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PRORROGAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA

O Plano de Contingência para a COVID-19 é um instrumento que o Agrupamento de
Escolas de Póvoa de Lanhoso passa a dispor para coordenar a utilização de meios e
recursos, face a um cenário de infeção pelo novo Coronavírus. Tem como objetivo a
proteção da saúde dos trabalhadores (Professores e Funcionários) bem como dos
respetivos alunos, contra os riscos de exposição ao novo COVID-19 no contexto do
Regime Presencial para o ano letivo 2021/2022.

Póvoa de Lanhoso, 1 de setembro de 2021

O Diretor

_____________________________________
(Ângelo Miguel Pereira Dias)
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CADERNO I
PLANO DE CONTINGÊNCIA

Página 4

Agrupamento de Escolas de Póvoa de Lanhoso

INTRODUÇÃO
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 10A/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 Roteiro Europeu para o Levantamento Progressivo das Medidas de Contenção da
COVID-19, apresentado pela Comissão Europeia no dia 15 de abril de 2020, definiu
orientações que visam a supressão gradual das medidas de confinamento,
preservando a saúde pública numa solução social e económica de equilíbrio.
A Direção-Geral de Saúde publicou o Referencial Escolas sobre o controlo da
transmissão de COVID-19 em contexto escolar para o ano letivo 2021/2022
(https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/referencial-escolas-2021-2022controlo-da-transmissao-de-covid-19-em-contexto-escolar-pdf.aspx), que resultou da
revisão efetuada ao Referencial já existente, à luz dos princípios de evidência e
conhecimento científico, bem como da evolução da situação epidemiológica, não
apresentando alterações de relevo, pelo que a sua aplicação não terá impacto
significativo nos estabelecimentos de educação e/ou ensino relativamente ao seu
funcionamento no ano letivo 2020/2021.
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Alterações de terminologia:
Os anteriores “casos suspeitos” são agora identificados como:
• Caso provável: Pessoa que preenche os critérios clínicos e epidemiológicos ou
critérios clínicos e imagiológicos para definição de caso provável de COVID-19, de
acordo com a Norma n.º 020/2020 da DGS;
• Caso possível: Pessoa que preenche os critérios clínicos de definição de caso possível
de COVID-19, de acordo com a Norma n.º 020/2020 da DGS. São essencialmente as
pessoas que desenvolvam quadro respiratório agudo com tosse (de novo ou
agravamento da tosse habitual), ou febre (temperatura ≥ 38.0ºC), ou dispneia /
dificuldade respiratória (Norma n.º 020/2020 da DGS).
Os diversos cenários anteriormente identificados como surtos, surgem agora
discriminados como:
• Cluster: Conjunto de casos, grupos ou eventos que parecem estar relacionados pela
sua forma de distribuição no espaço e/ou no tempo (Norma n.º 015/2020 da DGS);
• Surto: Ocorrência de um número de casos de uma doença superior ao que seria
considerado expectável, numa determinada população durante um período de
tempo bem definido.
Regras de utilização de máscara:
Em contraponto com a anterior versão, a nova versão do Referencial apresenta as
regras relativas à utilização de máscara em ambiente escolar, em linha com o que já
esteve em vigor no ano letivo 2020/2021, podendo ser sintetizadas da seguinte forma:
• Qualquer pessoa com 10 ou mais anos de idade, e, no caso dos alunos, a partir do 2.º
ciclo do ensino básico, independentemente da idade, devem utilizar máscara
comunitária certificada ou máscara cirúrgica;
• Para as crianças que frequentam o 1.º ciclo do ensino básico, independentemente da
idade, a utilização de máscara comunitária certificada ou máscara cirúrgica é
fortemente recomendada, quando cumpridas as indicações da DireçãoGeral da
Saúde contantes do Referencial;
• A utilização de máscara deve ser sempre adaptada à situação clínica, nomeadamente
nas situações de perturbação do desenvolvimento ou do comportamento,
insuficiência respiratória, imunossupressão, ou outras patologias, mediante avaliação
caso-a-caso pelo médico assistente.
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1. ÂMBITO DE APLICAÇÃO
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 atividades letivas presenciais, a partir de 18 de maio de 2020. Foi
definido que todas as medidas são acompanhadas de condições específicas de
funcionamento, incluindo regras de lotação, utilização de equipamentos de proteção
individual, agendamento e distanciamento físico que acrescem às condições gerais
para o levantar de medidas de confinamento.
Assim, impõe-se que sejam assegurados procedimentos, através da implementação,
em cada unidade orgânica, de um plano de medidas que mitigue a possibilidade de
contágio, garantindo a segurança da comunidade educativa.
Em cumprimento das orientações da Direção-Geral da Saúde, e tendo presente o Plano
de Contingência já implementado pelas direções dos agrupamentos de escolas e
escolas não agrupadas, que deverá ser atualizado e ajustado face à evolução da
situação, estabelecem-se as seguintes orientações para a reorganização do
funcionamento de cada escola:

2. OBJETIVOS OPERACIONAIS


Responder às exigências e demais obrigações legais;



Reduzir os principais comportamentos de risco de contágio da COVID -19



Adotar uma cultura de Segurança;



Adotar as boas práticas de etiqueta e higiene no recinto escolar.

3. SITUAÇÃO
3.1 Sobre a infeção do SARS-CoV-2 (COVID-19)
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A) O novo vírus SARS-CoV-2 (COVID-19)
A Organização Mundial da Saúde atribuiu o nome, COVID-19, à doença que resulta das
palavras “Corona”, “Vírus” e “Doença” com indicação do ano em que surgiu (2019). O
novo coronavírus, intitulado COVID-19, foi identificado pela primeira vez em dezembro
de 2019, na China, na Cidade de Wuhan. Este novo agente nunca tinha sido
previamente identificado em seres humanos, tendo causado um surto na cidade de
Wuhan. A fonte da infeção é ainda desconhecida. Os Coronavírus são uma família de
vírus conhecidos por causar doença no ser humano. A infeção pode ser semelhante a
uma gripe comum ou apresentar-se como doença mais grave, como pneumonia. Ainda
está em investigação a via de transmissão. A transmissão pessoa a pessoa foi
confirmada, embora não se conheçam ainda mais pormenores.

B) Sinais e sintomas da doença
Os sintomas mais frequentes associados à infeção pelo COVID-19 são:

Figura 1: Sinais e sintomas da COVID-19.
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C) Modo de transmissão
Considera-se que o COVID-19 pode transmitir-se:
 Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra);
 Pelo contato direto com secreções infeciosas;
 Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1
mícron).

Figura 2: Cadeia de Transmissão.

O atual conhecimento sobre a transmissão do SARS-CoV-2 é suportado no
conhecimento sobre os primeiros casos de COVID-19 e sobre outros coronavírus do
mesmo subgénero. 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. O contato das mãos com uma superfície ou objeto com o
novo coronavírus e, em seguida, o contato com as mucosas orais, nasal ou ocular
(boca, nariz ou olhos), pode conduzir à transmissão da infeção.
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D) Período de incubação da doença
O período de contágio (tempo decorrido entre a exposição ao vírus e o aparecimento
de sintomas) é atualmente considerado de 14 dias. A transmissão por pessoas
assintomáticas (sem sintomas) ainda está a ser investigada.

Figura 3: Cadeia de Transmissão.

E) Medidas de Autoproteção
A adopção de medidas de higiene respiratória, ou medidas de etiqueta respiratória é
também recomendada para reduzir a exposição e transmissão da doença. De todas
elas, salientam-se pelo seu potencial protetor as seguintes:
 Lavar frequentemente as mãos com água e sabão durante pelo menos 20
segundos. Deve lavá-las sempre que se assoar, espirrar, tossir ou após contato
direto com pessoas doentes ou em alternativa utilizar toalhetes com solução
alcoólica que tenha pelo menos 70% de álcool;
 Se não tiver as mãos lavadas evite mexer nos olhos, no nariz e na boca;
 Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar
ou tossir (com lenço de papel ou com o cotovelo, nunca com as mãos, deitar
sempre o lenço de papel ao lixo);
 Usar lenços de papel descartáveis;
 Utilizar lenços de papel uma única vez e colocá-los de imediato no lixo;
 Evitar contato próximo com pessoas com infeção respiratória;
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F) Utilização de máscara facial.
Não havendo ainda imunidade de grupo ou tratamento específico para a COVID-19 e
face às novas variantes de SARS-CoV-2 é imperativo otimizar a aplicação das medidas
de prevenção da transmissão, com cumprimento escrupuloso das medidas de
distanciamento físico entre pessoas, do uso adequado de máscara e de limpeza e
desinfeção de mãos e superfícies. A utilização de máscara é especialmente importante
na medida em que existem estudos que sugerem a acumulação de aerossóis
potencialmente infetados em espaços fechados.
A nova versão do Referencial Escolas sobre o controlo da transmissão de COVID-19 em
contexto escolar, apresenta as regras relativas à utilização de máscara em ambiente
escolar, em linha com o que já esteve em vigor no ano letivo 2020/2021, podendo ser
sintetizadas da seguinte forma, de acordo com a Orientação n.º 005/2021 da DGS:
• Qualquer pessoa com 10 ou mais anos de idade, e, no caso dos alunos, a partir do 2.º
ciclo do ensino básico, independentemente da idade, devem utilizar máscara
comunitária certificada ou máscara cirúrgica;
• Para as crianças que frequentam o 1.º ciclo do ensino básico, independentemente da
idade, a utilização de máscara comunitária certificada ou máscara cirúrgica é
fortemente recomendada, quando cumpridas as indicações da Direção-Geral da Saúde
contantes do Referencial;
• A utilização de máscara deve ser sempre adaptada à situação clínica, nomeadamente
nas situações de perturbação do desenvolvimento ou do comportamento, insuficiência
respiratória, imunossupressão, ou outras patologias, mediante avaliação caso-a-caso
pelo médico assistente.
Deve ser lembrado que a utilização de máscaras implica o conhecimento e domínio das
técnicas de colocação, uso e remoção, e que a sua utilização não pode, de forma
alguma, conduzir à negligência de medidas fundamentais como o distanciamento
social e a higiene das mãos.
Na imagem que se segue podemos observar alguns erros cometidos de um modo geral
pela população quanto ao uso das máscaras.
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Figura 4: Modo de utilização da Máscara.

4. Aparecimento de casos com suspeita de COVID-19
A) Procedimentos de atuação (deteção e encaminhamento)
Qualquer pessoa com sinais e sintomas de COVID-19 e ligação epidemiológica, ou que
identifique um aluno ou colaborador (funcionário ou professor) com critérios
compatíveis com a definição de caso suspeito, informa o professor, o funcionário ou o
Diretor do Agrupamento (preferencialmente por telefone) e dirige-se para a Sala de
isolamento, definida no Plano de contingência do edifício, alertando a funcionária do
Bloco (a uma distância de Segurança), para que esta lhe abra a porta de acesso à sala.
A auxiliar do Bloco procede à abertura da porta exterior da Sala de isolamento para o
“caso suspeito” entrar, e abandona a sala sem existir contacto direto entre ambos.
Nas situações em que exista dificuldade de locomoção do aluno(a), do funcionário(a)
ou do Professor(a), a auxiliar mais próxima de cada pavilhão, assegura que seja
prestada a assistência adequada até à Sala de isolamento. Sempre que possível devese assegurar a distância de segurança (superior a 1 metro) do suspeito. O(a)
Professor(a) ou a auxiliar que acompanha a pessoa com sintomas, deve(m) colocar,
momentos antes de iniciar esta assistência, uma máscara cirúrgica e luvas
descartáveis, caso ainda não possua, para além do cumprimento das precauções
básicas de controlo de infeção quanto à higiene das mãos, após o contato com o
suspeito.
Perante a identificação de um caso possível ou provável no estabelecimento de
educação e/ou ensino, de acordo com as definições constantes na Norma n.º
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020/2020 da DGS, devem ser tomados os seguintes passos no âmbito das Normas n.º
004 e 015/2020 da DGS

Figura 5 - Fluxograma de atuação perante um caso possível ou provável de COVID-19 em contexto
escolar

B) Sala de Isolamento
Foi definido no Plano de Contingência como Sala de Isolamento para pessoa com
suspeita de COVID-19
A colocação numa área de “isolamento” visa impedir que outros possam ser expostos
e infetados. Esta área tem como principal objetivo evitar a propagação da doença
transmissível no serviço e na comunidade. Os espaços definidos para esse efeito no
Agrupamento de Escolas de Póvoa de Lanhoso são:
 Escola Secundária da Póvoa de Lanhoso – Biotério (Bloco C)
 Escola Básica do Ave – Sala de pessoal não docente (Ao lado do elevador)
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 JI de Garfe – Sala da biblioteca 
 JI de Travassos – Sala do telefone 
 JI de Simães - Sala do telefone
O circuito para chegar às salas de isolamento deverá ser feito, sempre que possível e
aplicável, pelo exterior e pelo percurso mais curto.
Estes espaços permitem que o suspeito permaneça confortável até ser concluída a
triagem e validação de caso suspeito pela Linha Saúde 24 (808 24 24 24). Ainda quanto
à sua localização, esta sala permite o acesso direto ao exterior, e posteriormente para
a Ambulância, caso seja necessário proceder à evacuação hospitalar pelos
Bombeiros/INEM.
Estas Salas estão identificadas (com um cartaz tipo semelhante ao que consta no
Anexo I) e a sua localização deve ser do conhecimento de todos.

C) Condições específicas da sala de Isolamento
- Possui cadeira e marquesa (para descanso e conforto do trabalhador, enquanto
aguarda a validação de caso e o eventual transporte pelos Bombeiros);
- kit com água e alguns alimentos perecíveis;
- Contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico);
- Solução antisséptica de base alcoólica – SABA (disponível no interior e à entrada
desta área);
- Toalhetes de papel;
- Máscara(s) cirúrgica(s);
- Luvas descartáveis;
- Ter um termómetro;
- Ter telefone (Telemóvel neste caso em específico);
- Na proximidade desta sala, existe uma instalação sanitária devidamente equipada,
nomeadamente com doseador de sabão e toalhetes de papel para utilização
exclusiva do colaborador/aluno com sintomas/caso suspeito;
- A sala permite que o espaço seja ventilado por ventilação natural através da porta
que dá acesso ao exterior;
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- Possui revestimentos lisos e laváveis (Não deve possuir tapetes, alcatifa ou
cortinados).

D) Procedimentos de atuação (validação de Caso suspeito)
O designado caso suspeito de COVID-19, já na área de “isolamento”, contata o SNS 24
(808 24 24 24). A pessoa em si deve usar uma máscara cirúrgica, se a sua condição
clínica o permitir. A máscara será colocada pelo próprio, sendo esta bem ajustada de
forma a permitir a oclusão completa do nariz, boca e áreas laterais da face. Nos
homens com barba, poderá ser feita uma adaptação a esta medida – máscara cirúrgica
complementada com um lenço de papel. Sempre que a máscara estiver húmida, deve
substituí-la por outra.
O profissional de saúde do SNS 24 questiona o doente quanto a sinais e sintomas e
ligação epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de COVID-19. Após
avaliação, o SNS 24 informa doente.
− Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19: define os procedimentos adequados
à situação clínica da pessoa triada;
− Se se tratar de caso suspeito de COVID-19: o SNS 24 contata a Linha de Apoio ao
Médico (LAM), da Direção-Geral da Saúde, para validação da suspeição. Desta
validação o resultado poderá ser:
− Caso Suspeito Não Validado, este fica encerrado para COVID-19. O SNS 24
define os procedimentos habituais e adequados à situação clínica do suspeito. O
suspeito informa o responsável superior da não validação, e este último deverá
informar o médico do trabalho responsável, caso existe.
− Caso Suspeito Validado, a DGS ativa o INEM, o INSA e Autoridade de Saúde
Regional, iniciando-se a investigação epidemiológica e a gestão de contatos. A
chefia direta do trabalhador/aluno informa o empregador da existência de um
caso suspeito validado na Escola.
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Na situação de Caso suspeito validado:
 O doente deverá permanecer na área de “isolamento” (com máscara cirúrgica,
desde que a sua condição clínica o permita), até à chegada da equipa dos
Bombeiros ou do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), ativada pela
DGS, que assegura o transporte para o Hospital de referência, onde serão colhidas
as amostras biológicas para testes laboratoriais;
 O acesso dos outros colaboradores à área de “isolamento” fica interditado (exceto
aos colaboradores designados para prestar assistência);
 A Direção da Escola colabora com a Autoridade de Saúde Local na identificação
dos contatos próximos do doente (caso suspeito validado);
 A Direção da Escola informa os restantes funcionários e alunos da existência de
caso suspeito validado, a aguardar resultados de testes laboratoriais, mediante os
procedimentos de comunicação estabelecidos no presente plano;
 A Direção da Escola informa o Médico de Família responsável pela vigilância de
saúde do elemento suspeito.
 O caso suspeito validado deve permanecer na área de “isolamento” até à chegada
da equipa do INEM ativada pela DGS, de forma a restringir, ao mínimo
indispensável, o contato deste funcionário/aluno com outro(s) elementos. Devemse evitar deslocações adicionais do caso suspeito validado nas instalações da
escola.

E) Procedimentos perante um caso suspeito validado
A DGS informa a Autoridade de Saúde Regional dos resultados laboratoriais, que por
sua vez informa a Autoridade de Saúde Local. A Autoridade de Saúde Local informa a
Direção da Escola dos resultados dos testes laboratoriais e:
− Se o Caso for infirmado, este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados os
procedimentos habituais da Escola, incluindo a limpeza e desinfeção da sala de
isolamento. Nesta situação são desativadas as medidas do Plano de Contingência da
Escola;
− Se o Caso for confirmado, a área de “isolamento” deve ser imediatamente
descontaminada (limpa e desinfetada) por pessoal afeto ao serviço de limpeza e
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desde que possua EPI adequado ou então, por alguém designado pela Autoridade
Nacional de Emergência e Proteção Civil, nomeadamente o Exército. Caso exista a
necessidade de interdição da referida sala por motivos alheios à Escola, deverá ser
definida uma nova sala de isolamento. A interdição só poderá ser levantada pela
Autoridade de Saúde.
Na situação de Caso confirmado:
 A Direção da Escola deve:
− Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de “isolamento”,
devendo para tal se for necessário solicitar a colaboração dos Serviços
Municipais de Proteção Civil.
− Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente
manuseadas e mais utilizadas pelo doente confirmado, com maior
probabilidade de estarem contaminadas. Dar especial atenção à limpeza e
desinfeção do posto de trabalho/sala do funcionário/aluno confirmado
(incluindo materiais e equipamentos utilizados por este);
− Armazenar os resíduos do Caso Confirmado em saco de plástico (com espessura
de 50 ou 70 mícron) que, após ser fechado (ex. com abraçadeira), deve ser
segregado e enviado para operador licenciado para a gestão de resíduos
hospitalares com risco biológico.
Todos os resíduos produzidos no âmbito da COVID-19 são considerados como
Resíduos Perigosos de Grupo III (Risco Biológico), e como tal sevem ser colocados
num saco branco e armazenados em contentor dedicados, para posterior recolha.
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Figura 5: Classificação da tipologia de resíduos

A Autoridade de Saúde Local, em estreita articulação com o médico de família,
comunica à DGS informações sobre as medidas implementadas na Escola, e sobre o
estado de saúde dos contatos próximos do doente.

F) Procedimento de vigilância de contatos próximos
Considera-se “contato próximo” um individuo que não apresenta sintomas no
momento, mas que teve ou pode ter tido contato com um caso confirmado de COVID19. O tipo de exposição do contato próximo, determinará o tipo de vigilância
O contato próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser de:
 “Alto risco de exposição”, é definido como:
− Funcionário/aluno do mesmo posto de trabalho (gabinete, sala, secção, zona até
2 metros) do caso;
− Funcionário/aluno que esteve face-a-face com o caso confirmado ou que esteve
com este em espaço fechado;
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− Funcionário/aluno que partilhou com o caso confirmado loiça (pratos, copos,
talheres), toalhas ou outros objetos ou equipamentos que possam estar
contaminados com expetoração, sangue, gotículas respiratórias.

 “Baixo risco de exposição” (casual), é definido como:
− Funcionário/aluno que teve contato esporádico (momentâneo) com o caso
confirmado (ex. em movimento/circulação durante o qual houve exposição a
gotículas/secreções respiratórias através de conversa face-a-face superior a
15 minutos, tosse ou espirro);
− Funcionário/aluno que prestou assistência ao caso confirmado, desde que
tenha(m) seguido as medidas de prevenção (ex. utilização adequada da
máscara e luvas; etiqueta respiratória; higiene das mãos).
Perante um Caso Confirmado por COVID-19, além do referido anteriormente,
deverão ser ativados os procedimentos de vigilância ativa dos contatos
próximos, relativamente ao início de sintomatologia. Para efeitos de gestão
dos contatos a Autoridade de Saúde Local, em estreita articulação com o
empregador e o médico do trabalho, deve:
− Identificar, listar e classificar os contatos próximos (incluindo os casuais);
− Proceder ao necessário acompanhamento dos contatos (telefonar diariamente,
informar, aconselhar e referenciar, se necessário).
Como medida de precaução, a vigilância ativa dos contatos próximos decorre
durante 14 dias desde a data da última exposição a caso confirmado.
− A automonitorização diária, feita pelo próprio funcionário/aluno, visa a
avaliação da febre (medir a temperatura corporal duas vezes por dia e registar
o valor e a hora de medição) e a verificação de tosse ou dificuldade em
respirar;
− Se se verificarem sintomas da COVID-19 e o funcionário/aluno, estiver no seu
posto de trabalho, devem-se iniciar os “Procedimentos num caso suspeito”.
− Se nenhum sintoma surgir nos 14 dias decorrentes da última exposição, a
situação fica encerrada para COVID-19.
Página 19

Agrupamento de Escolas de Póvoa de Lanhoso

G) Implementar medidas de minimização da doença
Implementar medidas de âmbito laboral com vista à minimização da transmissão da
doença, designadamente:
- Recurso ao teletrabalho;
- Recurso a meios de comunicação não presencial, como o telefone e e-mail,
em detrimento de contatos e reuniões presenciais;
- Privilegiar o atendimento não presencial aos alunos;
- Condicionar a circulação de pessoas externas no edifício/recinto;
- Redução de trabalho externo, ou de atividades não urgente, como por
exemplo as atividades Extra Curriculares;
- Procedimentos de conduta social (ex. alterar a frequência e/ou a forma de
contato entre os pessoas – evitar o aperto de mão);

5. FASE DE RECUPERAÇÃO
Esta etapa carateriza-se pela cessação do aparecimento de novos casos, pela
recuperação clínica dos últimos infetados, pelo regresso gradual de todos os
trabalhadores e culmina com a desativação do PC/COVID-19. Estabelecem-se as
seguintes tarefas:
a. Continuação da aplicação das medidas de autoproteção e de limpeza de
instalações, até à desativação do plano;
b. Prossecução e/ou adaptação das medidas de monitorização com vista à
deteção e minimização de possíveis ondas subsequentes;
c. Reativação e normalização gradual de todas as tarefas e serviços da Escola;
d. Desativação das salas de isolamento;
e. Recolha dos kits de proteção individuais não utilizados;
f. Redimensionamento do plano de limpeza às instalações;
g. Informação dos utentes sobre a reativação e normalização dos serviços;
h. Reavaliação dos procedimentos implementados nas fases anteriores.
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6. REFORÇO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO
6.1. Medidas de Autoproteção
As medidas gerais de higiene, pessoais e do ambiente da Escola, constituem as
medidas mais importantes para evitar a propagação da doença.

I.

Medidas Individuais

A propagação da doença será amplamente travada se forem seguidos os seguintes
procedimentos básicos:
 Não estar na presença de pessoas com COVID-19. Em caso de contaminação,
manter-se afastado dos outros, incluindo familiares, pelo menos a 1 metro de
distância, para protegê-los de adoecer também;
 A utilização de equipamento de proteção individual deverá ser indicada pelo
coordenador técnico em articulação com as diretrizes enviadas pela DGS.

II.

Medidas Coletivas e Higienização das Instalações
 Como procedimento diário de prevenção, serão distribuídos dispositivos com
solução de limpeza de mãos anti-séptica, nos locais de receção ao público,
onde se verifica maior fluxo de pessoas;
 Afixação em espaços visíveis, de folhetos distribuídos pela DGS (informação
detalhada sobre sintomas, medidas de autoproteção);
 Passagem em painel eletrónico de informação/procedimentos de atuação
preventiva a ter em conta em situação de risco severo de Pandemia;
 Intensificação da limpeza e desinfeção, que corresponde ao aumento da
frequência das ações de limpeza, com especial atenção para os equipamentos e
objetos de uso comum:


Maçanetas e puxadores de portas



Corrimão de escadas



Interruptores



Monitores, teclados e ratos de computador



Telefones de uso comum
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Figura 6: Procedimentos gerais de higienização dos espaços

 A limpeza deve ser feita à base de Hipoclorito (lixívia), nas proporções de 10ml
para 1L de água;
 Arejamento dos espaços em período de almoço no final do dia;
 Ao longo do serviço de refeições no refeitório, com a frequência devida, as
mesas devem ser higienizadas, de forma a que, entre dois “clientes” este
procedimento possa ser realizado.
 No refeitório, relativamente à higienização das cadeiras, a mesma quando
realizada, deve ser com equipamento (pano) diferente do usado para as mesas.
 Durante a fase de alerta e de recuperação os aparelhos de ar condicionado
poderão eventualmente ser desligados;
 Distribuir Kits de limpeza e desinfeção;
 Restringir o acolhimento de pessoas estranhas ao serviço nas instalações da
Escola;
 Respeitar as normas de higiene individual constantes no material informativo
divulgado pela DGS;
 Na fase de alerta e recuperação cada funcionário deverá efetuar a limpeza diária
do telefone, mesa/bancada de trabalho e do material informático (teclado e rato);
 Os resíduos recolhidos nas instalações sanitárias deverão ser acondicionados em
recipiente próprio e ter destino adequado a indicar, conforme indicações da DGS;
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 Após a deteção de um caso suspeito nas instalações da Escola, devem ser
realizados procedimentos de limpeza e desinfeção, em especial, nas zonas onde se
verifica o maior fluxo/concentração de pessoas e no local habitual de trabalho
desse colaborador.

7. PROCESSO DE COMUNICAÇÃO
Importa garantir a todo o momento que a forma como se perceciona a pandemia
(fenómeno natural) não a transforme num fenómeno social incontrolável, nunca
esquecendo que a autoridade nacional nesta matéria é a DGS do Ministério da Saúde.
A Escola difundirá internamente a informação técnica produzida pela DGS no que
concerne fundamentalmente a medidas de prevenção e autoproteção.

7.1. Destinatários
São destinatários da informação todos os dirigentes e funcionários da Escola assim
como dos seus alunos.

7.2. Meios de comunicação
Serão privilegiadas as comunicações eletrónicas. Contudo, nas instalações da Escola
exibir-se-ão, em espaço aberto, cartazes e folhetos.

7.3. Comunicação Externa (Lista de contatos)
Em caso de necessidade, estarão disponíveis na Sala de Isolamento e na Receção os
contatos dos diversos Agentes de Proteção Civil (Anexo II).

7.4. Difusão de informação


Difusão por todos os funcionários, colaboradores, alunos e espaços de informação
sobre o COVID-19 (envio por email, redes sociais e exibição de cartazes).
 Difusão por todos os funcionários, colaboradores, alunos e espaços de
informação sobre medidas de proteção individual e higiene pessoal (envio por
email, afixação nas casas de banho, espaços públicos).
 Disponibilização de uma hiperligação para o site específico da DGS na página na
Internet da Escola.
 Informação atempada a todos os funcionários sobre os casos existentes na
Escola e a sua evolução.
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CADERNO II
(MEDIDAS DE DESCONFINAMENTO)
(Segundo Orientação nº 024/2020 de 08/05/2020)
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1. ORIENTEÇÕES PARA O REGRESSO ÀS AULAS EM REGIME PRESENCIAL
De acordo com a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), definem-se
as seguintes orientações para o regresso às aulas em Regime Presencial.
Qualquer aluno, funcionário (docente e não docente) ou prestador de serviço que
entre no recinto escolar, apenas poderá entrar nas instalações usando
obrigatoriamente máscara e depois de proceder à higienização das mãos num local
indicado e destinado para o efeito (junto à portaria).
Foram definidos corredores de circulação unidirecionais, de modo a que não exista
cruzamento de pessoas. Os espaços destinados ao recreio poderão ser utilizados
apenas desde que seja garantido o distanciamento social recomendado pela DGS.
Todos os espaços balizados com fita ou delimitados por gradeamento adequado, não
poderão ser transpostos correndo os alunos em advertência ou mesmo em sansão
disciplinar de acordo com as diretrizes internas da escola. Estas delimitações apenas
poderão ser transpostas por motivos decorrentes de uma situação de Emergência
I – MEDIDAS GERAIS
1. A Direção de cada agrupamento de escolas ou escola não agrupada é responsável
pela implementação das seguintes medidas:
a) Elaborar e/ou atualizar o Plano de Contingência para a COVID-19, de acordo com a
Orientação 006/2020 da DGS, antes do início das atividades letivas em regime
presencial.
Este deve ser específico para cada agrupamento de escolas ou escola não agrupada e
deve prever, entre outros:
i. Os procedimentos a adotar perante um caso suspeito de COVID-19 no
estabelecimento de ensino;
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ii. A existência de uma área de isolamento equipada com telefone, cadeira, água e
alguns alimentos não perecíveis, e acesso à instalação sanitária;
iii. Os trajetos possíveis para o caso suspeito ser levado até à área de isolamento
(Anexo III);
iv. A atualização dos contatos de emergência dos estudantes e do fluxo de
informação aos encarregados de educação;
v. A constituição de diferentes equipas de pessoal não docente, de modo a
garantir a sua substituição na eventualidade de absentismo por doença ou
necessidade de isolamento;
vi. A divulgação do Plano por todos os profissionais (pessoal docente e não
docente) do agrupamento de escolas ou escola não agrupada;
vii. A constante atualização da informação sobre a situação epidemiológica local
relativa à COVID-19.
b) Manter um elo de ligação local com as Entidades da Saúde (Saúde Escolar e
Unidades de Saúde Pública), as Autarquias, a Segurança Social e a Proteção Civil,
salvaguardando a necessidade de apoios ou recursos que estas Entidades possam
disponibilizar;
c) Confirmar que todas as escolas apresentam as condições sanitárias necessárias para
a promoção das boas práticas de higiene, nomeadamente a higienização das mãos
com água e sabão, e secagem com toalhetes de papel. Não devem ser utilizados
secadores por jatos de ar;
d) Procurar garantir as condições necessárias para se manter o distanciamento físico,
dentro e fora do edifício escolar;
e) Confirmar que a gestão de resíduos é mantida, diariamente, sem necessidade de
proceder a tratamento especial;
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f) Garantir a existência de material e produtos de limpeza para os procedimentos
adequados de desinfeção e limpeza dos edifícios escolares;
g) Garantir o cumprimento da obrigatoriedade de utilização de máscaras para acesso e
permanência nos estabelecimentos de ensino, pelos funcionários docentes e não
docentes e pelos alunos, de acordo com a legislação vigente;
h) Disponibilizar informação facilmente acessível a toda a comunidade escolar,
nomeadamente através da afixação de cartazes sobre a correta higienização das mãos,
etiqueta respiratória e colocação da máscara (Anexos V, VI);
i) 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 contatar 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.
II – ORGANIZAÇÃO GERAL
1. Tento em conta a situação epidemiológica atual, algumas medidas específicas
devem ser adotadas por toda a comunidade escolar:
a) Os alunos devem ser organizados em grupos e manter esta organização ao longo de
todo o período que permanecem na escola. Este grupo deve ter, na medida do
possível, horários de aulas, intervalos e refeições organizados de forma a evitar o
contato com outros grupos;
b) O pessoal docente e não docente e os alunos devem respeitar as regras de
segurança e de distanciamento físico de 2 metros;
c) A gestão do pessoal não docente deve garantir o funcionamento das escolas, na
eventualidade de absentismo por doença ou necessidade de isolamento de alguns dos
seus elementos.
III – ORGANIZAÇÃO GERAL: Seccionamento do Espaço Escolar
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1. A cada grupo deve ser atribuído, na medida do possível, uma zona da escola;
2. Devem ser definidos circuitos de entrada e saída da sala de aula para cada grupo, de
forma a impedir um maior cruzamento de pessoas (Anexo III);
3. Cada sala de aula deve ser, sempre que possível, utilizada pelo mesmo grupo de
alunos, de acordo com a dimensão e caraterísticas da escola;
4. O distanciamento físico deve ser mantido durante os intervalos.
IV – ORGANIZAÇÃO GERAL: Acesso ao Recinto Escolar
1. Estabelecer horários desfasados entre turmas, sempre que possível, de forma a
evitar aglomeração de pessoas à entrada e à saída do recinto escolar;
2. Espaços não necessários à atividade letiva, como os bufetes/bares, as salas de apoio,
as salas de convívio de alunos e outros, devem ser encerrados;
3. Se, por motivos de garantia de equidade, for necessário disponibilizar o acesso à
biblioteca ou à sala de informática, estas devem reduzir a lotação máxima, e dispor de
uma sinalética que indique os lugares que podem ser ocupados de forma a garantir as
regras de distanciamento físico. Devem também ser higienizadas e desinfetadas após
cada utilização;
4. 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);
5. Manter portões e portas abertas de forma a evitar o toque frequente em
superfícies.
V – ORGANIZAÇÃO GERAL: 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;
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2. Para tal, as mesas devem ser dispostas o mais possível junto das paredes e janelas,
de acordo com a estrutura física das salas de aula;
As mesas devem estar dispostas com a mesma orientação, evitando uma disposição
que implique alunos virados de frente uns para os outros;
4. Deve-se privilegiar uma renovação frequente do ar, preferencialmente, com as
janelas e portas abertas.
VI – PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS: Perante a Identificação de um Caso Suspeito
1. O pessoal docente e não docente deve estar informado sobre o Plano de
Contingência interno e os procedimentos perante a identificação de um caso suspeito
de COVID-19.
2. Perante a identificação de um caso suspeito (se detetado no estabelecimento de
ensino), este deve encaminhar-se ou ser encaminhado para a área de isolamento
previamente definida e pelos trajetos definidos no Plano de Contingência de cada
escola ou agrupamento.
3. Deve ser contatada a Linha SNS24 (808 242424) ou outras linhas telefónicas criadas
especificamente para o efeito, e proceder de acordo com as indicações fornecidas.
4. 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 contatos de alto risco.
5. Reforçar a limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso suspeito e
da área de isolamento.
6. Os resíduos produzidos pelo caso suspeito devem ser acondicionados em duplo
saco, de plástico e resistente.
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2. REGRAS DE LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE SUPERFÍCIES EM AMBIENTE
ESCOLAR
I – MEDIDAS GERAIS
Os estabelecimentos de ensino devem assegurar-se que os profissionais de limpeza
estão sensibilizados para o cumprimento das regras de utilização de Equipamentos de
Proteção Individual (EPI) (de acordo com anexo VIII) e de lavagem correta das mãos
(de acordo com anexo IV).
Salienta-se, ainda, a importância de cada estabelecimento de ensino ter um plano de
limpeza, devendo salvaguardar:
•

A afixação de informação útil em local visível e acessível aos funcionários;

•

O conhecimento sobre a utilização correta dos produtos de limpeza (detergentes
e desinfetantes), de acordo com as Fichas de Dados de Segurança do produto;

•

A disponibilidade de materiais de limpeza e desinfeção adequados.

II – PROCEDIMENTO
Quando se vai desinfetar uma área, as principais preocupações a ter em conta são:
•

Equipamentos de Proteção Individual (EPI):
 Deve ser usado equipamento que proteja o profissional, quer dos produtos
utilizados, quer de eventual contaminação existente na área onde irá operar,
e que evite, ainda, que este traga agentes contaminadores do exterior para a
área da desinfeção sobre EPI.

•

Entrada na “área suja”:
 O profissional deve entrar nos locais a limpar já totalmente equipado com o
EPI envergado e com o material de limpeza, levando também consigo sacos
prontos para a recolha dos resíduos;
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 Ao entrar na “área suja”, deve abrir janelas e arejar a área, sempre que
possível.
•

Operação dentro da “área suja”:

 Começar a limpar de alto para baixo e das zonas mais distantes da porta de
entrada para a porta de entrada/saída;
 Ter um cuidado especial na limpeza de objetos mais tocados (ex: interruptores;
maçanetas das portas; torneiras; corrimãos; mesas; cadeiras; teclados de
computadores; telefones e outros) e áreas mais frequentadas;
 À medida que se vai limpando, depositar os materiais descartáveis em sacos
apropriados (de cor diferente dos habituais, ou devidamente identificados),
tendo o cuidado de não contaminar o exterior do saco.
•

Saída da “área suja”:
 No final da limpeza, esperar para ter o espaço totalmente arejado e só depois
fechar as janelas;
 Limpar os frascos e produtos de limpeza antes de sair; o Limpar as luvas e
calçado por fora sem os retirar;
 Colocar o saco sujo dentro de outro limpo e fechar o saco; o Sair da área e
fechar a porta, sempre que possível;
 Terminadas as limpezas, colocar os EPI reutilizáveis, em embalagem própria
hermeticamente

fechada,

para

os

transportar

até

à

zona

de

desinfeção/lavagem do material e os EPI descartáveis nos sacos de resíduos.
Em caso algum, ser colocados no contentor de recolha seletiva, nem
depositados no ecoponto.
Nunca deixar os sacos de resíduos em espaços públicos, ou zonas onde possam ser
mexidos. Em cada bloco, existirá um contentor destinado a acolher Material utlizado
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no processo de limpeza e desinfeção, pelo que todo esse equipamento é considerado
como sendo resíduo perigoso de categoria III (Risco biológico). Esses contentores
estarão identificados com o cartaz específico (anexo X).
3-Frequência de limpeza
A desinfeção dos espaços e superfícies deve ser efetuada, no mínimo, com frequência
diária e sempre que se mostrar necessário, de acordo com a técnica abaixo descrita.
As frequências de referência são:
 Casas de banho – pelo menos duas vezes de manhã e duas vezes à tarde;
 Zonas e objetos de uso comum – corrimãos, maçanetas das portas,
interruptores, zonas de contacto frequente – pelo menos duas vezes de
manhã e duas vezes à tarde;
 Salas de aula – no final de cada utilização, sempre que haja mudança de
turma;
 Salas de professores – de manhã e à tarde;
 Refeitórios – logo após a utilização de um grupo e antes de outro entrar na
área, especialmente as mesas e zonas de self-service.
4-Produtos e técnicas de desinfeção de espaços escolares
A limpeza e desinfeção de espaços escolares interiores utiliza os seguintes produtos e
técnicas:
a. Agentes de desinfeção:
Solução de hipoclorito de sódio pronta a usar (já diluída) com a concentração de
0,05%. Se tiver de diluir o hipoclorito de sódio ou outro produto com igual poder
desinfetante e álcool a 70º (para superfícies que não suportam o hipoclorito de sódio).
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b. Método de aplicação:
A limpeza deve ser húmida com:
i. Balde e esfregona para o chão;
ii. Panos de limpeza descartáveis ou panos reutilizáveis (laváveis) de
microfibras, se houver condições para serem lavados e desinfetados pelo calor,
em máquina de lavar;
iii. Sempre que possível, deixar as superfícies humedecidas, até que sequem, ao
ar, para que o desinfetante possa atuar eficazmente.
c.

Ordem de limpeza dos espaços fechados (Salas de aula, salas de professores,
entre outros):

A limpeza deve começar de alto para baixo, das zonas mais limpas para as mais sujas, e
das mais distantes da porta de entrada para a porta de entrada/saída. O chão deverá
ser a último a ser limpo.
Ter especial cuidado na limpeza de objetos mais tocados (ex: interruptores; maçanetas
das portas; torneiras; corrimãos; mesas; bancadas; cadeiras; teclados de
computadores; telefones e outros) e áreas mais frequentadas.
d. Procedimento gerais
 Lavar primeiro as superfícies com água e detergente e, em seguida, espalhar
uniformemente a solução de hipoclorito de sódio nas superfícies;
 Deixar atuar o desinfetante nas superfícies durante, pelo menos, 10
minutos, sempre que possível;
 Enxaguar as superfícies só com água;
 Deixar secar ao ar, sempre que possível.
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e. Procedimentos específicos
 Superfícies e equipamentos que devem ser alvo de especial atenção:
maçanetas de portas; interruptores de luz; telefones; botões de elevadores
(se existirem); torneiras; manípulos de autoclismos; corrimãos; materiais de
computadores, tais como teclados, ecrãs e rato; equipamentos eletrónicos
ou outros existentes que sejam de manuseamento frequente.
 Chão (último a limpar): deve ser lavado com água e detergente comum,
seguido da desinfeção com solução de hipoclorito de sódio pronta a usar, ou
solução diluída em água fria no momento da utilização, conforme anexo IV e
instruções do fabricante.
 Instalações sanitárias: devem ser lavadas, preferencialmente, com produto
que contenha na composição detergente e desinfetante (2 em 1) porque é
de mais fácil e rápida aplicação e desinfeção. O balde e a esfregona
utilizados nas casas de banho não devem ser usados noutros espaços. Devese utilizar panos diferentes para os lavatórios e as áreas à volta destes e para
o exterior das sanitas.
A limpeza das casas de banho deve seguir a seguinte sequência:
1. Iniciar a limpeza pelos lavatórios (primeiro as torneiras e só depois o lavatório) e
superfícies à volta destes;
2. De seguida, passar para a limpeza dos sanitários:
2.1. Parte interior:
 Aplicar o produto detergente com base desinfetante, deixando atuar
durante, pelo menos, 5 minutos;
 Esfregar bem por dentro com o piaçaba;
 Puxar o autoclismo com o piaçaba ainda dentro da sanita para que este
também fique limpo;
 Volte a puxar a água.
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2.2. Parte exterior:
 Espalhar o detergente/desinfetante na parte superior da sanita/ tampa;
 Esfregar com o pano: primeiro a tampa e só depois a parte exterior da sanita
(parte superior e os lados);
 Passar o pano só com água;
 Deixar secar ao ar;
 Limpar e desinfetar bem o botão do autoclismo no final.
No final da limpeza, deve voltar a passar um pano humedecido em desinfetante em
todas as torneiras.
3. O chão deve ser lavado como descrito anteriormente.
• Refeitórios: Respeitar os planos de limpeza existentes, utilizando agentes de limpeza
e desinfeção aprovados pela legislação em vigor para o setor alimentar.
Os profissionais da área de preparação e confeção dos alimentos devem:
 Usar sempre máscara, durante as fases de preparação, confeção e
distribuição dos alimentos;
 Lavar as mãos com água e sabão imediatamente antes e após a manipulação
de alimentos crus ou antes e após a utilização da casa de banho;
 Higienizar frequentemente as mãos com água e sabão ou com solução
antisséptica de base alcoólica (SABA);
 Cumprir a etiqueta respiratória.
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CADERNO III
(ANEXOS)
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Anexo I – Cartaz de Identificação da Sala se Isolamento

PLANO DE CONTINGÊNCIA
DA ESCOLA

Sublinhar o sentido que interessar

Sala de Isolamento
Sublinhar o sentido que interessar
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Anexo II – Contactos de Emergência

Outros

Unidades de Saúde

Forças de
Salvamento e Socorro
Segurança

Emergência Médica
SNS

------

Agrupamento de Escolas de Póvoa
de Lanhoso

253 633 338

INEM - Instituto Nacional de
Emergência Médica

112

Saúde 24

808 24 24 24

Bombeiros Voluntários da Póvoa de
Lanhoso

253 639 240

Autoridade Nacional de Emergência
e Proteção Civil - ANEPC Braga

253 201 350

GNR da Póvoa de Lanhoso

253 730 130

Hospital de Braga

253 540 330

Centro de Saúde da Póvoa de
Lanhoso

253 639 680

Câmara Municipal da Póvoa de
Lanhoso

253 639 700

Serviços Municipais de Proteção Civil

962 994 242

ACT – Autoridade para as Condições
do Trabalho

253 609 560
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Anexo III (A) – Planta de Acessibilidades (Desconfinamento COVID-19)
Escola Secundária da Póvoa de Lanhoso
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Pavilhão da Esacola Secundária
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Anexo III (B) – Planta de Acessibilidades (Desconfinamento COVID-19)
Escola Básica de Taíde

Página 41

Agrupamento de Escolas de Póvoa de Lanhoso

Página 42

Agrupamento de Escolas de Póvoa de Lanhoso

Página 43

Agrupamento de Escolas de Póvoa de Lanhoso

Anexo IV – procedimentos de Higienização (Com Solução à Base de Álcool)
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Anexo V – Informação à Comunidade Escolar (regras de Etiqueta)
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Anexo VI – Modo correto de utilização das Máscaras
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Anexo VII – Recomendações para Criança e Encarregados de educação
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Anexo VIII – Equipamento de protecção Individual (Desconfinamento COVID19).
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Anexo IX – Sequência para remoção do EPI (Desconfinamento COVID19).
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Anexo X – Cartaz de Identificação Contentor de Resíduos

!!! ATENÇÃO !!!

Resíduos Perigosos

Colocar apenas:
Produtos ou Equipamento de Proteção Individual
utilizado em cuidados de saúde e de serviços limpeza
em que exista contato com produtos contaminados.
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