higienizará os materiais após a sua utilização; 

 
9. Os alunos não podem trazer objetos de casa que não estejam indicados pelos docentes, 

tais como bolas, brinquedos, etc. 
 

10. A sala de isolamento está identificada de acordo com o Plano de Contingência 
implementado (sala do consultório médico);   

 
11. O acesso ao refeitório será feito de forma desfasada, de acordo com os horários das turmas; 

 
12. É privilegiada a via digital para todos os procedimentos administrativos;   

 
13. Devem manter-se abertas, sempre que possível, as janelas e as portas das salas e dos 

vários recintos, para evitar toques desnecessários em superfícies e manter os espaços 
arejados;  

 
14. As equipas de educação para a saúde no Agrupamento de Escolas, compostas por pessoal 

docente e não docente, em colaboração permanente com os centros de saúde (equipas de 
saúde escolar), associações de pais, estudantes e outros responsáveis por elaborar e 
coordenar os respetivos planos de saúde estão reforçadas; 
 

 
15. Está assegurada a presença dos recursos humanos estritamente necessários ao 

funcionamento das atividades letivas presenciais (pessoal docente e pessoal não docente). 
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Anexo V 

Organização Escolar do Centro Escolar da Serra de Aire 

 
1. As atividades letivas e de enriquecimento curricular presenciais decorrerão entre as 9h e as 

17:30h, criando horários/intervalos desfasados entre as turmas, evitando, o mais possível, 
a concentração dos alunos, dos professores e do pessoal não docente no recinto escolar, 
bem como no período mais frequente das deslocações escola-casa-escola; 
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2. Estão definidos circuitos e procedimentos no interior da escola, que promovem o 

distanciamento físico entre os alunos, nomeadamente no percurso desde a entrada da 
escola até à sala de aula e nos acessos às casas de banho, de forma a distanciar os alunos;  

 
3. À entrada dos edifícios encontra-se um tapete com desinfetante para o calçado e um 

dispensador de álcool gel para os alunos procederem à higienização das mãos; 
 

4. A cada turma é atribuída uma única sala; 
 

5. As mesas estão dispostas com a mesma orientação, evitando uma disposição que implique 
ter alunos de frente uns para os outros, ficando um aluno por secretária, sempre que 
possível;  

 
6. Cada aluno deverá manter o mesmo lugar na sala de aula; 

 
7. Cada docente higienizará o seu espaço de trabalho antes e após a atividade letiva; 

 
8. Os alunos não podem trazer objetos de casa que não estejam indicados pelos docentes, 

tais como bolas, brinquedos, etc. 
 

9. A sala de isolamento está identificada de acordo com o Plano de Contingência 
implementado (Gabinete Médico);   

 
10. O acesso ao refeitório será feito de forma desfasada, de acordo com os horários das turmas; 

 
11. É privilegiada a via digital para todos os procedimentos administrativos;   

 
12. Devem manter-se abertas, sempre que possível, as janelas e as portas das salas e dos 

vários recintos, para evitar toques desnecessários em superfícies e manter os espaços 
arejados;  

 
13. As equipas de educação para a saúde no Agrupamento de Escolas, compostas por pessoal 

docente e não docente, em colaboração permanente com os centros de saúde (equipas de 
saúde escolar), associações de pais, estudantes e outros responsáveis por elaborar e 
coordenar os respetivos planos de saúde estão reforçadas;  

 
14. Está assegurada a presença dos recursos humanos estritamente necessários ao 

funcionamento das atividades letivas presenciais (pessoal docente e pessoal não docente). 
 

Anexo VI 

Organização Escolar do Centro Escolar Visconde de S. Gião 

 

1. As atividades letivas e de enriquecimento curricular presenciais decorrerão entre as 8:30h e 
as 17:30h, criando horários/intervalos desfasados entre as turmas, evitando, o mais 
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possível, a concentração dos alunos, dos professores e do pessoal não docente no recinto 
escolar, bem como no período mais frequente das deslocações escola-casa-escola; 
 

2. Estão definidos circuitos e procedimentos no interior da escola, que promovem o 
distanciamento físico entre os alunos, nomeadamente no percurso desde a entrada da escola 
até à sala de aula e nos acessos às casas de banho, de forma a distanciar os alunos;  

 
3. A entrada e saída dos alunos faz-se pelos dois portões. Pelo portão norte, entram e saem, 

ao final do dia, as crianças do pré- escolar, os alunos transportados e todos aqueles que 

vêm acompanhados pelos diferentes centros de atividades de tempos livres. Pelo portão sul, 

entram e saem os alunos que vêm acompanhados por familiares ou que vêm sozinhos. À 

hora do almoço, as entradas e saídas fazem-se pelo portão sul; 

 

4. À entrada dos edifícios encontra-se um dispensador de álcool gel para os alunos procederem 

à higienização das mãos e um tapete para a desinfeção do calçado; 

5. A cada turma é atribuída uma única sala; 
 

6. As mesas estão dispostas com a mesma orientação, evitando uma disposição que implique 
ter alunos de frente uns para os outros, ficando um aluno por secretária, sempre que 
possível;  

 
7. Cada aluno deverá manter o mesmo lugar na sala de aula; 

 
8. Cada docente higienizará o seu espaço de trabalho antes e após a atividade letiva; 

 
9. O alunos não podem trazer objetos de casa que não estejam indicados pelos docentes, tais 

como bolas, brinquedos, etc. 
 

10. A sala de isolamento está identificada de acordo com o Plano de Contingência 
implementado;   

 
11. O acesso ao refeitório será feito de forma desfasada, de acordo com os horários das turmas; 

 
12. É privilegiada a via digital para todos os procedimentos administrativos;   

 
13. Devem manter-se abertas, sempre que possível, as janelas e as portas das salas e dos vários 

recintos, para evitar toques desnecessários em superfícies e manter os espaços arejados;  
 

14. As equipas de educação para a saúde no Agrupamento de Escolas, compostas por pessoal 
docente e não docente, em colaboração permanente com os centros de saúde (equipas de 
saúde escolar), associações de pais, estudantes e outros responsáveis por elaborar e 
coordenar os respetivos planos de saúde estão reforçadas;  

 
15. Está assegurada a presença dos recursos humanos estritamente necessários ao 

funcionamento das atividades letivas presenciais (pessoal docente e pessoal não docente). 
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Anexo VII 

Organização Escolar do Jardim de Infância de Tufeiras 

 
1. As atividades letivas e de animação e apoio à família presenciais decorrerão entre as 8:00h 

e as 18:30h, criando horários/intervalos desfasados entre as turmas, evitando, o mais 
possível, a concentração dos alunos, dos professores e do pessoal não docente no recinto 
escolar, bem como no período mais frequente das deslocações escola-casa-escola; 
 

2. Estão definidos circuitos e procedimentos no interior do Jardim, que promovem o 
distanciamento físico entre os alunos, nomeadamente no percurso desde a entrada do 
edifício até à sala de aula e nos acessos às casas de banho, refeitório e sala de 
prolongamento de horário, de forma a distanciar os alunos;  
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3. À entrada do edifício encontra-se um dispensador de álcool gel para os alunos procederem 

à higienização das mãos e um tapete para a desinfeção do calçado; 
 

4. A cada turma é atribuída uma única sala; 
 

5. As mesas estão dispostas de modo a evitar que as crianças fiquem de frente uns para os 
outros;  

6. Cada criança deverá, sempre que possível, manter o mesmo lugar na sala de aula; 
 

7. Cada docente higienizará o seu espaço de trabalho antes e após a atividade letiva; 
 

8. As crianças não podem trazer objetos de casa que não estejam indicados pelos docentes, 
tais como bolas, brinquedos, etc. 

 
9. A sala de isolamento está identificada de acordo com o Plano de Contingência 

implementado;   
 

10. O acesso ao refeitório será feito de forma desfasada, de acordo com os horários das turmas; 
 

11. É privilegiada a via digital para todos os procedimentos administrativos;   
 

12. Devem manter-se abertas, sempre que possível, as janelas e as portas das salas e dos vários 
recintos, para evitar toques desnecessários em superfícies e manter os espaços arejados;  

 
13. As equipas de educação para a saúde no Agrupamento de Escolas, compostas por pessoal 

docente e não docente, em colaboração permanente com os centros de saúde (equipas de 
saúde escolar), associações de pais, estudantes e outros responsáveis por elaborar e 
coordenar os respetivos planos de saúde estão reforçadas;  

 
14. Está assegurada a presença dos recursos humanos estritamente necessários ao 

funcionamento das atividades letivas presenciais (pessoal docente e pessoal não docente). 
 

Anexo VIII 

Escola de Acolhimento 

(A designar) 

Acompanhamento de filhos a cargo de trabalhadores de serviços essenciais (artigo 10º do 

Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março). 

 

Horário da escola de acolhimento – das 07h:45 às 18h:00 
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Medidas de Prevenção e Controlo - Etiqueta de Procedimentos 

 À entrada dos edifícios, encontra-se um dispensador de álcool gel para os alunos 

procederem à higienização das mãos e um tapete para a desinfeção do calçado; 

 A utilização de máscara por parte das crianças na escola de acolhimento não é 

obrigatória, contudo, é recomendada; 

 A escola dispinibiliza máscara cirúrgica, caso o seja solicitado; 

 É feita a medição de temperatura, mas não é registada; 

 Quando a temperatura for igual ou superior a 38º, a Assistente Operacional contacta o 

Encarregado de Educação. 

 

Anexo IX 

(Professores/Técnicos ELI, CRI, AEC, AAAF, outros… ) 

 

Procedimentos - Medidas de contenção Covid 

 

Medidas de Prevenção e Controlo - Etiqueta de Procedimentos 

 

Na entrada dos professores e técnicos nos diferentes espaços escolares devem manter-se 

os esforços para conter a propagação do novo coronavírus.   

O presente documento, anexo ao Plano de Contingência, pretende reforçar as orientações 

inscritas no PC, salvaguardando as boas práticas de higienização das mãos e etiqueta 

respiratória. Neste sentido, reforçam-se as medidas de prevenção diária que deverão ser 

implementadas por toda a comunidade educativa, colaboradores e parceiros no espaço 

escolar. 

Procedimentos Pessoais 

1. Entrar na Escola pelo acesso indicado para os professores de acordo com as orientações 

de cada estabelecimento; 

2. À entrada dos edifícios encontra-se um tapete com desinfetante para o calçado e um 

dispensador de álcool gel para procederem à higienização das mãos; 
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3. Utilizar máscaras no interior da escola (dentro e fora da sala de aula, exceto nas 

situações em que a especificidade da função não o permita; 

4. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, 

interruptores, etc;  

5. Reforçar a lavagem das mãos antes e após as aulas; 

6. 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. 

 

Procedimentos no trabalho com os alunos 

1. Divulgar/promover, nos espaços educativos, campanhas de sensibilização para as boas 

práticas de higiene, bem como de distanciamento físico e etiqueta respiratória;  

2. Acompanhar os alunos nas suas deslocações no interior dos edifícios salvaguardando a 

distância de segurança e o cumprimento das marcações existentes no chão; 

3. Respeitar e fazer respeitar os circuitos e procedimentos no interior da escola, que 

promovem o distanciamento físico entre os alunos, nomeadamente no percurso desde a 

entrada da escola até à sala de aula e nos acessos às casas de banho de forma a distanciar 

os alunos; 

4. Quando as atividades ocorrerem em contexto de sala de aula, os alunos deverão manter 

o mesmo lugar que ocupam na sala, no decorrer da componente letiva; 

5. Em sala de aula, sempre que possível, manter os alunos à distância de segurança 

recomendada, mantendo portas e janelas abertas; 

6. Garantir mesa e material individual em cada atividade evitando a partilha de objetos e 

materiais; 

7. Sempre que a atividade o permita deve privilegiar-se os espaços exteriores ou os 

espaços mais amplos; 

8. Antes do início de cada atividade deve assegurar-se que os materiais foram devidamente 

higienizados; 

9. Após a atividade deve higienizar os materiais utilizados; 

10. Manter atualizada a lista de contactos das crianças; 
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11. Os professores e outros técnicos devem conhecer o Plano de Contingência do 

Agrupamento e a localização da sala de isolamento. 

12. Em todos os contactos deve privilegiar-se o contacto telefónico e a via digital para 

todos os procedimentos administrativos;   

13. Não serão admitidos na Escola quaisquer pessoas (alunos, professores, funcionários, 

encarregados de educação) que manifestem febre, tosse ou dificuldades respiratórias; 

14. No caso de ter algum familiar que manifeste febre, tosse ou dificuldades respiratórias, 

não deve frequentar a escola. 

Atuação em caso de situação suspeita: 

 

Medida I-Aluno-em contexto de sala de aula 

1. O professor questiona o aluno no sentido de averiguar se este se sente com 

febre e, pelo menos, um dos seguintes sintomas: tosse, falta de ar, cansaço; 

2.  Em caso de suspeita de infeção do aluno, procura tranquilizá-lo; 

 

3.  Manda chamar um funcionário para encaminhar o aluno para a sala de isolamento; 

 

4.  Desinfeta a mesa do aluno e as suas mãos com álcool; 

 

5.  Promove o arejamento imediato da sala; 

  

  6.  O funcionário acompanha o aluno até à sala de isolamento; 

7.  O aluno desinfeta as mãos; 

 

8.  O funcionário mede a temperatura do aluno; 

 

9.  O funcionário desinfeta as mãos e o termómetro; 

 

10. Em caso de temperatura superior a 38ºC, o funcionário contacta um dos   

Coordenadores da Equipa Operativa. 
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11. O coordenador providencia o contacto com o Encarregado de Educação do aluno; 

12. O coordenador liga para a linha Saúde 24 e age em conformidade com as 

orientações recebidas; 

13. O coordenador providencia o contacto com os Encarregados de Educação dos alunos 

que partilharam o espaço com o aluno. Devem seguir os procedimentos aconselhados 

pelas autoridades de saúde. 

 

 
Medida III- Docente e Não Docente 

1. Tomada de consciência de sintomas do vírus como febre e, pelo menos, um dos 

seguintes sintomas: tosse, falta de ar e cansaço; 

2. Dirige-se para a sala de isolamento; 

3. Verifica a temperatura corporal; 

4. Desinfeta as mãos e o termómetro; 

5. Liga para a Saúde 24 e age em conformidade com as orientações recebidas; 

6. Caso seja aconselhado, ausenta-se da escola, comunicando ao Responsável da escola. 
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Anexo X 

LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE SUPERFÍCIES EM AMBIENTE ESCOLAR NO CONTEXTO DA 

PANDEMIA COVID-19 
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