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Infeção pelo Novo CoronaVirus (COVID-2019) 

Plano de Contingência – 2020/2021 

Escola Básica e Secundária Josefa de Óbidos                                                                                                                  

1) ENQUADRAMENTO/INTRODUÇÃO 

O presente documento foi elaborado no contexto do surto atual de infeção por SARS-CoV-

2 (COVID-19) com origem na China suportando-se nas orientações, recomendações e 

Informações da Direção-Geral da Saúde dirigidas aos profissionais de saúde, empresas e 

população em geral e de acordo com os conhecimentos atuais relativos a esta entidade. 

Tem como principal objetivo compilar conceitos e procedimentos de atuação em diversos 

cenários possíveis de infeção pelo COVID 2019, especialmente dirigidos à comunidade, tendo-se 

como objetivo o esclarecimento dos diversos parceiros e responsáveis de entidades e organizações. 

Pretende-se mitigar a expansão desta infeção e evitar atitudes ou comportamentos desadequados à 

situação, prevendo-se a atualização deste documento sempre que tal se justifique. 

Na atual conjuntura e considerando a necessidade de atuar proactivamente na programação 

do ano letivo vindouro, importa definir uma estratégia concertada de atuação, priorizando a 

prevenção da doença e minimizando o risco de transmissão da mesma. 

Assim, procura-se, com este documento divulgar um conjunto de medidas preventivas 

adotadas pelo Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos que visam a deteção precoce de 

eventuais casos suspeitos e rápida e adequada gestão dos mesmos, em articulação com as 

autoridades de saúde, conforme definido nas normas orientadoras  

Estas englobam um leque de medidas que compreendem desde condições especificas de 

funcionamento, tais como o desfasamento de horários de entrada e saída e/ou turnos de almoço; 

regras de higiene, que compreendem a divulgação de informação de  higienização do corpo e do 

espaço; etiqueta respiratória, tal como a utilização da máscara; e de distanciamento físico. 

Para além disso, este plano de medidas surge como mitigador de possibilidades de contágio 

e como garante da segurança de toda a comunidade educativa. Para além disto, este plano é 

adaptado à abertura de um novo ano letivo, com as alterações necessárias a este contexto de 

pandemia de Covid-19.  
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2) DEFINIÇÕES  

2.1. Definição de Covid -19 

A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2). 

A doença manifesta-se predominantemente por sintomas respiratórios, nomeadamente, febre, 

tosse, dificuldade respiratória, podendo também existir outros sintomas, entre os quais, odinofagia 

(dor de garganta) e dores musculares generalizadas. 

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 pousar na boca, nariz ou olhos de 

pessoas que estão próximas (< 2 metros). 

 Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com 

SARS-CoV-2 e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos. 

2.2. Definições de Caso 

Caso suspeito  

Critérios clínicos  Critérios epidemiológicos 

Infeção respiratória 

aguda (febre ou tosse 

ou dificuldade 

respiratória) 

requerendo ou não 

hospitalização 

 

 

E 

História de viagem para áreas com transmissão comunitária 

ativa* nos 14 dias antes do início de sintomas  

OU 

Contacto com caso confirmado ou provável de infeção por 

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

sintomas  

OU 

Profissional de saúde ou pessoa que tenha estado numa 

instituição de saúde onde são tratados doentes com COVID-19 

*Áreas com transmissão comunitária ativa: 

Transmissão comunitária à escala mundial – 

Pandemia. 

Caso provável 

Caso suspeito com 

teste para SARS-

CoV-2 inconclusivo 

 

E 
Sem evidência laboratorial de outros agentes microbiológicos 
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ou teste positivo para 

pan-Coronavírus  

Caso confirmado 

Caso com confirmação laboratorial de COVID-19, independentemente dos sinais e 

sintomas. 

Contacto próximo 

Alto risco de exposição 

Pessoa com: 

 Contacto frente a frente com um caso de COVID-19 a uma distância de menos de 2 

metros e durante 15 minutos ou mais; 

 Contacto físico direto com um caso de COVID-19; 

 Contacto direto desprotegido com secreções contaminadas de um caso de COVID-19; 

 Contacto em ambiente fechado com um caso de COVID-19 (ex. coabitação, sala de 

aula, sala de reuniões, sala de espera) durante 15 minutos ou mais; 

 Viagem com caso de COVID-19: 

a) Numa aeronave em que: 

- Esteja sentada até 2 lugares para qualquer direção em relação ao caso (2 

lugares a toda a volta do caso); 

- Seja companheira de viagem; 

- Efetue prestação direta de cuidados ao caso; 

- Seja tripulante de bordo e sirva a secção do caso; 

- Se caso com sintomatologia grave ou com grande movimentação dentro 

da aeronave, todas as pessoas podem ser consideradas como contacto; 

b) Num navio em que: 

- Seja companheira de viagem; 

- Partilhe a mesma cabine; 

- Efetue prestação direta de cuidados; 

- Seja tripulante de bordo e sirva a cabine do caso; 

- Aplicam-se também as condições descritas nos pontos acima não 

referentes às viagens; 

c) Em qualquer outro meio de transporte que: 

- Não tenha boa ventilação; 

- Não efetue paragens frequentes com abertura de portas; 



 

Página 5 de 55                                                                Infeção pelo novo coronavírus- Plano de Contingência

  
 

- Não tenha redução da lotação máxima; 

 Exposição associada a cuidados de saúde, com prestação direta, desprotegida, de 

cuidados a casos de COVID-19 (isto é, sem uso de EPI adequado à atividade 

assistencial respetiva, de acordo com a Norma 007/2020 ou a Orientação 019/2020, ou 

quando houver indícios de utilização/remoção incorreta); 

 Contacto desprotegido, em ambiente laboratorial ou locais de colheita, com produtos 

biológicos infetados com SARS-CoV-2. 

Baixo risco de exposição (contacto casual) 

Pessoa com: 

 Contato frente a frente com um caso de COVID-19 a uma distância de menos de 2 

metros e durante menos de 15 minutos; 

 Contacto em ambiente fechado com caso de COVID-19 durante menos de 15 minutos 

ou contacto protegido durante 15 minutos ou mais; 

 Viagem com caso de COVID-19 em qualquer meio de transporte, com exceção dos 

referidos na exposição de alto risco; 

  Contacto esporádico (em movimento/circulação) com caso de COVID-19; 

 Exposição associada a cuidados de saúde, sem prestação direta de cuidados a casos de 

COVID-19 sem utilização de EPI; 

 Exposição associada a cuidados de saúde, com prestação direta, protegida, de cuidados 

a casos de COVID-19 (isto é, com uso de EPI adequado à atividade assistencial 

respetiva, de acordo com a Norma 007/2020 ou a Orientação 019/2020). 

 

3) PONTO FOCAL 

No caso do Ponto Focal do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos, o ponto focal 

designado é o director do Agrupamento, José Fernando da Silva de Sousa Santos, com os 

contactos a seguir referidos: 

 

 

 

Telemóvel: 965360534 

Email: executivo@escolasobidos.net 

 

mailto:executivo@escolasobidos.net
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3.1.   Ponto focal intermédio (Identificação e contacto) 

 

a) Escola Sede do Agrupamento 

a.1. Escola Básica e Secundária Josefa de Óbidos: Márcio Marques (Coordenador do 

Pessoal não Docente) – 963109057 

b) Escolas Básicas 

b.1. Escola Básica de Óbidos: José Ferreira (Coordenador de Estabelecimento) – 922243606 

b.2. Escola Básica do Alvito: Ângela Oliveira (Coordenadora de Estabelecimento) – 

966294208 

b.3. Escola Básica do Furadouro: Ana Luísa Silva (Coordenadora de estabelecimento) – 

966335655 

c) Jardins de infância 

e.1. A-da-Gorda: Margarida Lourinho (Educadora de Jardim) - 964707256 

e.2. A-dos-Negros: Idalina Francisco (Educadora de Infância) - 918839100 

e.3. Amoreira: Maria Hermínia Santos (Educadora de Infância) - 925370389 

e.4. Arelho: Maria Fátima Santos (Educadora de Infância) - 962847886 

e.5. Gaeiras: Isabel Fidalgo (Coordenadora de Estabelecimento) - 964242684 

e.6. Óbidos: Maria Helena Cardoso (Educadora de Infância) - 969220803 

e.7. Olho Marinho: Lurdes Palos (Educadora de Infância) - 915858454 

e.8. Usseira: Helena Aires (Educadora de Infância) - 918171005 

e.9. Vau: Hélia Pereira (Educadora de Infância) – 911587532 

 

3.2.  Elo de ligação com Autoridade Local de Saúde 

Doutora Fátima Pais (Delegada Regional de Saúde) – 966343582 
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4) PROCEDIMENTOS A ADOTAR PERANTE UM CASO SUSPEITO DE COVID-19 

NO ESTABELECIMENTO DE ENSINO: 

CASO INTERNO 

Ativação dos procedimentos patentes no Plano de Contingência. 

Informação do caso ao Ponto Focal 

Caso suspeito é acompanhado à área de isolamento (acompanhado se menor; só se maior) – 

Segue as indicações de percurso. 

Menor: Contacto com Encarregado de Educação que se dirige à escola (preferencialmente em 

veículo próprio. 

Menor: Encarregado de Educação contacta o 

SNS 24 e segue as indicações.  

NOTA: Apenas com autorização do E.E. o 

Ponto Focal poderá contactar a linha SNS24. 

Maior: Contacta o SNS 24 e segue as 

indicações. 

APÓS TRIAGEM: 

Caso não suspeito: segue o procedimento normal da escola, de acordo com o quadro clínico 

apresentado. Terminam os procedimentos constantes no Plano de Contingência para COVID-19 

e não se aplica o restante “Fluxograma de atuação perante um caso suspeito de COVID-19 em 

contexto escolar”. 

Caso Suspeito: encaminhamento para  - Autocuidado: isolamento em casa;  - Avaliação Clínica 

nas Áreas Dedicadas COVID-19 nos Cuidados de Saúde Primários; - Avaliação Clínica em 

Serviço de Urgência.  

Nota 1: Se o encarregado de educação não contactar o SNS 24 ou outras linhas criadas 

para o efeito, a Autoridade de Saúde Local deve ser informada da situação pelo diretor e 

ponto focal do estabelecimento de educação ou ensino.  

Nota 2: Caso exista um caso suspeito de COVID-19 triado pela SNS 24 ou outras linhas de 

triagem telefónica, é contactada de imediato a Autoridade de Saúde Local/Unidade de 

Saúde Pública Local. 
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CASO EXTERNO 

Se o caso confirmado tiver sido identificado fora do estabelecimento de educação ou 

ensino, devem ser seguidos os seguintes passos:   

Ativação dos procedimentos patentes no Plano de Contingência. 

Informação do caso ao Ponto Focal. 

Ponto focal informa Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública Local. 

A Autoridade de Saúde Local, apoiada pela Unidade de Saúde Pública Local, assegura a 

investigação epidemiológica (in loco, se necessário):  

• Inquérito epidemiológico;  

• Rastreio de contactos;  

• Avaliação ambiental.  

Após 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). 

 

Os alunos, bem como o pessoal docente e não docente com sinais ou sintomas sugestivos 

de COVID-19 não devem apresentar-se na escola. Devem contactar a Linha SNS24 (808 242424) 

ou outras linhas telefónicas criadas especificamente para o efeito, e proceder de acordo com as 

indicações fornecidas, pelos profissionais de saúde. 
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Aquando da identificação de um caso suspeito 

1. A Autoridade de Saúde local deve ser imediatamente informada do caso suspeito, e 

devem ser 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. 

2. Reforçar a limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso suspeito e 

da área de isolamento. 

3. Os resíduos produzidos pelo caso suspeito devem ser acondicionados em duplo saco, 

de plástico e resistente. 

Medidas de contenção da propagação do vírus 

A Autoridade de Saúde pode determinar, além das medidas individuais a adotar 

pelos contactos, outras medidas coletivas a aplicar pelo estabelecimento de educação ou 

ensino, em obediência do Princípio da Proporcionalidade:  

• Encerramento de uma ou mais turmas;  

• Encerramento de uma ou mais zonas do estabelecimento de educação 

ou ensino;  

• Encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino*.  

*O encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino só deve ser 

ponderado em situações de elevado risco no estabelecimento ou na comunidade. Esta 

medida apenas pode ser determinada pela Autoridade de Saúde Local, envolvendo na 

tomada de decisão as Autoridades de Saúde Regional e Nacional.    

Se considerar necessário, a Autoridade de Saúde Local pode recomendar outras 

medidas. 
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Orientações Gerais: 

 Existe uma sala de contingência para casos suspeitos e destinada exclusivamente para 

esse efeito. A sala disponibilizada é um gabinete anexo ao pavilhão gimnodesportivo. 

 Esta sala está devidamente identificada e dispõe de cadeira ou marquesa (para descanso 

e conforto do trabalhador/aluno, enquanto aguarda a validação de caso e o eventual 

transporte pelo INEM)  

 Esta sala está equipada com solução antisséptica de base alcoólica - máscara cirúrgica. 

 Esta sala dispõe de uma instalação sanitária devidamente equipada, nomeadamente com 

doseador de sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva do 

Trabalhador/Aluno com Sintomas/Caso Suspeito. 

 

 

 

 

5) IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE ISOLAMENTO. 

Todas as áreas de isolamento se encontram equipadas com telefone (fixo ou móvel), 

cadeira, água e alguns alimentos não perecíveis, e acesso a instalação sanitária. 

 Escola Sede do Agrupamento 

a.1. Escola Básica e Secundária Josefa de Óbidos: Vestiário dos funcionários – Piso 0 

– Hall junto às cozinhas e refeitório.  

 Escolas Básicas 

b.1. Escola Básica de Óbidos: Gabinete de enfermagem – Piso 1  – Junto aos 

balneários  

b.2. Escola Básica do Alvito: Gabinete de enfermagem – Piso 1 – Junto aos 

balneários. 

b.3. Escola Básica do Furadouro: Gabinete de enfermagem – Piso 1 – Junto aos 

balneários. 

Orientações Gerais: 
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 Jardins de infância 

e.1. A-da-Gorda: Casa de banho dos ADULTOS. 

e.2. A-dos-Negros: Casa de banho dos ADULTOS. 

e.3. Amoreira: Casa de banho dos ADULTOS. 

e.4. Arelho: Casa de banho dos ADULTOS. 

e.5. Gaeiras: Casa de banho dos ADULTOS. 

e.6. Óbidos: Espaço do ATELIER CRIATIVO 

e.7. Olho Marinho: Vestiário dos ADULTOS 

e.8. Usseira: Casa de banho dos CRIANÇAS 

e.9. Vau: Casa de banho dos CRIANÇAS. 

 

 

6) TRAJETOS POSSÍVEIS PARA A ENTRADA E SAÍDA DAS ESCOLAS / 

INTERVALOS E PARA SALA DE ISOLAMENTO 

Os trajetos possíveis encontram-se referenciados em todos os estabelecimentos escolares 

através de setas indicadoras nas paredes e/ou chão.  

Para facilitar a visualização dos mesmos entendeu-se utilizar diferentes cores para os 

diferentes ciclos de ensino. Desta forma, utiliza-se o amarelo para os alunos do ciclo mais baixo e 

o azul para os alunos do ciclo mais alto. 

Exemplo: 1.º ciclo do ensino básico – setas amarelas 

                 2.º Ciclo do Ensino Básico – setas azuis. 

Para além disso, a sinalética será uniformizada em todo o Agrupamento. 
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Turma Salas Nº 
alunos 

Circuito-EB e Sec. Josefa de 
Óbidos 

Intervalos* 

7ºA 8 20 

Entrada principal da escola; Sobem escadas 
principais- salas são em frente 

Virar Esquerda – sítio indicado no 
pátio 
atrás auditório 

7ºB 9 17 

7ºC 10 20 

7ºD 11 18 

Virar à Esquerda, subir as escadas a norte; salas são 
à direita e em frente. 

Virar à Direita 
Sítio indicado no Pátio junto à direção 

7ºE 12 14 

7ºF 13 13 

     

8ºA 14 20 
Virar à Esquerda, subir as escadas a norte; salas são 
em frente. 
 

Virar à Direita 
Sítio indicado no Pátio junto à direção 8ºB 15 19 

8ºC 6 13 

Virar direita, lado sul, porta lado auditório Virar à esquerda 
Sítio indicado junto ao campo de vólei. 8ºD 7 17 

8ºE 2 
13 Virar à Esquerda, lado norte, contornar edifício 

Porta Papelaria 
Sítio indicado no Pátio interior 
principal 

     

9ºA 16 25 

Virar à Esquerda, lado norte, contornar edifício 
Porta Papelaria; subir as escadas virar à direita e à 
esquerda 

Virar à Direita 
Sítio indicado no Pátio junto à direção 9ºB 17 18 

9ºC 18 21 
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*Os circuitos para os intervalos são os mesmos que constam em “circuitos”. 
Os alunos devem circular sempre pela direita co distanciamento de 2 
metros. 

 

 

9ºD 19 22 

     

10º CT Multimédia 26 

Virar direita, lado sul; Acesso Biblioteca Sítio indicado no pátio 
atrás auditório 10º LH 20 24/22 

11ºCT1 4 
25 Virar à Esquerda, lado norte, contornar edifício 

Porta Papelaria 
Sítio indicado no Pátio interior 
principal 

11ºAV/LH 21 27 

Virar direita, lado sul; Acesso Biblioteca Sítio indicado no espaço envolvente do 
campo de jogos, atrás do refeitório 12ºCT1/M 22 19 

12ºCT2 23 17 

CEF 2 Atelier 23 Virar direita, lado sul, porta lado auditório Pátio junto ao bar 

11ºPGD/PRCP 3 
25 Virar à Esquerda, lado norte, contornar edifício 

Porta Papelaria 
Sítio indicado no Pátio interior 
principal 

12ºPGD D 
19 

Virar direita, lado sul, porta lado auditório Pátio junto ao auditório na parte da 
frente da escola 
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Turma Salas Nº 
alunos Circuito-EB de Óbidos Intervalos* 

1º/2ºA 3 

19 Entrada principal da escola, seguindo percurso amarelo 
destinado aos alunos do 1º ciclo; cortam no primeiro 
corredor e aguardam no banco sinalizado para a turma junto 
à sala. 

 
Sair da sala pela porta exterior para o 
primeiro pátio que está dividido para uso 
das turmas do 1º ano. 
Enquanto uma turma está a lanchar na sala 
a outra está no pátio, fazendo-se a troca ao 
fim de 15 minutos. 
 

1º/2ºB 4 

20 Entrada principal da escola, seguindo percurso amarelo 
destinado aos alunos do 1º ciclo; cortam no primeiro 
corredor e aguardam no banco sinalizado para a turma junto 
à sala. 

2ºA 1 

22 Entrada principal da escola, seguindo percurso amarelo 
destinado aos alunos do 1º ciclo; cortam no primeiro 
corredor e aguardam no banco sinalizado para a turma junto 
à sala. 
 

 
Sair da sala pela porta exterior para o 
primeiro pátio que está dividido para uso 
das turmas do 2º ano. 
Enquanto uma turma está a lanchar na sala 
a outra está no pátio, fazendo-se a troca ao 
fim de 15 minutos. 
 
 

2ºB 2 

24 
Entrada principal da escola, seguindo percurso amarelo 
destinado aos alunos do 1º ciclo; aguardam no espaço 
sinalizado para a turma à entrada do primeiro corredor. 

3ºA 8 
22 Entrada principal da escola, seguindo percurso amarelo 

destinado aos alunos do 1º ciclo; cortam no segundo corredor 
e aguardam no banco sinalizado para a turma junto à sala. 

 
Sair da sala pela porta exterior para o 
segundo pátio que está dividido para uso 
das turmas do 3º ano. 
Enquanto uma turma está a lanchar na sala 
a outra está no pátio, fazendo-se a troca ao 
fim de 15 minutos. 

3ºB 9 

20 
Entrada principal da escola, seguindo percurso amarelo 
destinado aos alunos do 1º ciclo; aguardam no segundo pátio 
interior sinalizado para a turma. 

4ºA 6 
23 Entrada principal da escola, seguindo percurso amarelo 

destinado aos alunos do 1º ciclo; cortam no segundo corredor 
e aguardam no banco sinalizado para a turma junto à sala. 

Sair da sala pela porta exterior para o 
segundo pátio que está dividido para uso 
das turmas do 4º ano. 
Enquanto uma turma está a lanchar na sala 
a outra está no pátio, fazendo-se a troca ao 4ºB 7 

25 Entrada principal da escola, seguindo percurso amarelo 
destinado aos alunos do 1º ciclo; aguardam no segundo pátio 
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interior sinalizado para a turma. fim de 15 minutos. 
 

     

5ºA 16 20 
Entrada principal da escola, seguindo percurso azul destinado 
aos alunos do 2º ciclo; sobem as escadas no primeiro pátio e 
aguardam no pátio interior superior sinalizado para a turma. 

Virar à Direita, e descer as escadas no 
terceiro pátio interior em direção ao 
terceiro pátio exterior de uso exclusivo para 
o 2º ciclo. 

5ºB 15 
24 

5ºC 12 

18 Entrada principal da escola, seguindo percurso azul destinado 
aos alunos do 2º ciclo; sobem as escadas no primeiro pátio e 
voltam a descer as escadas no terceiro pátio interior em 
direção ao terceiro corredor aguardando no banco sinalizado 
para a turma junto à sala. 

Sair pela porta exterior para o pátio de uso 
exclusivo do 2º ciclo. 

6ºA 14 
24 Entrada principal da escola, seguindo percurso azul destinado 

aos alunos do 2º ciclo; sobem as escadas no primeiro pátio e 
voltam a descer as escadas aguardando no terceiro pátio 
interior no espaço sinalizado para a turma. 

Virar à Direita, e descer as escadas no 
terceiro pátio interior em direção ao 
terceiro pátio exterior de uso exclusivo para 
o 2º ciclo. 6ºB 13 21 



 

Página 18 de 55                                             Infeção pelo novo coronavírus- Plano de Contingência (setembro 2020)  
 

Circuito-EB do Alvito 

Turma Bloco Salas 
Nº 
alunos Circuito-EB do Alvito- Piso 1 – Primeiro Ciclo 

 1º /2ºC  

B 

  

2 20 

Porta lateral – átrio da sala de música- bloco B, em frente - sala  1ºD 1 21 

2º D 4 24 

 3º C 

 

C 

5  22 

Porta principal – átrio principal – corredor lateral -  Bloco C, à esquerda -  sala. 
4.º D 6 22 

 3.º C 7  22 

 4º/3º C  8  19 

Circuito-EB do Alvito - Piso 2 – 2º Ciclo 

5.º D  LAB 3 25 
Porta lateral – corredor lateral, à direita- escadas da Biblioteca- corredor  lateral – Laboratório, 

no final do corredor, à esquerda 

6.º C  

E 

14 20 Porta principal – átrio principal – corredor lateral, à esquerda – escadas em frente ao bloco D –  

Bloco  E-  sala.   6.º D 16 21 
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Observação: a circulação definida, para todas as situações previstas no presente documento, será efetuada sempre pela 

direita. 

Circuito-EB do Alvito - Circuito de entrada e saída da sala de aula para o recreio 

Turma Bloco Salas Nº alunos                 Primeiro Ciclo – 1ºPiso 

 1 C 
 

 

 

B 

 

2 
 

20 

  Porta exterior  da sala de aula –» pátio B  ( ½ pátio devidamente assinalado) 

  Caso chova – Local marcado no corredor, junto à sala. 

 1ºD 1 
 

21 

Porta exterior  da sala de aula --  pátio B  ( ½ pátio devidamente assinalado) 

Caso chova:  sala- corredor- átrio em frente à porta lateral, próximo da sala de música ( devidamente assinalado) 

2º D 4 
 

24 

Corredor- porta exterior, virada a oeste – pátio  lateral, entre o B e o C  pátio devidamente assinalado) 

  Caso chova – Local marcado no corredor, junto à sala. 

 3º C 
 

 

C 

5  
  

22 

Porta exterior  da sala de aula – pátio C  ( ½ pátio devidamente assinalado) 

 Caso chova- sala-  corredor – átrio à esquerda, em frente ao pátio D ( devidamente assinalado) 

4.º D 6 
 

22 

Porta exterior  da sala de aula – pátio C  ( ½ pátio devidamente assinalado) 

Caso chova – Local marcado no corredor, junto à sala. 

 3.ºD 7  
 

21 

Porta da sala –corredor – porta exterior, virada a oeste – pátio D  ( ½ pátio devidamente assinalado) 

Caso chova – Local marcado no corredor, junto à sala. 

 4º C  8 

 

19 

Porta da sala –corredor – porta exterior, virada a oeste – pátio D  ( ½ pátio devidamente assinalado) 

 Caso chova – Local marcado no corredor, junto à sala. Ou em alternativa, pátio em frente  às casas de banho. 
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Circuito-EB do Alvito- Circuito de entrada e saída da sala de aula para o recreio 

Turma Bloco Salas Nº alunos Segundo Ciclo -  2.º Piso 

5.º D 
 

 
LAB 3 25 

  – Corredor lateral, à  esquerda – pátio ao lado da Biblioteca. 

Em caso de chuva: corredor , entre o laboratório 3 e o 1. 

6º D 

 E 

14 20 
Porta exterior  – pátio em frente à sala 

Em caso de chuva : ½ corredor do bloco ( devidamente marcado) 

6º C 16 21 
Porta – corredor – escada – corredor D - pátio  ao  lado do campo de jogos ( 1º piso) 

Em caso de chuva : ½ corredor do bloco ( devidamente marcado) 

Turma Disciplina Salas Circuito-EB do Alvito- Segundo Ciclo -  2.º Piso 

5º D 

EM Música Corredor do segundo piso , lateral aos laboratórios – escada junto à biblioteca – sala 

EV/ET Laboratório 2 Corredor lateral, entre os dois laboratórios 

EF Pavilhão Escadas ao lado do Laboratório 3 -  corredor do primeiro piso, à direita- pavilhão 

TIC Laboratório 1 Corredor do segundo piso , lateral aos laboratórios – porta em frente à biblioteca 

6º C 

6º D 

EM 
Música 

Bloco E – escada  em frente ao bloco – corredor do primeiro piso, à esquerda – sala de música 

6º C 

6º D 

EV/ET 
Laboratório 2 

 Bloco E- corredor do segundo piso, entre os dois laboratórios 

6º C 

6º D 

EF 
Pavilhão 

Bloco E – Escada em frente – corredor do primeiro piso à direita - pavilhão 
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6º C 

6º D 

TIC 
Laboratório 1 

Bloco E - Corredor do segundo piso , lateral aos laboratórios – porta em frente à biblioteca 

Turma Bloco Salas Circuito-EB do Alvito- Primeiro Ciclo -  1 º Piso 
1 C Bloco C 2 

Bloco- corredor lateral, à esquerda- corredor dos balneários, à direita- sala de isolamento 

1ºD 1 

2º D 4 

3º C Bloco D 5 

4.º D 6 

3.ºD 7 

4º C 8 

Turma Bloco Salas Circuito-EB do Alvito -Segundo Ciclo -  2º Piso 
5.º D  LAB 3  Corredor – escadas à esquerda da sala – Corredor dos balneários, à direita- sala de isolamento 

6º D 
E 

14 
Bloco -Corredor – escadas em frente – Corredor dos balneários, à direita- sala de isolamento 

6º C 16 

Piso Salas Salas específicas 

 
 

2 
LAB 1 

  Escadas em frente – corredor lateral do primeiro piso, à direita – Corredor dos balneários, à direita- sala de 

isolamento 

LAB 2   Escadas em frente–  corredor do 1º piso , à direita -corredor dos balneários, à direita- sala de isolamento 
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1 

MÚSICA Corredor em frente da sala – corredor dos balneários – sala de isolamento 

Pavilhão  Entrada pela porta de acesso à sala de isolamento, lateral ao pavilhão 

 

Circuito-EB do Furadouro 

Turma Salas N.º de 
alunos 

Circuito-EB do Furadouro Intervalos* 

2.º D 2 23 Entrada principal da escola (9:00h); 
Piso 0 – 1.º corredor. 

Saída por porta interna da sala-de-aula para 
o pátio interno 1, delimitado com fita verde. 4.º E 3 25 

2.º/3.º/4.º F 5 12 

Entrada principal da escola (9:00h); 
Piso 0 – 2.º corredor. 

Saída por porta interna da sala-de-aula para 
o pátio interno 2, delimitado com fita verde. 1.º E 5 21 

3.º E 6 21 

6.º E Lab3* 24 
Entrada principal da escola (8:30h); 
Piso 0 – 3.º corredor. 

Saída por porta interna do laboratório para o 
pátio 3. 

5.º E 14* 17 
Entrada principal da escola (8:30h); Acesso pelas 
escadas laterais do pátio de receção 1 ao piso 1. 

Saída por porta ao fundo do corredor do piso 
1; acesso por escadas externas ao pátio. 

* Uma vez por semana os alunos de cada turma do 2.º ciclo usam o circuito de acesso à Sala de Música, delineado por setas vermelhas, no átrio 

comum ao bar. Duas vezes por semana usam o Lab2, para as aulas de EV/ET, utilizando o piso 0 – fim do 2.º corredor. Mantêm os mesmos pátios 

para os intervalos. 

Nota: A sala para confinamento COVID-19 situa-se na enfermaria junto ao corredor dos balneários. O acesso é feito dos pátios de intervalos de 

cada turma para o exterior, utilizando-se, depois, a porta de acesso ao pátio do bar e corredor dos balneários. 
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Circuito- JI Gaeiras 

Turma Salas Nº 

alunos Circuito*- JI Gaeiras 
Intervalos Sala de 

Isolamento 

Pré-

escolar  

GAEIRAS 

Sala A 

25 Entrada – As crianças, acompanhadas pelo encarregado de 

educação ou por pessoa por ele designada, sobem a rampa de 

acesso ao Jardim de Infância, sendo entregues à Assistente 

Operacional ao portão.  

A Assistente recebe as crianças e os seus pertences. No hall de 

entrada   higienizam os sapatos, as mãos, trocam de sapatos e 

vestem o bibe e dirige-se para a Sala A virando no segundo 

corredor à esquerda. 

Saem da sala A 

diretamente 

para o pátio  

Sala A 

Dirigem-se em linha 

reta até à sala de 

isolamento, no final do 

corredor, (WC-2) 

acompanhadas da 

Assistente 

Operacional 
     

Sala B 

20 

Entrada - As crianças, acompanhadas pelo encarregado de 

educação ou por pessoa por ele designada, sobem a rampa de 

acesso ao Jardim de Infância, sendo entregues à Assistente 

Operacional ao portão.  

A Assistente recebe as crianças e os seus pertences. No hall de 

entrada   higienizam os sapatos,  as mãos, trocam de sapatos, 

vestem o bibe  e dirigem-se para a Sala B  seguindo em frente. 

Saem da sala B 

diretamente 

para o pátio 

Sala B 

Viram à esquerda e 

dirigem-se para a sala 

de isolamento, no final 

do corredor- (WC-2-

crianças 

acompanhadas da 

Assistente 

Operacional 
     

Sala C 

25 Entrada - As crianças, acompanhadas pelo encarregado de 

educação ou por pessoa por ele designada, sobem a rampa de 

acesso ao Jardim de Infância sendo entregues à Assistente 

Operacional ao portão.  

A Assistente recebe as crianças e os seus pertences. No hall de 

Saem da sala C 

diretamente 

para o pátio 

 

Sala C 

Viram à esquerda e 

dirigem-se para a sala 

de isolamento, no final 
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entrada   higienizam os sapatos, as mãos, trocam de sapatos, 

vestem o bibe e dirigem-se para a Sala C, virando no corredor à 

direita e no final do mesmo viram à esquerda 

do corredor (WC-2-

Crianças) 

 
      

 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

*Circuito dos adultos  

                Docentes: entram pelo portão da horta, não se cruzando com Pais/Encarregados de Educação, e dirigem-se para as  

                respetivas salas de atividade pelo exterior.   

                Assistentes Operacionais e Animadoras: entram pelo portão/entrada principal.  

 

Circuito- JI A-dos-Negros 

O Jardim de infância de A-dos-Negros tem uma turma. O circuito definido para entrada das crianças na sala de atividades processa-se do seguinte 

modo: 

- receção das crianças na entrada do portão; 

- mudança de calçado antes da porta de entrada para o interior do estabelecimento; 

- higienização das mãos e entrada para o hall seguido de corredor de acesso à cozinha; 

- colocação de bibe na cozinha; 

- acolhimento pela educadora na sala de atividades. 

O percurso de saída processa-se da mesma forma, no sentido inverso.  

Para a refeição do almoço, fora do espaço escolar, será realizado o mesmo processo com a troca de calçado e higienização das mãos. 

O circuito da sala de atividades para a cozinha ou casa de banho é curto e realizar-se-á de acordo com as orientações da DGS 

Circuito- JI A-da-Gorda 
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No Jardim de infância de A-da-Gorda a receção de cada criança é realizada ao portão principal, a troca de sapatos e higienização das mãos é feita 

no banco situado junto à porta de entrada do jardim e os sapatos de rua colocados numa caixa de sapatos junto ao banco identificada. Cada 

criança seguirá para a sala verde pelo corredor onde esperará pelos seus pares na sua respetiva cadeira, devidamente identificada. 

 

Circuito- JI da Amoreira  

No Jardim de Infância de Amoreira devido ao facto de existir uma turma, será definido um circuito de entrada para a sala de aula e 

consequentemente um circuito de encaminhamento para a sala de isolamento, conforme indicação abaixo. 

- Sala de atividade – sala polivalente - cozinha - casa de banho de adultos 

 

Circuito- JI do Arelho 

No Jardim de infância de Arelho, será definido um circuito de entrada para a sala de aula e consequentemente um circuito de encaminhamento 

para a sala de isolamento, conforme indicação abaixo. 

Sala de aula- a entrada será feita pela porta lateral direita da porta principal, onde serão trocados os sapatos que vêm de casa e realizada a 

higienização das mãos. As crianças seguirão diretamente para o corredor em frente para a sala de aula acompanhadas pela assistente operacional.  

 

Circuito- JI de Óbidos 
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No Jardim de infância de Óbidos, a entrada proceder-se-á pelo hall de entrada do Jardim de Infância, onde estará colocado no exterior um banco 

para podermos proceder à troca de calçado das crianças e rececionar os lanches. A saída decorrerá no espaço de átrio entre o Jardim de Infância e 

o ATL, onde existe um banco para se proceder de novo à troca de caçado para sair. Em ambas as situações, os pais aguardam no exterior. 

A sala de atividades tem acesso direto para a sala de isolamento (sala de Atelier), a mesma dá acesso direto ao hall de entrada e à saída principal 

do Jardim de Infância. 

 

Circuito- JI de Olho Marinho 

No Jardim de infância de Olho Marinho o circuito de encaminhamento para a sala de isolamento está conforme indicação abaixo: 

 Sala 1: a criança ou adulto com sinais e sintomas de COVID-19 (caso suspeito de COVID-19) sai pela porta da sala virando à sua 

esquerda seguindo pelo corredor interno até ao vestiário que se encontra no final do corredor.  

 Sala 2: a criança ou adulto com sinais e sintomas de COVID-19 (caso suspeito de COVID-19) sai pela porta da sala virando à sua 

esquerda seguindo pelo corredor interno até ao vestiário que se encontra no final do corredor. 

Este procedimento é comum para todos os espaços internos do Jardim de Infância, ou seja, a criança ou adulto com sinais e sintomas de COVID-

19 (caso suspeito de COVID-19) sai pela porta de acesso ao espaço seguindo pelo corredor interno até ao vestiário dos adultos.  

No caso de uma criança ou adulto com sinais e sintomas de COVID-19 (caso suspeito de COVID-19) estiver no espaço exterior, esta deve entrar 

pela porta principal do Jardim de Infância contornando à sua esquerda o corredor interno seguindo até ao vestiário dos adultos localizado no final 

do corredor interno. 

Circuito- JI da Usseira 
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No Jardim de Infância de Usseira será definido o seguinte circuito para entrada na sala de aula: a receção da criança é realizada ao portão 

principal, segue para o Hall onde troca os sapatos da rua que são colocados dentro de uma caixa identificada e higienizadas as mãos. De seguida 

a criança é encaminhada para a sala de acolhimento contígua ao Hall, onde inicia as atividades. 

No Jardim de Infância de Usseira será definido o seguinte circuito de encaminhamento para a sala de isolamento: 

 Caso a criança se encontre na sala de acolhimento/atividades, é acompanhada pelo adulto ao longo do corredor que dá acesso à sala de 

isolamento que se situa do lado esquerdo, ao fundo do corredor. 

 Caso a criança se encontre no exterior, é acompanhada pelo adulto, entra no Hall, passa pela entrada da sala de acolhimento em direção 

ao corredor que dá acesso à sala de isolamento que se situa do lado esquerdo, ao fundo do corredor.  

 Caso a criança se encontre no refeitório/sala de AAAF, é acompanhada pelo adulto em direção à sala de isolamento que se situa do lado 

direito, logo no início do corredor. 

No Jardim de Infância de Usseira será definido o seguinte circuito para entrada na sala de aula: a receção da criança é realizada ao portão 

principal, segue para o Hall onde troca os sapatos da rua que são colocados dentro de uma caixa identificada e higienizadas as mãos. De seguida 

a criança é encaminhada para a sala de acolhimento contígua ao Hall, onde inicia as atividades. 

No Jardim de Infância de Usseira será definido o seguinte circuito de encaminhamento para a sala de isolamento: 

Caso a criança se encontre na sala de acolhimento/atividades, é acompanhada pelo adulto ao longo do corredor que dá acesso à sala de 

isolamento que se situa do lado esquerdo, ao fundo do corredor. 

Caso a criança se encontre no exterior, é acompanhada pelo adulto, entra no Hall, passa pela entrada da sala de acolhimento em direcção ao 

corredor que dá acesso à sala de isolamento que se situa do lado esquerdo, ao fundo do corredor.  

Caso a criança se encontre no refeitório/sala de AAAF, é acompanhada pelo adulto em direção à sala de isolamento que se situa do lado direito, 

logo no início do corredor. 
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Circuito- JI do Vau 

1 - No Jardim de infância do Vau o circuito de entrada no Jardim de Infância será o seguinte: 

a) Portão; 

b) Telheiro; 

c) Hall de entrada; 

d) Casa de banho; 

e) Sala de atividades. 

2 – O circuito de encaminhamento para a sala de isolamento dependerá do local onde o caso suspeito se encontre, pois pode acontecer no interior 

ou exterior do edifício, sendo que o destino será sempre o local definido para isolamento, ou seja, a casa de banho das crianças: 

a) Sala de atividades – sair da sala, virar à direita para a casa de banho das crianças; 

b) Sala da pintura – atravessar a sala de atividades, virar à direita para a casa de banho das crianças; 

c) Refeitório – sair do refeitório, atravessando o corredor e virar à direita para a casa de banho das crianças; 

d) Exterior - entrar, pelo telheiro, no hall de entrada, percorrer o corredor e virar à esquerda para a casa de banho das crianças. 
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7) FLUXO DE COMUNICAÇÃO. 

 

 

Figura 1 - Fluxograma de comunicação válido para todos os estabelecimentos de ensino. 

 

8) MEDIDAS ADOTADAS PELO AGRUPAMENTO PARA PREVENÇÃO E 

CONTENÇÃO DO SURTO DE COVID 19 

 A cada grupo foi atribuído uma zona interior e exterior da escola que frequenta, conforme 

quadro supra. 

 Foram definidos circuitos de entrada e saída da sala de aula para cada grupo, de forma a 

impedir um maior cruzamento de pessoas. 

 Cada sala de aula é utilizada pelo mesmo grupo de alunos. A única exceção a esta situação são 

as disciplinas que necessitam de salas específicas. A frequência destas salas foi, sempre que 

possível, intervalada com um tempo de intervalo, no mínimo, a fim de permitir a desinfeção do 

espaço. 

 O distanciamento físico foi salvaguardado durante os intervalos. As turmas dispõem de zonas 

específicas ou coortes às quais têm acesso.  

 Foi definido um início do ano letivo em regime não presencial a fim de efetuar uma 

“quarentena” de dezassete dias de todos os docentes até ao início do ano letivo. 

 Foram asseguradas todas as normas de higiene e segurança bem como a compra de todos os 

materiais essenciais à limpeza e desinfeção dos espaços. 

Fase 1 

• Docente 

• Funcionário 

Fase 2 

• Ponto focal intermédio e/ou 

• Ponto Focal 

Fase 3 

• Encarregado de Educação (se aplicável) 

• Autoridade Local de Saúde 
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 Foram assegurados todos os equipamentos de segurança (máscaras, álcool gel, etc.) antes do 

início do ano letivo. Para além disso, os alunos e restantes membros da comunidade educativa 

não poderão frequentar a escola sem a utilização da máscara respiratória. 

 Foi assegurada formação em segurança e na operacionalização deste Plano de Contingência em 

articulação com a Doutora Fátima Pais da Unidade de Saúde Zé Povinho. 

 Foram colocados cartazes informativos da DGS direcionados aos alunos, funcionários e outros, 

designadamente os que esclarecem relativamente à higienização das mãos, ao cumprimento da 

etiqueta respiratória e ao procedimento adequado quando existem critérios de eventual caso 

suspeito; 

 Foram libertadas da superfície das bancadas e secretárias de trabalho de material ou objetos não 

necessários, facilitando a sua higienização regular e frequente; 

 Adotou-se uma distância mínima de 1,5 metros relativamente ao cidadão em locais de 

atendimento. Para além disso, foram fechados com barreiras físicas todos os espaços de 

atendimento (papelarias, secretarias, refeitório e bares, etc.) 

 As visitas de estudo continuam canceladas ao abrigo das orientações da DGS. No entanto, antes 

de decidir organizar, prosseguir, restringir, modificar, adiar ou cancelar um evento, será sempre 

efetuada uma avaliação de risco completa, em articulação com as autoridades de saúde locais e 

nacionais. 

      8.1. Acesso ao Recinto Escolar 

 Estabeleceram-se horários desfasados entre ciclos de ensino, de forma a evitar aglomeração de 

pessoas à entrada e à saída do recinto escolar; 

 Espaços não necessários à atividade letiva, como os bufetes/bares, as salas de apoio, as salas de 

convívio de alunos e outros, foram encerrados e condicionados em termos de horários; 

 O acesso à biblioteca e/ou às salas de informáticas sofrerem alterações sendo a primeira apenas 

utilizado para fins de elaboração de trabalhos e a segunda para fins de lecionação de aulas. 

Ambas viram a sua lotação reduzida e dispõe de sinalética própria que indica os lugares que 

podem ser ocupados de forma a garantir as regras de distanciamento físico. A biblioteca dispõe 

do seu próprio plano de contingência. São ainda higienizadas e desinfetadas após cada 

utilização; 

 No acesso ao recinto escolar deve-se garantir que todos estão a utilizar máscara. Deve ainda ser 

acautelada a higienização das mãos à entrada e à saída, com solução antisséptica de base 

alcoólica (SABA); 
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 Portões e portas serão mantidos abertos a fim de evitar que seja necessário o toque na sua 

utilização. 

8.2. Disposição da Sala de Aula 

1. A sala de aula deve garantir uma maximização do espaço entre alunos e alunos/docentes, por 

forma a garantir o distanciamento físico de 1,5-2 metros ( Anexo ___) 

2. As mesas encontram-se dispostas o mais possível junto das paredes e janelas, de acordo com 

a estrutura física das salas de aula (Anexo ___); 

3. As mesas estão dispostas com a mesma orientação; 

4. Deve-se privilegiar uma renovação frequente do ar, preferencialmente, com as janelas e 

portas abertas. 

8.3. Higienização Ambiental na Escola  

A limpeza e desinfeção de superfícies, conforme a Orientação 014/2020 da DGS, é uma 

prática recomendada para a prevenção de transmissão da COVID-19 em ambientes comunitários.  

 O vírus SARS-CoV-2 pode sobreviver em diferentes superfícies, durante horas (cobre e 

papelão) a alguns dias (plástico e aço inoxidável). 

Todas as superfícies podem ser fonte de contaminação, mas o risco deste contágio varia 

consoante a frequência de manipulação, de toque ou de utilização. 

 As superfícies com maior risco de contaminação são as de toque frequente, ou seja, as 

superfícies manipuladas ou tocadas, por muitas pessoas, e com muita frequência ao longo do dia. 

São exemplos destas superfícies: maçanetas de portas, interruptores de luz, telefones, tablets, 

teclados e ratos de computadores, principalmente quando usados por várias pessoas, botões de 

elevadores, torneiras de lavatórios, manípulos de autoclismos, mesas, bancadas, cadeiras, 

corrimãos, dinheiro, controlos remotos, entre outros. 

 No espaço escolar existem áreas que, devido à sua utilização por um maior número de 

pessoas, e, muitas vezes, por períodos de tempo mais prolongados, podem ser mais facilmente 

contaminadas e representar um eventual maior risco para a transmissão do vírus. Assim, algumas 

áreas devem ser alvo de medidas adicionais de cuidados de limpeza e desinfeção, sempre que 

estejam em utilização, nomeadamente: 
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i) Áreas de isolamento de casos suspeitos de COVID-19 na escola; 

ii)) Refeitórios escolares; 

iii) Instalações sanitárias; 

iv) Salas de professores; 

v) Salas de aulas; 

vi) Salas de informática; 

vii) Bibliotecas; 

viii) Laboratórios. 

  

9) PLANO DE HIGIENIZAÇÃO (ANEXO 7) 

Nos termos da Portaria n.º 353-A/2013 de 4 de dezembro, cada escola dispõe de um plano 

de higienização que teve por referência a Informação da Direção-Geral dos Estabelecimentos 

Escolares, 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”. 

Neste plano de higienização consta: 

a) O que deve ser limpo/desinfetado (zonas, superfícies, estruturas); 

b) Como deve ser limpo/desinfetado (equipamento e instruções do procedimento); 

c) Com que produtos deve ser limpo/desinfetado (detergente/desinfetante utilizado); 

Deve ser assegurada, sempre que possível, uma boa ventilação dos espaços, 

preferencialmente com ventilação natural, através da abertura de portas ou janelas, 

nos períodos do dia com menor calor. 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 mecânica1(quando 

esta funcionalidade esteja disponível). 
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d) Quando deve ser limpo/desinfetado (periodicidade de higienização); 

e) Quem deve limpar/desinfetar (responsável pela execução da operação). 

 O plano de higienização deve ser do conhecimento dos profissionais envolvidos e estar 

afixado em local visível. 

 Os profissionais de limpeza devem conhecer 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. 

 Para aumentar a capacitação do pessoal não docente responsável pela limpeza e desinfeção 

do edifício escolar e pela gestão de resíduos, deverá ser acautelada, sempre que possível, 

formação por parte do grupo nacional do Programa de Prevenção e Controlo de Infeção e 

Resistência aos Antimicrobianos (PPCIRA), bem como das Forças Armadas, no âmbito das 

ações de desinfeção e sensibilização que estão a ocorrer, nomeadamente em matéria de 

correto uso de EPI e materiais de limpeza. 

 

 

 

 

10) REFEITÓRIOS ESCOLARES E BARES 

 Serão estabelecidos diferentes circuitos de entrada e saída do refeitório e bar 

 Sinalização dos espaços (circuitos), colocação de fitas no chão com o distanciamento; 

 Colocação de 2 pontos de desinfeção em cada espaço de refeitório; Colocação de 1 ponto 

de desinfeção em cada espaço de bar. 

 

 Dinâmica durante o período de refeição 

 Respeito pelas regras de distanciamento físico entre todos os utilizadores, evitando 

grandes concentrações de alunos, pessoal docente e não docente; 

 Os lugares estarão marcados, de forma a assegurar o máximo de distanciamento físico, 

com indicação da marcação dos lugares; 

 As mesas nos refeitórios irão estar separadas por turmas; 

 Nos complexos escolares o período de almoço realizar-se-á em 3 turnos – das 12h às 

12:45h e das 12:45h às 13:30h para o 1º ciclo e das 13:40h às 14:30h para o 2ºciclo; 



 

Página 34 de 55                                             Infeção pelo novo coronavírus- Plano de Contingência (setembro 

2020)  
 

 Nos complexos escolares os alunos deverão chegar desfasados entre turmas e sentar nos 

lugares marcados, aguardando a sua vez para ir buscar o seu tabuleiro do almoço, contudo os 

alunos de 1º ano permanecerão sentados e o tabuleiro é- lhes entregue; 

 No refeitório da escola Josefa de Óbidos o período de almoço realizar-se-á em 2 turnos, 

das 12:40h às 13:30h e das 13:50h às 14:45h; 

 Os alunos deverão chegar desfasados entre turmas e aguardar na entrada da linha 

(devidamente sinalizada) que o seu tabuleiro seja preparado e entregue; 

 No final da refeição o aluno ao depositar o tabuleiro no carrinho deverá seguir o circuito 

marcado; 

 Antes e depois da refeição os alunos devem desinfetar as mãos. 

 

Horários das Refeições: 

 

Escolas Horário Turma 

Alvito 12h – 12:45h 1º/2ºC, 1ºD, 2ºC, 3ºC 

12:45h – 13.30h 3ºD, 3º/4ºC, 4ºD 

13:40h – 14:30h 2º Ciclo 

Arcos 12h – 12:45h 1º/2ºA, 1º/2ºB, 2ºA, 2ºB, 

3ºA 

12:45h – 13.30h 3ºB, 4ºA, 4ºB 

13:40h – 14:30h 2º Ciclo 

Furadouro 

12h – 12:45h 1ºE, 2ºD, 2º/3º/4ºF 

12:45h – 13.30h 3ºE, 4ºE 

13:40h – 14:30h 2º Ciclo 

Josefa 12:40h – 13:30h 1º Turno 

13:50h – 14:45h 2º Turno 

 

 Higienização e desinfeção de mesas e cadeiras, após cada utilização 

 Vai ser realizada, entre trocas de turno, a adequada limpeza e desinfeção das superfícies 

utilizadas. 
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Bares/bufetes 

 

 Limpeza e higienização após utilização (balcões, mesas, cadeiras); 

 

 Higienização das mãos à entrada e à saída; Distanciamento físico; 

 Acrílico de proteção no balcão, marcação no chão com distância de segurança, mesas e 

Marcação nas mesas com os respetivos lugares 

 

 Assegurar uma boa ventilação e renovação do ar. 
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Bibliografia e links úteis 

 

 DGS, Orientação nº 002/2020  de 25/1/2020  - Infeção pelo novo Coronavirus (2019-

nCoV) 

 DGS, Orientação nº 02 A/2020 de 25/1/2020, actualização em 25/2/2020 - Doença pelo 

novo Coronavirus (COVID-19) – Nova definição de caso 

 DGS, Orientação nº 003/2020 de 30/1/2020 – Prevenção e Controlo de Infeção por novo 

Coronavirús (2019-nCoV) 

 DGS, Orientação 006/2020 de 26/2/2020 – Procedimentos de prevenção, controlo e 

vigilância em empresas; 

 DGS, Norma nº 007/2019 de 16/10/2019 -  Higiene das Mãos nas Unidades de Saúde  

 DGS, Norma n.º 15/2020 de 24/07/20 

 DGS, Norma 24/2020 de 

 

 DGS, Informação nº 005/2020 de 27/2/2020 – cidadãos regressados de uma área com 

transmissão comunitária ativa do novo coronavirus 

 DGS, Informação nº 006/2020 de 28/2/2020 – Recomendações para eventos públicos e 

eventos de massas 

 DGS, Referencial Escolas-Controlo da transmissão de Covid-19 em contexto escolar. 

 Ministério da Saúde, Portaria n.º 353-A/2013 de 4 de dezembro. 

 

 https://www.dgs.pt/ 

 https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china 

 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/summary.html 

 https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299

423467b48e9ecf6 

 

 https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-

0242020-de-08052020-pdf.aspx 

 

 

 

 

 

https://www.dgs.pt/
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/summary.html
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0242020-de-08052020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0242020-de-08052020-pdf.aspx
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Lista de Siglas e acrónimos 

 

ACeS Oeste Norte Agrupamento de Centros de Saúde Oeste Norte 

ARSLVT Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo  

CODU Centro de Orientação de Doentes Urgentes 

DE Direção Executiva 

DGS Direção-Geral de Saúde 

DS Delegado de Saúde 

DS Coord Delegado de Saúde Coordenador 

DSP Departamento de Saúde Pública 

GCL PPCIRA Grupo Coordenador Local do Programa de Prevenção e 

Controle de Infeção e de Resistência aos Antimicrobianos 

GCRPPCIRA Grupo Coordenador Regional do Programa de Prevenção e 

Controle de Infeção e de Resistência aos Antimicrobianos 

INEM Instituto Nacional de Emergência Médica 

LAM Linha de Apoio ao Médico 

SABA Solução Antissética de Base Alcoólica 

SINAVE Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica 

SNS Serviço Nacional de Saúde 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 38 de 55                                             Infeção pelo novo coronavírus- Plano de Contingência (setembro 

2020)  
 

 

Anexos 

Anexo 1 - Fluxograma de atuação para casos suspeitos quando menor de idade 

Anexo 2 - Fluxograma de atuação para casos suspeitos quando maior de idade 

Anexo 3 - COVID 2019 – Cartazes DGS, Recomendações Gerais  

Anexo 4 – DGS – Folhetos Técnica de Higiene das mãos 

Anexo 5 – DGS, Microsite do COVID-19 

Anexo 6 – Recomendação da DGS sobre Regresso às atividades letivas presenciais (inclui cartazes 

e folhetos) - (24/2020) 

Anexo 7 – Plano de higienização e segurança 

Anexo 8 – Grelha de registos do plano de higienização-Zonas Comuns 

Anexo 9 – Minuta dirigida à Direção do Estabelecimento de educação ou ensino 

Anexo 10 – Minuta dirigida aos Encarregados de Educação 

Anexo 11 – Fluxo de Comunicação 

Anexo 12 – Formulário para a Autoridade de Saúde 
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Anexo 1 –DGS - COVID-19 - Fluxograma de atuação para casos suspeitos quando menor de idade 
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Anexo 2 –DGS -  COVID-19 - Fluxograma de atuação para casos suspeitos quando maior de idade 
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Anexo 3 - COVID 2019 – Cartazes DGS, Recomendações Gerais 
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Anexo 4 – DGS – Folhetos Técnica de Higiene das mãos 
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Anexo 5 – DGS, Microsite do COVID-19 - https://www.dgs.pt/corona-virus.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dgs.pt/corona-virus.aspx
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Anexo 6 – Recomendação da DGS sobre Regresso às atividades letivas Presenciais (inclui cartazes e folhetos) 
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Anexo 7 – Plano de higienização e segurança 

Área a higienizar 
(EXEMPLOS) 

Produto Material Método Frequência 

Salas / Auditório  

Mesas de trabalho 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Toalhetes de papel 

Passar pelas superfícies de forma que estas fiquem 
humedecidas pelo produto 

Diária 

PC e periféricos 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Toalhetes de papel Aplicar no toalhete de papel e passar nas superfícies Diária 

Impressoras 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Toalhetes de papel Aplicar no toalhete de papel e passar nas superfícies Semanal 

Puxadores das portas 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Toalhetes de papel 

Passar pelas superfícies de forma que estas fiquem 
humedecidas pelo produto 

Semanal 

Puxadores dos armários 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Toalhetes de papel 

Passar pelas superfícies de forma que estas fiquem 
humedecidas pelo produto 

Semanal 

Corrimão 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Toalhetes de papel 

Passar pelas superfícies de forma que estas fiquem 
humedecidas pelo produto 

Semanal 

Pavimento 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Balde e esfregona Passar pelo pavimento Semanal 

Salas de reunião 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Balde e esfregona 
Toalhetes de papel 

Passar pelo pavimento 
Passar pelas superfícies 

Semanal 

Áreas de Refeições 

Mesas, tabuleiros, 
bancadas, cadeiras 

Solução detergente/ 
desinfetante 

Toalhetes de papel 
Passar pelas superfícies de forma que estas fiquem 
humedecidas pelo produto 

A cada utilização 

Aparelhos: máq. café, 
microondas, jarro elétrico 

Solução detergente/ 
desinfetante 

Toalhetes de papel Aplicar no toalhete de papel e passar nas superfícies A cada utilização 
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Área a higienizar 
(EXEMPLOS) 

Produto Material Método Frequência 

torradeira, frigorífico, etc. 

Puxadores das portas 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Toalhetes de papel 

Passar pelas superfícies de forma que estas fiquem 
humedecidas pelo produto 

Semanal 

Pavimento 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Balde e esfregona Passar pelo pavimento Semanal 

Puxadores dos armários 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Toalhetes de papel 

Passar pelas superfícies de forma que estas fiquem 
humedecidas pelo produto 

Semanal 

Instalações Sanitárias 

WC´s 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Balde e esfregona 
Toalhetes de papel 

Passar pelo pavimento 
Passar pelas superfícies 

Semanal 

Pavimento 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Balde e esfregona Passar pelo pavimento Semanal 

Puxadores das portas 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Toalhetes de papel 

Passar pelas superfícies de forma que estas fiquem 
humedecidas pelo produto 

Semanal 

Espaços Comerciais 

Balcão da receção 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Toalhetes de papel 

Passar pelas superfícies de forma que estas fiquem 
humedecidas pelo produto 

Diária 

PC e periféricos 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Toalhetes de papel Aplicar no toalhete de papel e passar nas superfícies Diária 

TPA Multibanco 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Toalhetes de papel Aplicar no toalhete de papel e passar nas superfícies Diária 

Impressoras 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Toalhetes de papel Aplicar no toalhete de papel e passar nas superfícies Semanal 

Pavimento 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Balde e esfregona Passar pelo pavimento Semanal 
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Anexo 8 – Grelha de registos do plano de higienização-Zonas Comuns 

Data Local/zonas Assinatura 

 Pavimento Corrimão   WC´s Puxadores das portas  
Sala de Reunião  Interrutores da luz 

 

 Pavimento Corrimão   WC´s Puxadores das portas  
Sala de Reunião 

 

 Pavimento Corrimão   WC´s Puxadores das portas  
Sala de Reunião 

 

 Pavimento Corrimão   WC´s Puxadores das portas  
Sala de Reunião 

 

 Pavimento Corrimão   WC´s Puxadores das portas  
Sala de Reunião 

 

 Pavimento Corrimão   WC´s Puxadores das portas  
Sala de Reunião 

 

 Pavimento Corrimão   WC´s Puxadores das portas  
Sala de Reunião 

 

 Pavimento Corrimão   WC´s Puxadores das portas  
Sala de Reunião 

 

 Pavimento Corrimão   WC´s Puxadores das portas  
Sala de Reunião 

 

 Pavimento Corrimão   WC´s Puxadores das portas  
Sala de Reunião 

 

 Pavimento Corrimão   WC´s Puxadores das portas  
Sala de Reunião 

 

 Pavimento Corrimão   WC´s Puxadores das portas  
Sala de Reunião 

 

 Pavimento Corrimão   WC´s Puxadores das portas   
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Sala de Reunião 

 Pavimento Corrimão   WC´s Puxadores das portas  
Sala de Reunião 

 

 

 

 

Anexo 9 – Minuta dirigida à Direção do Estabelecimento de educação ou ensino 

«[Contacto da Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública Local]   

[Lugar e data de comunicação]  

  Exmo.(a) Sr.(a) Diretor(a),   

Vimos, por este meio, comunicar que foi confirmado um caso/surto de COVID-19 no Vosso estabelecimento de educação/ensino, tendo sido detetados 

_____ casos até à data.  

O SARS-CoV-2 é um vírus transmitido, essencialmente, pessoa para pessoa através de gotículas respiratórias de uma pessoa doente por COVID-19. Após 

esta exposição, os sintomas podem-se desenvolver até 14 dias desde o último contacto, sendo estes predominantemente de natureza respiratória, como 

tosse, dificuldade respiratória e febre (>38ºC). Também, podem coexistir outros sintomas, como odinofagia (dor de garganta) e dores musculares 

generalizadas, perda do paladar ou do olfacto, diarreia, dor no peito e dor de cabeça, entre outros. A pessoa doente pode também não apresentar sinais ou 

sintomas.  

Perante a ocorrência de um caso ou surto por COVID-19, as principais medidas de controlo são o diagnóstico precoce, o isolamento dos casos e o rastreio de 

contactos.  

Os casos confirmados por COVID-19 devem ficar em isolamento até à cura, caracterizada por ausência completa de febre (sem recurso a medicamentos 

antipiréticos) e melhoria significativa dos sintomas durante 3 dias consecutivos com um teste laboratorial (rRT-PCR) negativo (sem internamento hospitalar) 

ou 2 testes laboratoriais (rRT-PCR) negativos (com internamento hospitalar), realizado, no mínimo, 14 dias após o início dos sintomas;    
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Os contactos classificados como de alto risco deverão ficar em isolamento profilático durante 14 dias desde a última exposição, sendo submetidos a teste 

laboratorial (rRT-PCR);  

Todos os casos e contactos a quem for determinado isolamento devem regressar às atividades letivas ou laborais, apenas por nossa indicação;   

Os contactos classificados como de baixo risco deverão manter as suas atividades letivas e laborais normais, realizando a automonitorização do seu estado 

de saúde para sintomas sugestivos de COVID-19.  

Reforça-se a implementação das medidas de prevenção e higienização previstas no plano de contingência do estabelecimento de educação/ensino.  

Se surgir qualquer dúvida, os nossos contactos encontram-se identificados acima.  Com os melhores cumprimentos,   

 [Assinatura da Autoridade de Saúde Pública] » 

Anexo 10 – Minuta dirigida aos Encarregados de Educação 

«[Contacto do Diretor do Agrupamento de escolas ou escola não agrupada]  [Lugar e data de comunicação]  

  Caro(a) Encarregado(a) de Educação,  

 Informamos que foi confirmado um caso/surto de COVID-19 no nosso estabelecimento de educação/ensino que o seu educando frequenta.   

O SARS-CoV-2 é um vírus transmitido, essencialmente, pessoa para pessoa através de gotículas respiratórias de uma pessoa doente por COVID-

19. Após esta exposição, os sintomas podem-se desenvolver até 14 dias desde o último contacto, sendo estes predominantemente de natureza 

respiratória, como tosse, dificuldade respiratória e febre (>38ºC). Também, podem coexistir outros sintomas, como odinofagia (dor de 

garganta) e dores musculares generalizadas, perda do paladar ou do olfacto, diarreia, dor no peito e dor de cabeça, entre outros. A pessoa 

doente pode também não apresentar sinais ou sintomas.  

O nosso estabelecimento está, em articulação com a Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública Local, a implementar as medidas de 

prevenção e controlo da transmissão de SARS-CoV-2.  

Recomenda-se a todos os elementos da comunidade escolar, que se mantenham atentos ao surgimento de sintomas compatíveis com COVID-

19. Se alguém da comunidade escolar ou do seu ambiente próximo desenvolver sintomas sugestivos de COVID-19 deve permanecer em casa e 

contactar os serviços de saúde por telefone (SNS 24 - 808 24 24 24) ou outras linhas especificas criadas para o efeito  
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Queremos assegurar que a comunicação será mantida de forma fluída, não havendo de momento necessidade de adotar outros cuidados 

adicionais além da referida monitorização de sintomas.  

  

Para mais informações, pode consultar o site da DGS da COVID-19 (www.covid19.min-saude.pt).  Com os melhores cumprimentos,   

  

[Assinatura do Diretor do Agrupamento Escolar/Escola não Agrupada] » 

 

 

Anexo 11 – Informações sobre o Agrupamento  

  

INFORMAÇÕES SOBRE O ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO OU ENSINO:  

Nome do estabelecimento de educação ou ensino:            

Endereço:                      

                          

Freguesia:                        

Telefone:          Endereço eletrónico:              
  



 

Página 51 de 55                                             Infeção pelo novo coronavírus- Plano de Contingência (setembro 2020)  
 

INFORMAÇÕES SOBRE O PONTO FOCAL DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DO  

ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO OU ENSINO  

Nome:                         

Telefone:                        

Endereço eletrónico:                      

  

INFORMAÇÕES SOBRE O CASO CONFIRMADO  

O caso confirmado é aluno:  

Nome:                         

Idade:                          

Telefone do/a Encarregado/a de Educação:                

Turma:                         

Número de alunos da turma:                    

  

3636 
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O caso confirmado é docente ou não docente:   

Nome:                         

Telefone:                        

Cargo:                         

Turma(s) com a(s) qual(is) teve contacto:                 

Número de alunos da(s) turma(s):                 

Portador de doença(s) crónica(s)?  

   Sim. Especificar:                     

   Não  

   Sem informação  

  

Cumprimento das medidas pelo caso:  

Qual a distância mínima entre o caso e os seus contactos?             

A máscara foi corretamente utilizada em permanência?  

   Sim  

   Não   

   Sem informação  

Participação em atividades extracurriculares?  

   Sim. Especificar: ___________________________________________________________  

   Não   

   Sem informação  

Utilização de transporte escolar?  

  Sim. Especificar: 

___________________________________________________________   Não    

   Sem informação  
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Utilização de cantina ou bar escolar?  

  Sim. Especificar turno/horário: ____________________________________________ 

  Não     

   Sem informação  

Utilização de outro espaço no estabelecimento de educação ou ensino?   

  Sim. Especificar: 

___________________________________________________________   Não      

 Sem informação  
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Anexo 13 – Formulário para a Autoridade de Saúde 

 

 O estabelecimento de educação ou ensino deve enviar a lista dos alunos e docentes e não docentes alocados a uma turma, coorte, ou qualquer outro 

contato conhecido fora da sala de aula, especificando o tipo de contacto.  

 

Nome  Contacto telefónico  Endereço eletrónico  

Tipo de contacto (aluno da mesma turma, aluno 

de outra turma de uma mesma coorte, docente, 

não docente, atividade  

   extracurricular, etc.)  coabitante,  
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Óbidos, 13 de setembro de 2020 

O Diretor do Agrupamento 

 

_______________________________________________ 

(José Fernando da Silva de Sousa Santos) 


