
 

                
                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANO DE CONTINGÊNCIA 
COVID 19 

 
 
 

Orientações para as Escolas e JI do Agrupamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O objetivo do Plano de Contingência é manter as atividades da instituição 

escolar, em face dos possíveis efeitos da epidemia do CORONAVIRÚS, 

nomeadamente o absentismo dos profissionais, dos alunos, das crianças e 

respetivas repercussões nas atividades escolares e no ambiente familiar e 

social de toda a comunidade educativa. 

 
1.Designar um coordenador e respetiva equipa operativa. 

 
 

Responsáveis pelo planeamento e 
coordenação do Plano 

 
Subdiretora, 
Adjunto, 
Coordenadores de estabelecimento. 
 

Responsáveis pela Informação e 
Comunicação 

 
Serviços Administrativos 
Coordenadores e responsáveis de 
estabelecimento, 
Adérito Maia, 
Elisabete Fernandes, 
Luísa Mendes. 
 

Responsáveis pela Prevenção e 
Controlo da Infeção 

 
Educadoras/professores titulares de 
turma, 
Assistentes operacionais. 
 

Responsáveis pelas medidas de 
manutenção das atividades escolares 

 
Coordenadores / responsáveis de 
estabelecimento, 
Educadoras/Professores titulares de 
turma, 
Assistentes operacionais. 
 

 
 



2.Definir a cadeia de comando e controlo. 
A Coordenadora da escola supervisiona a aplicação das medidas previstas no 

Plano. 

O restante conselho de docentes serão os interlocutores diretos dos 

responsáveis pelas medidas relativas à Informação e Comunicação, bem como 

na Prevenção e Controlo da Infeção. 

A Coordenadora será a interlocutora direta dos professores titulares, dos 

dinamizadores das Atividades de Enriquecimento Curricular e das Assistentes 

Operacionais para a manutenção das atividades escolares. 

 

3. Identificar as atividades essenciais e prioritárias. 

As atividades essenciais e prioritárias são: 

1- a gestão da escola; 

2- a vigilância do portão de entrada principal; 

3 - o funcionamento das aulas;  

4 - o funcionamento do refeitório. 

 

4. Definir os recursos humanos mínimos para cada uma das áreas 

prioritárias e assegurar a sua substituição, por profissionais formados para 

o desempenho dessas funções. 

 

ÓRGÃO DE GESTÃO DA ESCOLA 

A Coordenadora será substituída por um docente em quem ela delegue e este 

por um professor do Conselho de Docentes, de acordo com uma ordem pré 

estabelecida. 

 

PROFESSORES 

Uma situação de pouco absentismo do pessoal docente será resolvida com 

aulas de substituição e/ ou distribuição dos alunos da seguinte forma: 

 1.º Professores titulares de turma; 

 2.º Professores de Apoio Educativo; 

 3.º Professores de Educação Especial; 

 



Uma situação de absentismo elevado destes profissionais deverá ser 

equacionado com o horário das turmas que lecionam, sendo que na ausência 

dos seus professores, deverá ser ponderado o envio dos alunos para suas 

casas. 

 

ALUNOS 

O absentismo prolongado de alunos conduzirá à adoção de estratégias de 

trabalho diversificadas que passam também pela utilização das novas 

tecnologias. 

 

ASSISTENTES OPERACIONAIS 

No caso de ausência de uma Assistente Operacional, esta será substituída por 

outra do Agrupamento, enquanto for possível, e não pôr em risco o 

funcionamento da escola onde está sediada a sede de Agrupamento.  

O absentismo elevado das mesmas colocará em risco a continuidade das aulas, 

pois ainda que seja considerada a possibilidade de cada professor utilizar uma 

chave própria, a higiene e limpeza das salas ficará comprometida, 

aumentando o risco de propagação do vírus através das superfícies, como 

tampos de carteiras, maçanetas de portas, entre outras. A situação será 

comunicada à Direção Executiva do Agrupamento que entrará em contacto 

com a Câmara Municipal pedindo um reforço de assistentes operacionais, caso 

tal não possa ocorrer, proceder-se-á ao encerramento do estabelecimento de 

ensino por não possuir assistentes que assegurem o funcionamento do mesmo. 

Nesta situação, os encarregados de educação serão informados, indicando-se 

o período previsto de encerramento do estabelecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Estabelecer um plano de acompanhamento dos profissionais, incluindo 

atualização de todos os contactos telefónicos. 

Reforçar a comunicação e a cooperação com as unidades de Saúde Públicas, 

com os encarregados de educação e com a restante comunidade educativa: 

Linha de Saúde Pública: SNS24 – 808 24 24 24 

Direção Geral de Saúde:  https://www.dgs.pt/ 

E-mail: geral@dgs.min-saude.pt 

Tel.:  218 430 500 

 

Divulgação através de folhetos informativos e cartazes; 

Divulgação através de reuniões com encarregados de educação; 

Informação a todos os funcionários da Escola. 

 

6. Recomendar aos profissionais que sigam as orientações do Ministério da 

Saúde, nomeadamente as difundidas através do portal www.dgs.pt. 

Divulgação, informação e sensibilização a toda a comunidade escolar. 

 

7. Reforçar o plano de higiene da instituição escolar, por forma a tornar 

exequíveis as medidas aconselhadas (lavagem das mãos, toalhetes 

descartáveis, etc). 

Serão feitas, sempre que necessário, reuniões com as Assistentes Operacionais 

de modo a definir rotinas de higiene dos espaços, para evitar a propagação do 

vírus COVID19.  

Será afixada informação de sensibilização para os vários elementos da 

comunidade educativa no sentido da adoção de comportamentos preventivos 

adequados, nomeadamente os que intervêm no ambiente escolar. 

 

7.1 Medidas de higiene pessoal 

Sensibilizar/monitorizar os alunos na lavagem frequente das mãos com água e 

sabão ou solução desinfetante a base de álcool: início das aulas, após os 

intervalos, antes do almoço. 

Evitar tocar com as mãos nos olhos, nariz e boca. 

https://www.dgs.pt/
mailto:geral@dgs.min-saude.pt


Ao espirrar e tossir, tapar o nariz e boca com o braço ou lenço de papel que 

deve ser colocado no lixo. Nunca tapar o nariz e boca com a mão.  

Evitar partilhar material escolar, brinquedos, comida e outros objetos 

pessoais.  

 

7.2 Medidas de higiene do ambiente escolar 

Reparação de eventuais deficiências nas instalações e equipamentos para 

lavagem/desinfeção de mãos. 

Identificar equipamentos/produtos/materiais necessários a instalar, 

disponibilizar ou adquirir: 

1 – doseadores antissépticos para lavagem de mãos em locais distantes 

de fontes de água. 

2 – equipamento dos W.C. com sabão e/ou outros produtos.  

A desinfeção das superfícies das mesas, maçanetas de portas, corrimãos e 

outras com maior risco de contágio do vírus deverão ser limpas pelas 

Assistentes Operacionais várias vezes ao dia. 

As casas de banho funcionarão com horários desencontrados pelas turmas dos 

respectivos corredores e serão desinfectadas entre cada turma. 

Após a utilização de cada espaço será feita a higienização do mesmo. 

 

7.3 Medidas de vigilância 

Reforço na atenção a sintomas dos alunos e adultos: febre (38ºC), tosse, 

dificuldade respiratória. 

Aplicação destas medidas nos casos de crianças e adultos que fizeram viagens 

a outros países. 

 

7.4 Medidas de isolamento e distanciamento social 

Interdição da entrada no espaço escolar de crianças, alunos ou profissionais 

que manifestem febre ou outros sintomas/sinais de gripe. Em caso de dúvida, 

será contactada a linha Saúde 24 através do telefone 808 24 24 24. 

1. Perante a identificação de um caso suspeito, este deve ser encaminhado 

para a área de isolamento, pelos circuitos definidos no Plano de Contingência. 

2. Os encarregados de educação do caso suspeito devem ser de imediato 

contactados para levar o aluno ou a criança e aconselhados a contactar o 



SNS24 (808 24 24 24), o que também poderá ser feito na própria Escola ou 

Jardim de Infância. 

3. Todos os encarregados de educação devem ser informados em caso de 

existência de um caso suspeito na instituição. 

4. A Autoridade de Saúde Local deve ser imediatamente informada do caso 

suspeito, bem como dos seus contactos, de forma a facilitar a aplicação de 

medidas de Saúde Pública aos contactos próximos. Para o efeito os 

estabelecimentos devem manter atualizados os contactos das Autoridades de 

Saúde territorialmente competentes. 

5. Deve reforçar-se a limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo 

caso suspeito e da área de isolamento, nos termos da Orientação 014/2020 da 

DGS. 

6. Os resíduos produzidos pelo caso suspeito devem ser acondicionados em 

duplo saco de plástico e resistentes, fechados com dois nós apertados, 

preferencialmente com um adesivo/atilho e devem ser colocados em 

contentores de resíduos coletivos após 24 horas da sua produção (nunca em 

ecopontos) 

 

7. Esta sala deve ter um Kit com água e alguns alimentos (fruta…); contentor 

de resíduos; solução antisséptica de base alcoólica; toalhetes de papel; 

máscara(s) cirúrgica(s); luvas descartáveis; termómetro; lenços de papel.  

8. Na ausência de uma sala de isolamento os alunos deverão aguardar pelos 

encarregados de educação num espaço isolado, acessível a um W.C. e 

equipado com doseador antisséptico e um balde de lixo com pedal. 

9. Deve ser feito o registo da situação em folha própria. 

10.Em caso de validação de suspeita de infeção, serão devidamente 

informados os encarregados de educação, de acordo com as orientações dos 

serviços de saúde. 

 

7.4.1 Reposição de stocks de produtos de higiene e farmácia 

Produtos de higiene necessários: detergentes/desinfetantes, toalhetes de 

papel, sabonete para mãos. 

Produtos de farmácia necessários: termómetro, álcool, Solução antisséptica 

de base alcoólica, máscaras cirúrgicas, luvas descartáveis. 

Solicitar à Junta de Freguesia a reposição dos produtos em falta. 



8. Atividades das escolas 

Deve ser feita uma avaliação de risco antes da concretização de eventos pelas 

escolas, evitando atividades em espaços fechados e muito frequentados. 

Os eventos organizados pelo agrupamento serão avaliados caso a caso. 

 

Gestão do espaço escolar 

Grupo/Turma 
Entrada 

Intervalo Almoço 
Saída 

Hora Portão Hora Portão 

JI- sala1 09.00 75B  11.20 14.50 
 

75B 

JI- sala2 09.15 75B  11.30 15.00 75B 

1.º A 09.00 
75 
ou 
75A 

10.30 12.30 
15.30 
16.30 
17.30 

75 
ou 

75A 

1.º B 09.00 

75 
ou 

75A 
10.30 12.30 

15.30 
16.30 
17.30 

75 
ou 

75A 

2.º A 08.45 

75 
ou 

75A 
10.00 12.00 

15.15 
16.30 
17.15 

75 
ou 

75A 

2.º B 09.00 

75 
ou 

75A 
10.30 12.30 

15.30 
16.30 
17.30 

75 
ou 

75A 

3.º A 09.15 

75 
ou 

75A 
10.30 13.00 

15.45 
16.40 
17.40 

75 
ou 

75A 

3.º B 09.15 

75 
ou 

75A 
10.30 13.00 

15.45 
16.40 
17.40 

75 
ou 

75A 

4.º A 08.45 

75 
ou 

75A 
10.00 12.00 

15.15 
16.30 
17.15 

75 
ou 

75A 

4.º B 08.45 

75 
ou 

75A 
10.00 12.00 

15.15 
16.30 
17.15 

75 
ou 

75A 

 

 

 



8. 1. Cantina escolar 

Os alunos frequentarão o espaço por turnos. 

Os alunos estarão separados por grupos/turma, mantendo sempre que possível 

a distribuição implementada nas salas de aula. 

Os alunos que tragam “termo” deveram ser exclusivamente os próprios a 

manipular o mesmo. 

A higienização será efectuada pela entidade fornecedora das refeições. 

 

9.Recomendações para os Encarregados de Educação e comunidade escolar 

Não trazer os alunos para a Escola com febre.  

Informar a Escola no caso de terem tido contacto com pessoas infetadas e 

quando fizeram viagens. 

Obrigatoriedade de entregar Declaração Médica quando um aluno falte mais 

de 3 dias. 

 

10. Identificar os parceiros com quem deve ser estabelecida uma adequada 

articulação e manter uma listagem de contactos atualizada. 

Centro de Saúde de Alcabideche -------------------- 214 604 521 

Proteção Civil de Cascais ----------------------------- 800 203 186 

Escola Segura ------------------------------------------- 217 653 240 

Bombeiros Voluntários de Alcabideche ------------- 214 607 950 

 

11. Assegurar a existência de uma “reserva estratégica” de bens ou  

produtos cuja falta possa comprometer o exercício das atividades mínimas 

ou consideradas prioritárias (durante o período crítico da epidemia). 

Será adquirida uma reserva de água engarrafada, bem como, uma reserva de 

materiais escolares e de produtos de higiene e limpeza. 

 

12. Divulgar o Plano a nível interno e junto da comunidade educativa. 

As medidas de prevenção e controlo do vírus bem como o Plano de 

Contingência serão divulgadas em todas as reuniões, em reuniões com 

encarregados de educação e professores titulares de turma, em cartazes 

informativos no espaço exterior da Escola e sempre que se julgar necessário. 

 

 



13. Elaborar uma estratégia de comunicação interna e externa. 

A comunicação interna far-se-á seguindo a cadeia de comando, pessoalmente 

ou através de circuito interno de telefone. 

A comunicação externa partirá da Coordenação da Escola para o exterior. 

 

14. Avaliar e manter o Plano atualizado. 

Serão realizadas reuniões regulares com os responsáveis pelos vários setores 

da escola, para aferir o grau de execução do Plano e eventuais reformulações. 

 

 

 

 

 

Alcabideche, 10 de setembro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agrupamento de Escolas de Alcabideche 
Fluxograma de atuação perante um caso suspeito no Jardim de Infância 

ou Escola 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNS24: 808 24 24 24 

Coordenadora de Unidade, Enfermeira Helena: 912 006 093 

 

Uma criança ou adulto com: 

Presença de Sintomas 

(febre ou tosse ou dificuldade respiratória) 

Na sala de isolamento 

O adulto colocar a sua máscara 

e contactar o encarregado de educação e a linha 

de SNS24 808 24 24 24 e seguir as orientações 

Este adulto só sai quando chegar o EE ou familiar 

por ele designado  

 

Deve: 

O adulto dirigir-se para a área de isolamento  

A criança dirigir-se para a área de isolamento 

acompanhada de um adulto  

E informar a pessoa responsável 

O profissional que acompanha a criança questiona 

a Saúde 24 sobre as medidas de proteção e 

isolamento que deve cumprir   

A pessoa que vem acompanhar a criança não 

deve ser substituída por outra. 

Ficará a aguardar instruções da DGS para se 

deslocar com a criança 

Após decisão sobre o caso: 

Limpeza e desinfeção da área de isolamento e 

reposição do material usado. 


