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INTRODUÇÃO 

Os coronavírus são um grupo de vírus que pode causar infeções nas pessoas. Normalmente, estas 

infeções estão associadas ao sistema respiratório, podendo ser parecidas a uma gripe comum ou evoluir para 

uma doença mais grave, como pneumonia.  

COVID-19 é o nome oficial, atribuído pela Organização Mundial da Saúde, à doença provocada por 

um novo coronavírus (SARS-COV-2 “síndrome respiratória aguda grave – coronavírus 2”), que pode causar 

infeção respiratória grave, como a pneumonia. Este vírus foi identificado pela primeira vez em humanos, no 

final de 2019, na cidade chinesa de Wuhan, província de Hubei. 

 

Os sintomas são semelhantes aos de uma gripe, como por exemplo: 

 Febre; 

 Tosse; 

 Falta de ar (dificuldade respiratória); 

 Outros sintomas – odinofagia (dor de garganta), dores musculares generalizadas, perda transitória 

do paladar ou do olfato, diarreia, dor no peito e dor de cabeça, entre outros;  

 Em casos mais graves pode evoluir para pneumonia grave com insuficiência respiratória aguda, 

falência renal e, até mesmo, levar à morte. 

 

 A pessoa infetada pode não apresentar sinais ou sintomas (assintomática). 

 As crianças e jovens diagnosticados com COVID-19 têm habitualmente uma manifestação ligeira da 

doença, com menor risco de complicações e hospitalização. 

 

Período de incubação: 

O período de incubação estimado da COVID-19 (até ao aparecimento de sintomas) é de 1 a 14 dias, 

segundo informações atuais. 

 

A COVID-19 pode transmitir-se por: 
 

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. 

Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com SARS-CoV-2 

e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos. 

Existem ainda estudos que sugerem a acumulação de aerossóis potencialmente infetados em 

espaços fechados. 

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

 

O que deveremos fazer para prevenir o contágio? 

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

controlo da transmissão da COVID-19. 

A definição destas medidas deve considerar que o vírus se transmite de pessoa para pessoa, 

essencialmente através de gotículas que podem ser inaladas ou depositar-se em superfícies ou objetos em 

que tocamos e, eventualmente, através de aerossóis potencialmente infetados em espaços fechados. 
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Neste sentido, destacam-se as seguintes medidas preventivas: 

• Distanciamento entre pessoas; 

•  Higiene pessoal, nomeadamente a lavagem das mãos e etiqueta respiratória; 

•  Utilização de equipamentos de proteção individual (por exemplo máscaras); 

•  Higiene ambiental, como a limpeza, desinfeção e ventilação adequada dos espaços; 

•  Automonitorização de sintomas, não se deslocando para a escola pessoas com sintomas 

sugestivos de COVID-19. 

Não havendo ainda uma vacina ou tratamento específico para esta doença, as medidas preventivas 

assumem um papel crucial no combate à COVID-19. 

 
 

O Plano de Contingência descreve as medidas a serem tomadas pelo Agrupamento, de forma a 

manter a atividade da instituição escolar, em face dos possíveis efeitos da pandemia, nomeadamente o 

absentismo dos profissionais e dos alunos e respetivas repercussões nas atividades escolares e no ambiente 

familiar e social de toda a comunidade educativa. 

Consiste num conjunto de medidas e ações que deverão ser aplicadas oportunamente, de modo 

articulado, em cada fase da evolução da pandemia. 

Devemos, acima de tudo, ser muito cautelosos e, igualmente, pouco alarmistas.  

 

A Pandemia (…) não deve ser acompanhada por pandemias mediáticas, pandemias de pânico ou 

pandemónio, que além de disfuncionais, condicionarão uma resposta adequada a um acontecimento que necessita do 

esforço de todos para minimizar os seus efeitos. 

   Direção Geral da Saúde 
 

 

Com a elaboração do Plano de Contingência, pretende-se dar resposta a três questões: 

- Quais os efeitos que a infeção de alunos, docentes, assistentes operacionais, assistentes técnicos e 

visitantes pode causar no Agrupamento? 

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

- O que se deve fazer numa situação em que existe um aluno, docente, assistente operacional, 

assistente técnico ou visitante suspeito de infeção? 

 

O Plano de Contingência será divulgado junto dos profissionais do Agrupamento, dos pais e 

encarregados de educação e da restante comunidade educativa. 
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1. OBJETIVOS 

Considerando o elevado grau de imprevisibilidade da ocorrência/evolução da pandemia da COVID-

19, as estratégias e objetivos serão, ao longo do tempo, ajustados face a diferentes cenários/orientações da 

crise pandémica na região e no Agrupamento, nomeadamente: 

 Minimizar o impacto da pandemia nos alunos e funcionários (docentes/não docentes) do 

Agrupamento; 

 Disponibilizar informação oficial e relevante sobre a COVID-19 com recurso à página e aos 

espaços do Agrupamento; 

 Assegurar uma resposta coordenada com outras instituições, nomeadamente com a Saúde e o 

Município; 

 Ativar os mecanismos de referenciação previstos de acordo com o estabelecido pela Direção 

Geral da Saúde; 

 Perspetivar a continuidade do processo ensino-aprendizagem com recurso à página do 

Agrupamento e a outros meios que se encontrem disponíveis; 

 Dar uma resposta ágil que minimize as condições de propagação da pandemia; 

  Otimizar a utilização das instalações e serviços, procurando assegurar a manutenção dos 

serviços essenciais em situação de crise; 

 Gerir a informação, interna e externa, minimizando a consequente perturbação no 

desenvolvimento das atividades; 

 Fornecer respostas solicitadas e necessárias, quer a nível interno, quer para o exterior; 

 Reduzir o risco de contágio no Agrupamento, preparando respostas para evitar/diminuir a 

propagação do vírus; 

 Preparar procedimentos que permitam proteger a saúde da comunidade escolar; 

 Preparar o restabelecimento da atividade normal de forma tão rápida e segura quanto seja 

possível; 

 Monitorizar e acompanhar o processo em permanência. 

 
 

2. COORDENADOR DO PLANO E EQUIPA OPERATIVA 

2.1. Identificação 

Coordenador: Diretor – José Rodrigues Teixeira 

Coordenadores substitutos: Subdiretora – Maria da Assunção Anes Morais  

                                                    Adjunta do Diretor – Cecília Margarida Ribeiro 

 

 



 

Plano de contingência COVID-19 – AEVPA 2020/2021 – 3.ª Versão – 23 de setembro                                                          Página 6 de 17 
 

 

ESTABELECIMENTO PONTO FOCAL SUBSTITUTO 

Escola de Pedras Salgadas  António Sarmento Dias Nelson de Souza Rodrigues 

Escola Secundária Alfredo Augusto Baldaia Felícia Anabela Carvalho Cabugueira 

Escola Sede e Centro Escolar Ana Carolina Quinteiro Olga de Jesus Ribeiro 

EB/JI de Campo de Jales Regina da Conceição Ferreira Lúcia Isabel Teixeira Lemos 

JI de Vila Pouca de Aguiar Filomena Queirós Couto Jezabel Lectícia Coutinho 

JI de Covas Maria da Conceição Teixeira Carminda Carvas 

JI de Soutelo Ana Maria Mateus Gonçalves Anabela do Céu Monteiro Silva 

JI de Telões Paula Cristina Lisboa Rodrigues Maria da Conceição Alves Sousa 

JI de Tourencinho Luís Manuel Martins Rito Maura Ribeiro Sousa 

JI de Sabroso de Aguiar Helena Rebelo Dinis Isabel Maria Machado 

JI de Vila do Conde Bela Maria Trinta Correia  Maria Amélia Morais Pires  

 
 
 

2.2. Fluxogramas de atuação 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1: Fluxo de atuação perante caso suspeito de COVID-19 – Menores de idade 
 
 
Referencial para as escolas | 2020 
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2: Fluxo de atuação perante um caso suspeito de COVID-19 – Adultos 
 

 
 
Referencial para as escolas | 2020 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Competências 

Compete ao Coordenador e à Equipa Operativa do Plano de Contingência do Agrupamento: 

 Definir as estratégias de atuação; 

 Coordenar a atuação; 

 Divulgar o Plano de Contingência a toda a comunidade educativa; 

 Identificar os grupos de risco; 

 Identificar e registar tarefas prioritárias e colaboradores relevantes; 

A comunicação à comunidade escolar será feita: 

                                       - Página do Agrupamento https://www.avpa.pt 

                                       - Afixação em locais de fácil visibilidade 

https://www.avpa.pt/
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 Assegurar a atualização das listas de contactos dos professores, assistentes operacionais, 

assistentes técnicos, pais/encarregados de educação e fornecedores; 

 Prever e identificar a necessidade de substituição de funcionários docentes/não docentes; 

 Identificar tarefas que possam ser temporariamente suspensas; 

 Disponibilizar, de acordo com os recursos existentes no Agrupamento, equipamento e tecnologia 

que vise assegurar o regime de teletrabalho em situações específicas; 

 Avaliar situações e preparar respostas e medidas adequadas; 

 Manter, rever, atualizar, validar e programar alterações ao Plano; 

 Gerir o processo de comunicação interno e externo; 

 Cumprir e fazer cumprir as disposições, normas e orientações do Plano. 

 
 

3. POPULAÇÃO-ALVO 

O presente Plano destina-se a ser aplicado no Agrupamento e deverá ser cumprido por toda a 

comunidade escolar.  

População suscetível 

 Funcionários/colaboradores ou alunos que sofram de doenças crónicas; 

 Funcionários/colaboradores mais velhos; 

 Funcionários/colaboradores que contactem diretamente com os alunos; 

 Funcionários/colaboradores ou alunos que viagem para o estrangeiro ou que contactem 

diretamente com pessoas que regressaram do estrangeiro; 

 Funcionários/colaboradores que contactam com o público. 

 

3.1. Risco de exposição ocupacional ao vírus  

  Número de expostos por nível de risco 

Muito 
elevado 

Locais que apresentam potencial muito elevado de exposição a secreções de pessoas doentes. Por 
exemplo, instalações onde são realizados procedimentos médicos ou laboratoriais específicos. 

Medidas de higiene, segurança e gestão. Apenas nestes casos está indicado o recurso a 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI). 

Elevado 

Locais que apresentam elevado potencial de exposição a pessoas doentes ou suspeitas de estarem 
doentes com gripe. Por exemplo, serviços de ambulatório. 

Medidas de higiene, segurança e gestão. 

Médio 

Atividades que obrigam a contactos frequentes e próximos (a menos de 1 metro de distância) com 
pessoas suspeitas de estarem doentes, tais como colegas de trabalho, público em geral, crianças 
escolarizadas ou outras concentrações de pessoas. 

Medidas de higiene, segurança e gestão. 

Baixo 

Atividades que não obriguem ao contacto com pessoas que se saiba estarem doentes com gripe ou a 
contactos próximos (menos de 1 m) com o público. 

Medidas de higiene, segurança e gestão. 
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3.2. Medidas aplicáveis segundo o risco de exposição no local de trabalho 

Considerando todos os pressupostos inerentes à atividade do Agrupamento e a informação 

disponível, podemos concluir que, neste momento, o risco de contaminação pela COVID-19 é de nível Médio. 

 

4. ATIVAÇÃO / DESATIVAÇÃO E FASES DO PLANO DE CONTINGÊNCIA 

4.1. Ativação 

O Plano é ativado por ordem do Diretor (Coordenador do Plano) e acionado pela Equipa Operativa de 

acordo com o grau e as necessidades de contingência, designadamente: 

 No decurso de alerta pandémico definido pela DGS e/ou autoridades nacionais de saúde; 

 Registo de um caso sintomático de algum membro da comunidade educativa do Agrupamento; 

 Verificando-se transmissão secundária generalizada e sem controlo a nível nacional. 

 

 

4.2. Fases 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1. Fase monitorização – procedimentos 

 Articulação com a Direção Geral de Saúde para acompanhamento do evoluir da situação local e 

nacional; 

 Divulgação do Plano a todos os alunos, encarregados de educação, funcionários e 

colaboradores (através da página do Agrupamento); 

 Identificação dos grupos de risco;   

 Registo de deslocações ao estrangeiro; 

 Divulgação de aspetos importantes do Plano aos fornecedores e coordenação de eventual 

resposta contingente; 

 Identificação da lista de tarefas prioritárias e colaboradores; 

 Atualização da lista de contactos de funcionários docentes/não docentes, pais/encarregados de 

educação e colaboradores externos; 

 

 

ALERTA 

RECUPERAÇÃO 

MONITORIZAÇÃO 

DESATIVAÇÃO 
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 Definição do plano de distribuição de equipamentos e tecnologia capaz de assegurar o 

teletrabalho; 

 Definição do plano de aquisição e distribuição de equipamento para proteção individual; 

 Monitorização e acompanhamento da aplicação das regras e normas adotadas para minimizar o 

contágio. 

 

4.2.2. Fase Alerta – procedimentos 

No caso de deteção de sintomas da doença no Agrupamento, deverão ser seguidas as indicações 

constantes no Ponto 3.2 – Fluxogramas de atuação: “Fluxo de atuação perante caso suspeito de COVID-19 – 

Menores de idade” e “Fluxo de atuação perante caso suspeito de COVID-19 – Adultos” (“REFERENCIAL 

ESCOLAS Controlo da transmissão de COVID-19 em contexto escolar”). 

No caso dos alunos, e sempre que se verifique a manifestação dos sintomas da doença durante o 

período de permanência na escola, deverá ser informado, de imediato, o Ponto Focal do respetivo 

estabelecimento de ensino e contactado o encarregado de educação, que deverá dirigir-se à escola, 

preferencialmente em veículo próprio. Será sempre o encarregado de educação, ou o próprio se for um 

adulto, a contactar o SNS 24 ou outras linhas criadas para o efeito, seguindo as orientações que lhe forem 

dadas. Na sequência da triagem telefónica, serão seguidos os procedimentos constantes do documento 

“Referencial para as Escolas 2020”.  

Sempre que se verifiquem sintomas compatíveis com a COVID-19, e caso o aluno sintomático não se 

encontre em contexto de sala de aula, será encaminhado para a sala de isolamento, após o que será 

informado o encarregado de educação sobre o estado de saúde do seu educando. Se o aluno se encontrar 

em sala de aula, será encaminhado para a sala de isolamento ou poderá aguardar, juntamente com os 

demais e com o professor, a chegada do encarregado de educação. Em qualquer dos casos, serão seguidos 

os procedimentos atrás referidos.  

As listas de contactos de emergência de todos os encarregados de educação, dos Pontos Focais de 

cada estabelecimento de ensino, das autoridades de saúde e do Coordenador do Plano de Contingência 

encontram-se em cada sala de aula e em outros locais considerados prioritários. 

 

Deteção de um caso de COVID-19 no Agrupamento: 

 Registo de casos e articulação permanente com a Autoridade de Saúde Pública; 

 Ativação de medidas contingentes necessárias e adequadas (teletrabalho, trabalho por turnos, 

redução do tempo de partilha presencial dos espaços de trabalho); 

 Reforço de operações de limpeza e higienização dos espaços de trabalho; 

 Difusão de informação (comunicação interna e externa); 
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 Comunicação aos encarregados de educação através de carta publicada na página Web do 

Agrupamento e remetida através de email institucional dos respetivos educandos; 

 Acompanhamento do estado clínico do pessoal docente/não docente/alunos afetados; 

 Acompanhamento do estado de saúde dos funcionários/alunos que estiveram em contacto, mas 

que não apresentam sintomas; 

 Deslocações de serviço canceladas ou restritas ao mínimo indispensável; 

 Acolhimento de pais/encarregados de educação, fornecedores e outros, condicionado ao 

estritamente necessário; 

 Possibilidade de suspender atividades letivas no Agrupamento, promovendo-se a sua realização, 

quando aplicável, através de meios telemáticos, videoconferência, e-mail, entre outros (cf. 

“Planos de Organização do Ano Letivo – Plano de Ensino Presencial, Misto e Não Presencial 

2020/2021”); 

 Possibilidade de suspender as atividades não letivas (reuniões, formações), promovendo-se a 

sua realização através de meios telemáticos (escola virtual, e-mail, entre outros); 

 Recomendar aos trabalhadores comportamentos preventivos (evitar multidões, locais fechados 

com muita gente, reforçar os procedimentos de higiene). 

 

4.3.3. Fase de recuperação – procedimentos 

Fim do aparecimento / registo de novos casos:  

Com a recuperação e regresso dos colaboradores ausentes por doença, retoma-se a normalidade 

funcional das atividades: 

 Regresso aos locais de trabalho/aulas em articulação com o Delegado de Saúde; 

 Reavaliação dos procedimentos; 

 Avaliação cuidada da situação existente; 

 Comunicação Interna e Externa; 

 Monitorização e acompanhamento permanente. 

 
 

4.3. Desativação 

O Plano é desativado pelo Diretor – Coordenador do Plano. 
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5. ATIVIDADES ESSENCIAIS E PRIORITÁRIAS E MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA 

5.1. Identificação de Atividades Essenciais e Prioritárias 
 

SETOR N.º NORMAL DE 
COLABORADORES 

N.º MÍNIMO DE 
COLABORADORES MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA 

Direção 5 2 
Garantia de serviços mínimos para decisão, informação, 
divulgação, expediente e outras tarefas que se julguem 
essenciais. 

Serviços 
Administrativos 

9 4 
Garantia de serviços mínimos para informação, 
divulgação, expediente e outras tarefas administrativas 
que se julguem essenciais. 

Assistentes 
Operacionais 

56 40 

Os serviços auxiliares, nomeadamente de limpeza, 
portaria, papelaria, reprografia, bar e outros, terão que ser 
assegurados no mínimo por um funcionário. Dada a 
natureza da pandemia, serão prioritários os serviços de 
higiene e limpeza. 

P
es

so
al

 D
o

ce
n

te
 Pré-escolar 16 12 As atividades letivas no Agrupamento serão mantidas até 

indicação em contrário por parte da Autoridade de Saúde. 
Serão ativados os mecanismos de substituição de 
professores nos termos do Regulamento Interno e da 
legislação em vigor, caso se verifiquem situações 
moderadas de absentismo por parte do corpo docente. 
Recorrer-se-á, sempre que necessário e possível, a 
meios telemáticos para suprir eventuais dificuldades. 

Primeiro ciclo 18 15 

2.º, 3.º Ciclos e 
Ensino 

Secundário 
91 50 

Centro de Apoio à 
Aprendizagem (CAA) 

7 4 
As atividades do CAA serão mantidas, desde que haja 
alunos e profissionais disponíveis, até indicação em 
contrário do Delegado de Saúde. 

Serviço de refeitório 

(três refeitórios) 
11 8 

A utilização de apenas dois espaços (cantina) será 
ponderada face à evolução da situação e análise de 
várias possibilidades.   

Transportes escolares / 

Fornecimento de bens 
alimentares e outros 

Não aplicado Não aplicado 

Os transportes escolares e o fornecimento de bens 
alimentares e outros são da exclusiva responsabilidade 
das empresas/instituições fornecedoras dos serviços, pelo 
que caberá às mesmas assegurar as condições 
necessárias para a sua prestação. Caso se verifiquem 
atrasos ou faltas decorrentes do serviço de transportes 
serão as mesmas consideradas justificadas. 
Paralelamente, no caso de total indisponibilidade dos 
mesmos, deverão os alunos permanecer na sua 
residência oficial e utilizar os meios telemáticos 
disponíveis para participarem nas atividades letivas. 

Equipamentos/ 
instalações externas 

gimnodesportivo/piscinas 

 

 

Não aplicado 

 

 

 

Não aplicado 

Algumas atividades requerem frequentemente a utilização 
de equipamentos externos, designadamente os 
desportivos. Caso se verifique a sua indisponibilidade, 
deverão essas atividades ser suspensas até ao 
restabelecimento das condições dos mesmos, acionando-
se os mecanismos de substituição previstos no 
Regulamento Interno.  

Edifícios Escolares/ 
Instalações 

A suspensão de atividades presenciais para alguma(s) turma(s) ou o encerramento do Agrupamento 
ou de algum dos seus espaços são medidas que apenas podem ser adotadas se determinadas pela 
autoridade de saúde, após avaliação epidemiológica da situação. Neste caso, deverão ser efetuadas 
tarefas de higienização dos espaços, de acordo com as indicações do Delegado de Saúde, e 
mantidos os serviços mínimos para informação/divulgação, expediente e outras tarefas que o Diretor 
julgue essenciais. 
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5.2. Medidas de Manutenção das Atividades Escolares em Situação de Crise 

Sem prejuízo das anteriores considerações e medidas mitigadoras de uma eventual pandemia de 

COVID-19 com incidência na população escolar, serão adotadas medidas tendo em vista minorar os seus 

efeitos, ao nível dos vários serviços e setores. Perante um cenário de elevado absentismo dos alunos, 

professores ou outros funcionários, torna-se necessário minimizar o seu impacto no funcionamento do 

Agrupamento. Assim, no caso do corpo docente, deverão ser acionados os mecanismos de substituição 

previstos no Regulamento Interno e na legislação em vigor de modo a evitar a perda de tempos letivos, num 

contexto de absentismo baixo a moderado. Nos casos de absentismo moderado a forte, poderão ter-se em 

consideração outras alternativas que passam pelo recurso a meios telemáticos para assegurar o serviço 

docente a partir de outros locais nos quais o professor se encontre, desde que haja condições para o efeito. 

Caso tal se não verifique, em situações devidamente justificadas, solicitar-se-á a substituição temporária do 

docente.  

Para minimizar as consequências do absentismo na aprendizagem dos alunos, decorrente desta 

situação, deverá ser utilizado, pelos mesmos, o conjunto de meios, telemáticos ou outros, habitualmente 

disponível no Agrupamento que lhes permitirá, também nesta situação, acompanhar as atividades letivas 

(“Planos de Organização do Ano Letivo – Plano de Ensino Presencial, Misto e Não Presencial 2020/2021”). 

Aos pais/encarregados de educação caberá o importante papel de motivarem os seus educandos para o uso 

desses meios e, sempre que possível, acompanharem os mesmos na realização das diferentes tarefas 

escolares. 

Em suma, quer se verifique absentismo por parte do corpo docente, quer pelos alunos, ou, inclusive, 

num contexto de encerramento por parte da Autoridade de Saúde, serão envidados esforços para ser 

assegurado o funcionamento de atividades letivas/cumprimento das tarefas escolares através dos meios em 

uso no Agrupamento, nomeadamente: 

 

 Página do Agrupamento – www.avpa.pt; 

 E-mail (direccao@avpa.pt); 

 Outros a disponibilizar em função das necessidades. 

 

Relativamente aos assistentes técnicos ou membros da Direção, poderão ser utilizados meios 

idênticos para suprir eventuais situações de absentismo forçado, em resultado da situação em análise. 

Para o serviço de bar, deverá ser criada uma reserva de segurança de água engarrafada e de outros 

produtos não perecíveis capaz de abastecer o mesmo durante cerca de 3 semanas, tendo em vista minimizar 

o impacto de eventuais falhas de fornecimento. 

No tocante aos produtos de higiene e limpeza, deverá ser constituído um stock adequado às 

necessidades, reforçando os produtos de desinfeção de chão, móveis e equipamentos, higienização das 

mãos e ainda de desinfetantes de base alcoólica para as mãos. 

 

http://www.avpa.pt/
mailto:direccao@avpa.pt
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Os serviços administrativos manterão atualizado o ficheiro dos alunos, contendo, entre outros, 

informação sobre a sua condição de saúde e, ainda, os contactos dos pais/encarregados de educação. 

Do desenvolvimento da aplicação do presente Plano será dado conhecimento a toda a comunidade 

escolar, nomeadamente através da página do Agrupamento. 

 
5.3. Entidades Parceiras 

 Linha Saúde 24 – 808 24 24 24 

 Centro de Saúde de Vila Pouca de Aguiar – 259 419 460 

 Bombeiros Voluntários de Vila Pouca de Aguiar – 259 419 140  

 Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar – 259 419 100 

 Representante das Juntas de Freguesia – 932 053 612 / 259 403 027 

 
 

5.4. Medidas de prevenção e controlo da COVID-19 

Considerando a importância das escolas na prevenção de uma pandemia, devido à possibilidade de 

contágio e rápida propagação da doença entre os seus alunos e profissionais, o Agrupamento deverá estar 

preparado para a adoção de medidas adequadas de prevenção e contenção desta doença, em estreita 

articulação com os pais/encarregados de educação e a Unidade de Saúde Pública. Destas, salientam-se as 

que visam capacitar a comunidade educativa para a adoção de comportamentos preventivos adequados e as 

que visam intervir no ambiente escolar, no sentido de facilitar esses mesmos comportamentos. 

 

5.5. Informação e capacitação 

Tendo em vista difundir a informação necessária e adequada para prevenir a infeção pelo Vírus – 

higiene pessoal e do ambiente escolar – serão utilizados vários meios nas instalações do Agrupamento, 

nomeadamente: 

 Difusão de informação oficial acerca de procedimentos individuais e coletivos que visam 

minimizar o contágio, com instruções e procedimentos específicos, designadamente “Como 

Lavar as Mãos” e “Como se pode proteger a si e aos outros” – Fonte DGS; 

 Divulgação de informação aos alunos e pais/encarregados de educação através dos 

Educadores, Titulares de Turma e Diretores de Turma; 

 Disponibilização de documentos informativos, quer provenientes da DGS, quer elaborados no 

Agrupamento; 

 Divulgação na página do Agrupamento e em locais de fácil acesso e visibilidade de toda a 

informação considerada necessária e adequada. 
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5.6. Medidas de higienização do ambiente Escolar 

Para além de se salvaguardarem as boas práticas de higienização das mãos e etiqueta respiratória e 

de se promover o distanciamento físico, reforçar-se-ão as medidas de prevenção diária que serão 

implementadas por toda a comunidade educativa. 

 

Paralelamente, dever-se-á ter em conta: 

 Desinfeção do calçado à entrada dos recintos escolares em tapetes impregnados de solução 

desinfetante; 

 Disponibilização de solução antisséptica de base alcoólica (SABA), de toalhetes de papel e de 

produtos de desinfeção de superfícies em todas as salas de aula e em outros locais 

considerados prioritários; 

 Aquisição de máscaras de proteção, luvas e viseiras; 

 Higienização dos postos de trabalho pelo próprio utilizador (computador, periféricos, telefone, 

tampo de mesa…); 

 Reforço da higienização dos espaços e dos equipamentos de utilização coletiva, assim como as 

superfícies de trabalho, as maçanetas das portas, as portas, corrimãos, botões de equipamentos 

de utilização comum, entre outros; 

 Supervisão de comportamentos suscetíveis de ocasionar transmissão/contágio, tais como 

partilha de objetos, levar as mãos e objetos à boca, contacto com secreções, proximidade física, 

uso indevido da máscara, entre outros; 

 Desenvolvimento de atividades de carácter funcional, relacionadas com a higiene pessoal, 

reforçando a comunicação com os encarregados de educação, no sentido de ser dada, em casa, 

continuidade a estes cuidados; 

 Outras medidas constantes do Plano de Higienização. 

 
 

5.7. Medidas de isolamento e distanciamento social 

Tendo em vista a defesa da saúde da comunidade educativa e a eficaz prevenção da pandemia, 

deverão ser tidas em conta as seguintes regras e procedimentos de isolamento e distanciamento social: 

 É vedado o acesso às instalações a todos os alunos, funcionários, docentes e não docentes, 

assim como outros visitantes, que manifestem febre ou outros sinais de doença, a fim de evitar o 

contágio. Em caso de dúvida, deverá ser contactada a Linha Saúde 24 – 808 24 24 24 ou o 

Delegado de Saúde – 259 419 460; 

 Restringir ao máximo os contactos físicos; 

 Garantir o distanciamento social recomendado; 

 Restringir visitas e acolhimento de pessoas estranhas nas instalações do Agrupamento, devendo 

estas ser previamente autorizadas por membros da Direção; 
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 Suspender, sempre que necessário, atividades não prioritárias que impliquem contactos com 

outras escolas; 

 Comunicar ao Diretor deslocações ao estrangeiro a título pessoal; 

 Respeitar as normas de higiene individual constantes dos folhetos e cartazes da DGS; 

 Efetuar o atendimento presencial aos pais/encarregados de educação e outros, apenas quando 

estritamente necessário; 

 Manter-se informado sobre as medidas preventivas assim como contactável; 

 Aceitar as orientações que são transmitidas superiormente; 

 Obter informação adicional no sítio da DGS em: www.dgs.pt. 

 
 

5.8. Locais de isolamento 

Todos os espaços preparados como Sala de Isolamento foram selecionados com base nas diretivas 

da DGS, priorizando salas no rés-do-chão, com casa de banho e fácil acesso, com revestimento cerâmico e 

janelas para o exterior, despojados de mobiliário/material desnecessário, o que permite uma rápida e mais 

eficaz higienização. Estão equipados com: 

 Dispositivo dispensador de SABA; 

 Contentor de resíduos com dois sacos de plástico de 50 ou 70 micra; 

 Termómetro; 

 Máscara cirúrgica descartável; 

 Bens alimentares não perecíveis; 

 Garrafa de água. 
 

Escola Sede – Sala no pavilhão 3, junto ao auditório. Acesso fácil ao WC; 

Centro Escolar – Hall de entrada e atual WC para rapazes. Acesso direto e amplo pelo corredor após 

entrada no primeiro piso do pavilhão; 

Escola Secundária – Hall do pavilhão A (segunda sala do lado direito);   

Escola de Pedras Salgadas – Sala 26. Acesso direto através do corredor; 

Primeiro Ciclo e JI de Campo de Jales – Sala anexa ao hall de entrada e acesso direto ao exterior; 

JI de Vila Pouca – Espaço anteriormente destinado à biblioteca. Tem acesso direto; 

JI de Tourencinho – Gabinete 1. Acesso independente, com porta para o exterior; 

JI de Telões – Espaço anteriormente destinado ao prolongamento. Acesso direto para o exterior; 

JI de Covas – Anterior sala do 1.º Ciclo. Acesso direto para o exterior; 

JI de Vila do Conde – WC espaçoso e não utilizado. Entrada comum e acesso a realizar pelo lado esquerdo; 

JI de Sabroso – Espaço anteriormente destinado ao prolongamento. Acesso direto para o exterior; 

JI de Soutelo – Sala anexa ao hall de entrada e acesso direto ao exterior. 

http://www.dgs.pt/
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5.9. Comunicação e Divulgação do Plano 

 Difusão eficaz e eficiente da informação pela comunidade educativa recorrendo aos meios e 

recursos disponíveis; 

 A informação a difundir será sempre oficial e terá como únicas fontes a Direção, a Equipa 

Operativa e dados fornecidos pelas equipas de saúde local, Direção Geral de Saúde e pelo 

Ministério da Educação; 

 Difusão pela comunidade escolar de informação técnica e de aconselhamento produzida pela 

DGS (medidas de prevenção e autoproteção). 

 

6. AVALIAÇÃO   

 
A gestão da situação de pandemia depende da pertinência das decisões e das ações levadas à 

prática em cada momento, contidas no Plano de Contingência, pelo que estará sempre em permanente 

avaliação e atualização de modo a existir coerência e articulação entre as diferentes estratégias selecionadas 

para garantir respostas oportunas e eficazes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

O presente Plano  de Contingência foi atualizado em 23 de setembro de 2020, de acordo com o 

documento “REFERENCIAL ESCOLAS Controlo da transmissão de COVID-19 em contexto escolar”, 

proveniente da Direção-Geral da Saúde, divulgado no dia 5 de setembro de 2020 e após visita da Equipa de 

Saúde Local do Barroso e Alto Tâmega. 

 

 

 

 

Vila Pouca de Aguiar, 23 de setembro de 2020 

O Diretor 

_______________________________ 

José Rodrigues Teixeira 
       


