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INTRODUÇÃO 

 

O Agrupamento de Escolas Drª Laura Ayres elaborou um PLANO DE CONTINGÊNCIA, a partir das 

orientações recebidas pela Direção-Geral de Estabelecimentos Escolar (DGESTE), de modo a permitir 

enfrentar, de modo adequado, as consequências de uma pandemia de Covid-19, em estreita articulação com 

o pessoal docente e não docente, as famílias, os serviços de saúde e outras estruturas pertinentes da 

comunidade educativa. 

Sabendo que as escolas assumem um papel determinante na prevenção de uma pandemia, pela 

possibilidade de contágio e rápida propagação da doença entre os seus alunos, formandos e profissionais e 

que o conhecimento das manifestações da doença e das suas formas de transmissão constitui a melhor forma 

de adotar medidas adequadas à sua prevenção, a implementação deste plano de contingência assumiu 

particular importância. 

O objetivo inicial do PLANO DE CONTINGÊNCIA ESLAfoi manter a atividade da Escola face aos possíveis 

efeitos de da COVID 19, nomeadamente o absentismo de professores e alunos, auxiliares de ação educativa e 

outros funcionários e membros da comunidade educativa, bem como as respetivas repercussões nas 

atividades escolares, no ambiente familiar e social de toda a comunidade educativa envolvente. Consiste 

também num conjunto de medidas e ações a desenvolver, de modo articulado, em cada fase da pandemia 

pandemia. 

Na verdade, a aplicação de um plano desta natureza só foi / será possível se toda a comunidade 

educativa do Agrupamento for moralmente responsável no cumprimento das orientações emanadas dos 

órgãos de gestão pedagógico, da direção ou dos organismos externos com responsabilidades em matéria de 

controle da pandemia, não desresponsabilizando os serviços centrais e regionais do Ministério da Educação, 

em conformidade com as suas competências, nomeadamente no que diz respeito ao apoio e disponibilização 

de meios e recursos às escolas. 

Apresenta-se, assim, o PLANO DE CONTINGÊNCIA ESLA reformulado, considerado adequado, neste 

momento. O mesmo constitui um documento aberto, podendo ser revisto e atualizado face a novas 

informações ou acontecimentos. 
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1. ENQUADRAMENTO 
 

1.1. A DOENÇA POR CORONAVÍRUS (COVID-19) 

Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções, do qual faz parte o SARS-CoV-2. 

Normalmente, estas infeções estão associadas ao sistema respiratório, podendo ser semelhantes a uma gripe 

comum ou evoluir para uma doença mais grave, como pneumonia. 

1.2. TRANSMISSÃO DA INFEÇÃO 

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

 Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5micra); 

 Pelo contacto direto com secreçõesinfeciosas; 

 Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1mícron). 

 

A transmissão de pessoa para pessoa está confirmada e ocorre durante uma exposição próxima a 

pessoa com COVID-19, através da disseminação de gotículas respiratórias produzidas quando uma pessoa 

infetada 

tosse,espirraoufala,asquaispodemserinaladasoupousarnaboca,narizouolhosdepessoasqueestãopróximase, 

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

contacto com as mucosas oral, nasal ou ocular (boca, nariz ouolhos). 

1.3. PERÍODO DE INCUBAÇÃO 

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

últimas informações publicadas pelas Autoridades de Saúde. Como medida de precaução, a vigilância ativa dos 

contactos próximos decorre durante 14 dias, desde a data da última exposição a caso confirmado. 

1.4. PRINCIPAIS SINTOMAS 

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

 febre 

 tosse 

 falta de ar (dificuldade respiratória) 

 cansaço 
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1.5. PREVENIR A TRANSMISSÃO DO COVID-19 

Existem comportamentos que devem ser seguidos para prevenir a transmissão de todos os vírus 

respiratórios: 

 Lavar as mãos com frequência – com água e sabão (durante 20 segundos). 

 Esfregar as mãos com gel alcoólico, se não for possível lavar as mãos. 

 Evitar tocar nos olhos, nariz e boca sem ter lavado as mãos. 

 Evitar contacto próximo com pessoas com tosse, febre ou dificuldade respiratória. 

 Limpar e desinfetar frequentemente objetos e superfícies de utilização comum.  

 Tossir e espirrar para a prega do cotovelo, ou para um lenço de papel que deverá ser deitado 

fora. Não se deve tossir nem espirrar para o ar ou para as mãos. 

 Utilizar a máscara cobrindo totalmente a boca e nariz. 

 Amonitorização diária de sintomas, nomeadamente: temperatura corporal ≥ 38 oC), tosse, 

falta de ar (dificuldade respiratória) ou cansaço. Caso se verifique um dos sintomas 

anteriormente mencionados não frequentar o espaço escolar, devendo contactar o SNS 24 

(80824 24 24) ou outras linhas criadas para o efeito. 

 

1.6. O QUE É UM CASO SUSPEITO? 

De acordo com a DGS, define-se como caso suspeito quem apresente como critérios clínicos infeção 

respiratória aguda (febre ou tosse ou dificuldade respiratória), associados a critérios epidemiológicos como 

viagens para zona de transmissão comunitária ativa ou contato direto com pessoas que tenham realizados 

estas viagens. 

1.7. REGRESSO DE DESLOCAÇÕES AO ESTRANGEIRO 

São aplicadas as normas previstas pela DGS à data. 

Quaisquer alterações ao estado de saúde devem ser comunicadas de imediato à linha SNS 24 (808 

24 24 24) que analisará o risco em concreto e dará as devidas recomendações/orientações. 
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2. PLANO DE CONTINGÊNCIA 
 

O Plano de Contingência do Agrupamento de Escolas drª Laura Ayres é coordenado pela Diretora, com 

a colaboração da Subdiretora. 

2.1. GRUPO COORDENADOR 

Directora: Conceição Bernardes(Suplente – Subdiretora: Dalila Afonso) 

Adjuntas: Graça Coelho e Telma Brás 

Coordenadoras de Estabelecimento:Isolda Costa, Aline Rodrigues, Dina Contreiras, Sónia Alves 

Professores Delegados de Segurança: António Machado e Claudio Galego 

Enfermeiras:  Sandra Couto ( pré-escolar e 1º ciclo) e Marisa Pinho ( EB23 e Secundária) 

Coordenadora de Educação para a Saúde: Célia Nobre 

 

2.2. EQUIPA OPERATIVA (responsabilidades) 

A equipa operativa é constituída pelos responsáveis dos vários sectores e a cadeia de COMANDO 

E CONTROLOapresenta a seguinte constituição e distribuição: 

2.2.1. ESCOLA SECUNDÁRIA DRª LAURA AYRES 

 

 

 

 

Comunicação Escola Família 

 

 

Procedimentos com casos suspeitos de infeção 

 

 

 

 

Graça Coelho (adjunta) - Responsável 

António Machado (Delegado de Segurança) 

Celeste Ribeiros (Encarregada de Pessoal) 

Carla Lopes 

(Secundário) 

Ana Gonçalves 

 (Português para Falantes 

de Outras Línguas) 

Maria Nascimento 

(Ensino Nocturo) 

Fábio Fragoso 

 (CEF /Profissional) 

Patrícia Reis 

(3º Ciclo) 

Ponto focal: Conceição Bernardes (Diretora) 

Encaminhamento: Assistente operacional ao serviço no setor 

Higienização do Espaço: Lúcia Simão 
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2.2.2. ESCOLA BÁSICA S. PEDRO DO MAR 

 

 

 

 

Comunicação Escola Família 

 

Procedimentos com casos suspeitos de infeção 

 

 

 

 

 

2.2.3. ESCOLA BÁSICA DE QUARTEIRA 

 

 

 

 
 

Comunicação Escola Família 

 

 

Procedimentos com casos suspeitos de infeção 

 

 

 

 

 

 

 

Isolda Costa (Coordenadora de Estabelecimento) –

ResponsávelCláudio Galego(Delegado de Segurança) 

Mª José Rebocho (Encarregada de Pessoal ) 

 

Mónica Barros 

(2º Ciclo) 

Patrícia Reis 

(3º Ciclo) 

Ponto focal:Conceição Bernardes(Diretora) 

Responsável Operativo na Escola: Cláudio Galergo (Delegado de Segurança 

Encaminhamento: Assistente operacional ao serviço no setor 

Higienização do Espaço(Piso 0): Elisabete Marques e Elisabete Correia 

Higienização do Espaço (Pavilhão): Alexandra Santos e Fátima Carrilho 

Ponto focal:Conceição Bernardes (Diretora) 

Responsável Operativa: Dina Contreiras (Coordenadora de Estabelecimento) 

Mª da Conceição Guerreiro(Responsável do Pessoal) 

 

Professores 

Titulares 

Encaminhamento:Assistente operacional ao serviço no setor 

Higienização do Espaço: Nádia Ribeiro e Patrícia Borges 
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2.2.4. JARDIM DE INFÂNCIA DE QUARTEIRA 

 

 

 

Comunicação Escola Família 

 

 

Procedimentos com casos suspeitos de infeção 

 

 

 

 

2.2.5. ESCOLA BÁSICA DA ABELHEIRA 

 

 

 

 

Comunicação Escola Família 

 

 

 
Procedimentos com casos suspeitos de infeção 

 

 

 

 

 

 

Ponto focal:Conceição Bernardes (Diretora) 

Responsável Operativa:Dina Contreiras (Coordenadora de Estabelecimento) 

Sílvia Guerreiro(Responsável do Pessoal) 

 

Educadoras 

Encaminhamento: Assistente operacional ao serviço 

na sala 

Higienização do Espaço: Joseana Forte e Diva 

Fernandes 

Ponto Focal: Conceição Bernardes(Diretora) 

Responsável Operativa: Dina Contreiras(Coordenadora de Estabelecimento) 

Isabel Rodrigues(Responsável do Pessoal) 

 

Professores 

Titulares 

 

Educadoras 

Encaminhamento: Assistente operacional ao serviço 

no setor/sala  

Higienização do Espaço: Isabel Rodrigues 
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2.2.6. ESCOLA BÁSICA DA FONTE SANTA 

 

 

 

  

 Comunicação Escola Família 

 

 

Procedimentos com casos suspeitos de infeção 

 

 

 

 

2.3. DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE ISOLAMENTO 

A colocação de um aluno, docente ou não docente numa ÁREA DE ISOLAMENTO visa impedir que outros 

membros da comunidade educativa possam ser expostos e infetados. Esta medida tem como principal objetivo 

evitar a propagação desta infeção. 

Indica-se, a seguir, a localização de cada sala de isolamento: 

 Escola Secundária Drª Laura Ayres – Sala A11 (Bloco A, r/c); 

 Pavilhão desportivo ESLA –  Gabinete de apoio junto à entrada sul  

 EB23 S. Pedro do Mar – Gabinete Médico (Junto à Entrada da Escola) e no pavilhão Vestiário 

masculino do Pavilhão; 

 EB de Quarteira – Gabinete de trabalho (r/c); 

 EB/JI da Abelheira – Sala de trabalho entre as salas 6 e 8; 

 EB/JI da Fonte Santa – Sala de Apoio ao  pré-escolar e Gabinete de trabalho do 1º andar; 

 JI de Quarteira – Gabinete de trabalho do 1º andar. 

A ÁREA DE ISOLAMENTO será utilizada apenas para este fim. Deve ser arejada frequentemente, a porta 

deve permanecer fechada, deve dispor de um dispositivo dispensador de solução antisséptica de base 

alcoólica para desinfeção das mãos. Deve ser limpa e arejada após a sua utilização por eventuais casos 

suspeitos. A sala será utilizada para o isolamento de alunos e profissionais que evidenciem sinais da Covid-

19, durante a permanência na escola. 

Ponto Focal: Conceição Bernardes (Diretora) 

Responsável Operativa: Aline Rodrigues (Coordenadora de Estabelecimento) 

Tiago Costa(Responsável do Pessoal) 

 

Professores 

Titulares 

 

Educadoras 

Encaminhamento:  

Assistente operacional ao serviço no setor/sala  

Higienização do Espaço: Sílvia Vieira e Mónica Neves 
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2.4. MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

As escolas e outros estabelecimentos de ensino têm um papel muito importante na prevenção de uma 

pandemia de COVID-19, adotando medidas que visam capacitar a comunidade educativa para a adoção de 

comportamentos preventivos adequados e que visam intervir no ambiente escolar, no sentido de facilitar esses 

mesmos comportamentos. 

2.4.1. AS /OS ASSISTENTES OPERACIONAIS ASSEGURAM: 

 Que seja efetuada a limpeza das mesas da sala de aula  sempre que exista uma troca de turno / 

turma; 

 Que as janelas permanecem abertas durante o intervalo; 

 Que as maçanetas das portas de acesso a aula seja desinfetadas; 

 Que os interruptores das salas/espaços de aula sejam desinfetados; 

 Que no caso das aulas em que sejam utilizados computadores, procedam à higienização dos 

teclados e dos ratos, sempre que exista a troca de turnos/ turmas de acordo com as indicações 

dos responsáveis pelo PTE; 

 Que os pavimentos sejam lavados com uma solução à base de água e desinfetante; 

 Que devem ser higienizados os brinquedos e materiais de uso partilhado, com um detergente 

doméstico e passados por água limpa, no final da sua utilização; 

 Nas salas do Pré–Escolar, os bonecos de peluche devem ser retirados, e frequentemente deverão 

ser desinfetados lápis/marcadores e outros objetos que as crianças normalmente levem à boca. 

2.4.2. COMPROMISSOS DOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO: 

✓ Disponibilizar à escola um contacto válido e operacional em todo o tempo que o educando está na 

escola e aí se dirigir quando /assim que for chamado; 

✓ Não enviar o aluno para a escola caso este apresente critérios compatíveis com a definição de caso 

suspeito; 

✓ Informar de imediato a Direção do Agrupamento caso o aluno apresente critérios compatíveis com a 

definição de caso suspeito. 

✓ Assegurar que os seus educandos cumprem todas as regras de higiene e segurança, fora da Escola. 

 
 

2.5. MEDIDAS DE HIGIENE EM AMBIENTE ESCOLAR 

As medidas gerais de higiene, pessoais e do ambiente, apresentam-se como as mais importantes para 

minorar a propagação da doença. 
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Figura I- Medidas e actividades referentes à Higiene em Ambiente Escolar 

Medidas Atividades 

Colocação de 

equipamento 

destinado à 

higiene pessoal 

Colocação de sabão líquido em todas as casas de banho e balneários. 

Colocação toalhetes de papel nas casas de banho e balneários. 

Colocação de dispositivos de desinfeção de mãos, com solução à base de 

álcool, em locais estratégicos e onde não seja possível lavá-las: salas de aula, 

biblioteca, portaria, blocos, serviços administrativos, sala de isolamento, 

entradas do refeitório e na sala de professores. 

A manutenção destes dispositivos estará a cargo da responsável pelo sector de 

higiene e segurança. 

Divulgação das 

medidas de 

higiene pessoal a 

cumprir 

 Divulgar e sensibilizar os alunos e os profissionais  para a técnica de lavagem 
das mãos e a etiqueta respiratória - cuidados a ter com a tosse e os espirros. 

Sensibilizar os alunos e os profissionais que deverão proceder à lavagem das 

mãos: 

• À chegada à escola, vindos da rua. 

• Após tossir, espirrar ou assoar o nariz. 

• Após utilizar teclados e ratos de computador ououtros materiais escolares de 

uso partilhado. 

• Antes e após as refeições. 

• Após a ida à casa de banho. 

• À chegada a casa, vindos da rua. 

• Após contacto com uma pessoa doente com sintomas gripais, ou com roupas 

ou objectos manuseados pelo doente. 

Reforço das 

medidas de 

Higiene 

Ambiental 

Limpar frequentemente, ao longo do dia, as mesas de trabalho, as maçanetas 
das portas, os corrimãos, as torneiras e lavatórios, os comandos de descarga 
dos autoclismos. 
Para esta limpeza, é suficiente a utilização de um produto comum de 
desinfeção doméstica e os alunos, quando deixam a sala, poderão colaborar. 

Nas salas de informática, desinfetar os teclados e ratos após mudança de 

turma, tarefa que pode ser feita pelos alunos, com os produtos de uso normal. 

Na sala de música, os instrumentos serão diariamente desinfetados; nas salas 

de trabalho prático (Educação Artística, Educação Física, Laboratórios) reforçar-

se-ão as medidas de higiene e segurança. 

Estabelecer rotinas de arejamento das salas, durante a sua utilização, 

nomeadamente abertura de janelas e redução da utilização do ar 

condicionado. 

Dotar todas as salas com desinfectantes ambientais e de superfície (se 

possível). 

Duas vezes por dia, proceder à higienização dos espaços partilhados, de todo o 

mobiliário das salas com desinfectante dois em um; quatro vezes por dia, 

higienizar e desinfetar as casas de banho. 
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Gestão dos Stocks 

de Materiais 

Garantir a existência de um stock de segurança de produtos de limpeza e 

desinfeção para colmatar eventuais falhas defornecimento. 

Possuir listagem actualizada dos contactos de fornecedores de bens e serviços 

que garantam a continuidade damanutenção das medidas de higiene 

estipuladas, através defornecimentos dos produtos de higiene essenciais a 

todos ossectores. 

 

2.6. COMO ATUAR PERANTE UM CASO SUSPEITO? 

Perante a identificação de um caso suspeito, devem ser tomados os seguintes passos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2- Fluxograma de atuação perante um caso suspeito de COVID-19 

 

1. São imediatamente ativados  todos os procedimentos constantes no  Plano de Contingência e é 

contactado o ponto focal, designado pela Direção do estabelecimento de educação ou 

ensino(Anexo VII e VIII); 

2. O caso suspeito de COVID-19 quando se trate de um menor, é acompanhado por um adulto, para 

a área deISOLAMENTO definida no plano de contingência.  

Se um aluno manifestar sintomas, o professor/ educador: 
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• informa o responsável da escola, 

•  chama a assistente operacional responsável pelo setor para que esta acompanhe o aluno 

até à sala de isolamento, evitando, no percurso, o contacto com quaisquer outras pessoas 

e respeitando a distância de segurança (± 1 metro). 

Sempre que se trate de um adulto, dirige-se sozinho para a área de isolamento.  

A assistente operacional responsável ou qualquer outro membro da equipa operativa que 

acompanha/presta assistência ao Caso Suspeito com sintomas, deve colocar, momentos antes de 

se iniciar esta assistência, luvas descartáveis, para além do cumprimento das precauções básicas 

de controlo de infeção quanto à higiene das mãos, após contacto com o Caso Suspeito.  

O Caso Suspeito deve usar uma máscara cirúrgica, se a sua condição clínica o permitir. A máscara 

deverá ser colocada pelo próprio e este deverá verificar se se encontra bem ajustada, ou seja, 

ajustada à face, de modo a permitir a oclusão completa do nariz, boca e áreas laterais da face. 

Sempre que a máscara estiver húmida, o Caso Suspeito deverá substituí-la por outra. Caso se trate 

de crianças, estes procedimentos serão feitos com a ajuda do adulto acompanhante. 

 
3. Caso se trate de um menor de idade, é contactado, de imediato, o encarregado de educação, de 

modo a informá-lo sobre o estado de saúde do seu educando. O encarregado de educação deve 

dirigir-se ao estabelecimento de educação ou ensino, sempre que possível em veículo próprio. 

 
4. Na área de isolamento, o encarregado de educação, ou o próprio se for um adulto, contacta o SNS 

24 (808 24 24 24)ou outras linhas criadas para o efeito e segue as indicações que lhe forem dadas. 

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

telefónico se tiver autorização prévia do encarregado de educação. 

  

EM QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA, A DIRETORA DEVE SER IMEDIATAMENTE AVISADA DA SITUAÇÃO. 

Após avaliação, o SNS 24 informa o seguinte: 

 Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19; define os procedimentos adequados à situação 

clínica; 

 Se se tratar de caso suspeito de COVID-19 será encaminhado de uma das seguintes formas:  

✓ Autocuidado: isolamento em casa;  

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

✓ Avaliação Clínica em Serviço de Urgência.  
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✓ Devem ser prosseguidos os procedimentos dos Anexos VII e/ou VIII, “Fluxograma de 

atuação perante um caso suspeito de COVID-19 em contexto escolar” 

5. 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, cujos contactos telefónicos devem constar num documento visível na área de isolamento, e 

estar gravados no telemóvel do ponto focal e da diretora do estabelecimento de educação ou 

ensino.  

 
6. A Autoridade de Saúde Local:  

 prescreve o teste para SARS-CoV-2 e encaminha para a sua realização;  

 esclarece o caso suspeito, se for um adulto ou o encarregado de educação, caso se trate de um 

menor sobre os cuidados a adotar enquanto aguarda confirmação laboratorial e sobre os 

procedimentos seguintes (no que for aplicável da Orientação n.º10/2020 da DGS).  

 
7. A Autoridade de Saúde Local, no primeiro contacto com o estabelecimento de educação ou ensino, 

procede a uma rápida avaliação da situação/risco, para decidir a celeridade e amplitude das 

medidas a adotar. Caso considere necessário, pode implementar medidas de proteção, enquanto 

aguarda confirmação laboratorial, nomeadamente:  

✓ Isolamento dos contactos que estiveram sentados em proximidade na sala de aula ou no 

refeitório ou outros contactos próximos identificados; 

 

2.7. PROCEDIMENTOS PERANTE UM CASO SUSPEITO VALIDADO 

Após confirmação laboratorial do caso, a Autoridade de Saúde Local deve prosseguir com a investigação 

epidemiológica (in loco, se necessário):  

✓ Inquérito epidemiológico; 

✓ Rastreio de contactos; 

✓ Avaliação ambiental.  

 

8. A Autoridade de Saúde informa o caso, os contactos de alto e baixo risco e o estabelecimento de 

educação ou ensino sobre as medidas individuais e coletivas a implementar, de acordo com a 

avaliação da situação/risco efetuada, nomeadamente: 

 Isolamento de casos e contactos, encerramento da turma, de áreas ou, no limite, de todo o 

estabelecimento de educação ou ensino;  

 Limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de “isolamento”; 

 Reforçoda limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente manuseadas 

e mais utilizadas pelo doente confirmado, com maior probabilidade de estarem contaminadas; 
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 Especial atenção à limpeza e desinfeção do local onde se encontrava o doente confirmado 

(incluindo materiais e equipamentos utilizados por este); 

 Armazenamentodos resíduos do caso confirmado em dois sacos de plástico (com espessura de 

50 ou 70 mícron) que, após ser fechado (ex. com abraçadeira), deve ser colocado em 

contentores de resíduos coletivos após 24 horas da sua produção. 

2.8. ATUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO OU ENSINO PERANTE UM CASO 

CONFIRMADO DE COVID-19 FORA DO ESTABELECIMENTO 

 

Se o caso confirmado tiver sido identificado fora do estabelecimento de educação ou ensino, devem ser 

seguidos os seguintes passos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Fluxograma de atuação perante um caso confirmado de COVID-19 em contexto escolar 

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

de COVID-19 de uma pessoa que tenha frequentado o estabelecimento, devem ser 

imediatamente ativados todos os procedimentos constantes no Plano de Contingência e ser 

contactado o ponto focal designado previamente pela Direção do estabelecimento de 

educação ou ensino (Anexos VII e VIII). 

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

a Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública Local, a informar da situação. 

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

investigação epidemiológica (in loco, se necessário):  

 Inquérito epidemiológico;  

 Rastreio de contactos;  

 Avaliação ambiental.  
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4. De acordo com a avaliação de risco efetuada, a Autoridade de Saúde Local informa os 

contactos de alto e de baixo risco e o estabelecimento de educação ou ensino, sobre quais as 

medidas individuais e coletivas a implementar, nomeadamente:  
 

 Isolamento de contactos, encerramento da turma, de áreas ou, no limite, de todo o 

estabelecimento de educação ou ensino;  

 Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços utilizados pelo caso suspeito, 

bem como da área de isolamento (Orientação n.º 014/2020 da DGS);  

 Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso suspeito em dois sacos de plástico, 

resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho e colocação 

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

em ecopontos). 

 

2.9. MEDIDAS A ADOTAR PELO CASO CONFIRMADO 

Perante um caso com teste laboratorial (rRT-PCR) positivo para COVID-19, o mesmo deve permanecer em 

isolamento até cumprir com os critérios de cura documentada (Norma nº. 004/2020 da DGS).  

A definição do local de isolamento dependerá da gravidade do quadro clínico e das condições de 

habitabilidade de cada pessoa. 

As pessoas com COVID-19, são consideradas curadas quando:  

 Apresentam ausência completa da febre (sem recurso a medicação) e melhoria significativa dos 

sintomas durante 3 dias consecutivos, e  

 apresentam teste laboratorial (rRT-PCR) negativo, realizado, no mínimo, 14 dias após o início dos 

sintomas (nos doentes sem internamento hospitalar por COVID-19) ou dois testes laboratoriais 

(rRT-PCR) negativos, com pelo menos 24 horas de diferença, realizados, no mínimo, 14 dias após o 

início dos sintomas (nos doentes com internamento hospitalar por COVID-19).  

Após determinação de cura e indicação da Autoridade de Saúde Local, a pessoa pode regressar ao 

estabelecimento de educação ou ensino. 

2.10. RASTREIO DE CONTACTOS 

O rastreio de contactos é uma medida de saúde pública cujo objetivo é a rápida identificação de pessoas 

que estiveram em contacto com um caso confirmado de COVID-19, garantindo a identificação de possíveis 

casos secundários, com vista à interrupção da transmissão da doença.  
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Este rastreio compreende três passos (Norma n.º 015/2020 da DGS):  

 

 
 

Figura 4: Fluxograma de comportamento de contactos de COVID-19 em contexto escolar 

 

2.11. IDENTIFICAÇÃO DOS CONTACTOS 

O rastreio de contactos deve ser iniciado prontamente após a confirmação de um caso de COVID-19, 

preferencialmente nas 12 horas seguintes à identificação do caso, incluindo os contactos na escola (alunos, 

pessoal docente, pessoal não docente), os coabitantes e contactos de outros contextos que possam ser 

relevantes (Norma n.º 015/2020 da DGS).  

2.12. CLASSIFICAÇÃO DOS CONTACTOS 

O risco de contrair infeção por SARS-CoV-2 é dependente do nível de exposição, sendo os contactos 

classificados, de acordo com esse nível, em exposição de alto risco e de baixo risco. Esta estratificação de risco 

é realizada pela Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública no decurso da investigação 

epidemiológica, de acordo com a Norma n.º 015/2020 da DGS.  

 

2.13. IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS 

A Autoridade de Saúde Local, após identificação e classificação do nível de risco dos contactos do caso de 

COVID-19, e de acordo com a avaliação de risco efetuada, implementa um conjunto de medidas individuais e 

coletivas (Norma n.º 015/2020 da DGS).  

 

2.14. MEDIDAS INDIVIDUAIS A APLICAR AOS CONTACTOS 

Contactos de alto risco  

 

Os contactos classificados como tendo exposição de alto risco ficam sujeitos aos procedimentos de:  
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 Isolamento profilático no domicílio ou noutro local definido pela Autoridade de Saúde, até ao final 

do período de vigilância ativa (Despachos n.º 2836-A/2020 e/ou n.º 3103-A/2020);  

 Teste laboratorial para deteção de SARS-CoV-2;  

 Vigilância ativa durante 14 dias, desde a data da última exposição.  
 

 
ATENÇÃO:  

A realização de teste molecular com resultado negativo não invalida a necessidade do cumprimento do 

período de isolamento profilático e vigilância ativa de 14 dias desde a data da última exposição. 

Se o resultado do teste molecular for positivo, considera-se como caso confirmado e iniciam-se os 

procedimentos relativos à “Abordagem do caso confirmado de COVID-19" do presente documento e da Norma 

nº. 004/2020 da DGS e os procedimentos de “Rastreio de contactos” do presente documento (capítulo 4) e da 

Norma n.º 015/2020 da DGS.  

A Autoridade de Saúde Local determina as medidas supramencionadas e informa todos os intervenientes dos 

procedimentos a adotar. 

 

Contactos de baixo risco  

 

Os contactos classificados como tendo exposição de baixo risco ficam sujeitos aos procedimentos de:  

 

 Vigilância passiva, com monitorização de sintomatologia pelos encarregados de educação, se 

menores, ou pelo próprio, durante 14 dias desde a data da última exposição.  

 

 

2.15. MEDIDAS COLETIVAS A ADOTAR PELO ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO OU 

ENSINO 

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*.  
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*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. 

 

2.16. EM CASO DE SURTOS 

Será considerado um surto em contexto escolar, qualquer agregado de 2 ou mais casos com infeção ativa 

e com ligação epidemiológica. Numa situação em que existam dois ou mais casos com origens diferentes, a 

atuação é análoga, pelo que doravante ambas se designam como “surtos”. 

 

Perante casos de COVID-19, no estabelecimento de educação ou ensino podem verificar-se diferentes 

Cenários: 

A. “Surto” numa turma: casos numa turma ou turmas que funcionem em coorte (ver Glossário). Nas 

coortes, as cadeias de transmissão poderão ficar circunscritas a este grupo de contacto mais próximo;  

B.  “Surto” em várias turmas sem ligação epidemiológica: casos que ocorrem em diferentes turmas no 

mesmo período temporal, mas sem ligação epidemiológica entre eles;  

C. “Surto” em várias turmas com ligação epidemiológica: casos que ocorrem em diferentes turmas, 

resultantes de transmissão secundária ou terciária dentro da comunidade escolar;  

D. “Surto” sem controlo de transmissão: elevado número de casos em diferentes grupos da 

comunidade escolar (alunos, pessoal docente e não docente) com transmissão não controlada.  

 
No quadro abaixo, apresentam-se medidas a implementar mediante a magnitude da transmissão de 

SARS-CoV-2 na comunidade escolar. Contudo, a intervenção de Saúde Pública e respetivas medidas que são 

recomendadas devem decorrer de uma minuciosa avaliação caso a caso. 

 

 

CENÁRIOS MEDIDAS CUMULATIVAS A IMPLEMENTAR 

A 

A Autoridade de Saúde Local decidirá de acordo com a avaliação de risco quais as medidas 

de controle a implementar, incluindo:  

• Isolamento dos casos;  

• Rastreio de contactos;  

• Isolamento profilático dos contactos de alto risco;  

• Realização de testes laboratoriais aos contactos de alto risco.  
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B 

A Autoridade de Saúde Local estuda a relação entre os casos e serão avaliadas medidas 

adicionais em relação ao cenário A, incluindo:  

• Encerramento das turmas com casos confirmados, durante 14 dias desde a data de início 

de isolamento profilático de todos os contactos;  

• Encerramento de uma ou mais zonas da escola, durante 14 dias desde a data de início de 

isolamento profilático de todos os contactos.  

C 

A Autoridade de Saúde Local estuda a relação entre os casos e serão avaliadas medidas 

adicionais em relação ao cenário B, incluindo:  

• Alargamento das medidas de isolamento a contactos de baixo risco.  

D 

Autoridade de Saúde Local, em articulação com as Autoridades de Saúde Regional e Nacional, 

pode considerar a necessidade de escalar as medidas, avaliando o encerramento temporário 

do estabelecimento de educação ou ensino. A sua reabertura deverá ocorrer quando a 

Autoridade de Saúde assim o determinar, com base no controlo da situação epidemiológica e 

quando esta não representar risco para a comunidade escolar. 

Figura 5: Medidas cumulativas a implementar 

2.17. COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO COM OS PARCEIROS 

É fundamental envolver os parceiros da comunidade educativa para apoiar o estabelecimento de 

educação ou ensino a responder de forma célere e adequada e controlar a transmissão de SARS-CoV-2.  

A comunicação tem um papel fundamental. Deste modo, a partilha regular de pontos de situação, de 

medidas e recomendações a adotar em cada momento, são peças chave na estratégia de comunicação e 

promoção de literacia em saúde, que permitem não só tranquilizar e dar confiança face à incerteza, como 

também a adoção de comportamentos de proteção da saúde na comunidade escolar e nos parceiros.  

Pela sua importância estratégica, a articulação com os parceiros da comunidade educativa, deve ser 

promovida e potenciada. É fundamental garantir o cumprimento de todos os procedimentos, como estratégia 

de envolvimento em todo o processo e, sempre que possível, na tomada de decisão, através da participação 

de todos, desde o momento inicial na resposta a um surto. 
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Figura 6: Fluxograma de articulação saúde / educação 

 
2.18. FLUXOGRAMA DE ATUAÇÃO PERANTE UM SURTO EM CONTEXTO ESCOLAR 

1.ºA Autoridade de Saúde Local procede à ativação da Equipa de Saúde Pública para apoiar nas fases de 

investigação epidemiológica, gestão de casos, comunicação e implementação das medidas de 

prevenção e controlo da transmissão de SARS-CoV-2. Estas equipas devem ser criadas pelos 

Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) e lideradas pela Autoridade de Saúde em articulação com a 

Equipa de Saúde Escolar.  

2.ºPerante um surto de COVID-19 ou um caso com grande transcendência social, a Autoridade de Saúde 

Local informa a Comissão Municipal de Proteção Civil, garantido assim a fácil articulação e 

colaboração institucional entre todos os organismos e serviços com responsabilidades, promovendo o 

acionamento dos planos de emergência pela Comissão Municipal de Proteção Civil, sempre que tal se 

justifique.  

3.ºDe acordo com a avaliação de risco efetuada, a Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública 

comunica à Direção do estabelecimento de educação ou ensino o risco e as medidas de proteção 

individuais e coletivas a adotar. 

4.ºApós indicação da Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública, a Direção do estabelecimento 

de educação ou ensino informa todos os encarregados de educação e restante comunidade escolar 

da existência de um surto, das medidas que foram tomadas e das que deverão ser adotadas. Esta 

comunicação deve ser detalhada, preservando a confidencialidade e anonimato dos envolvidos. A 

comunicação com os encarregados de educação e restante comunidade escolar pode ser realizada 

utilizando o Anexo IX. 
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5.ºA Direção do estabelecimento de educação ou ensino assegura a disponibilização de recursos e 

equipamentos para garantir o cumprimento das medidas indicadas pela Autoridade de Saúde. Neste 

processo o papel das Autarquias é fundamental.  

O encerramento de parte ou da totalidade do estabelecimento de educação ou ensino não implica 

necessariamente a interrupção do processo pedagógico ou de aprendizagem.  
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3. AULAS EM REGIME PRESENCIAL 

A retoma das atividades escolares em segurança, que depende dos gestos e atitudes de cada um de nós 

(dentro e fora do espaço escolar), é um imperativo para o ano letivo 2020/2021.  A sua preparação e 

organização baseou-se na Resolução do Conselho de Ministros nº53-D/2020, de 20 de julho, e no documento 

«Referencial Escolas – Controlo da transmissão de Covid-19 em contexto escolar» publicado, no dia 4 de 

setembro de 2020, pela Direção-Geral da Saúde (DGS). 

3.1. ENTRADA E SAÍDA NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E ACESSOS 

3.1.1. ESCOLA SECUNDÁRIA DRª LAURA AYRES  

Os docentes e pessoal não docente entram e saem pelo portão 2, os alunos entram e saem pelos 

portões laterais, de acordo com o bloco onde vão ter aulas. Os alunos que têm aulas nos Blocos B e D devem 

utilizam o portão 1. Os alunos com aulas nos Blocos A, E e F utilizam o portão 3.  

Figura 7: Esquema dos portões de entrada e saída da escola 

Seguir o percurso estabelecido para o acesso ao bloco em que vai ter aulas de acordo com o esquema 

da figura 8, mantendo sempre o distanciamento físico de pelo menos1 metro. 

 

Para sair da escola, seguir, inversamente, o percurso estabelecido para o acesso ao bloco. 

 

OS ALUNOS SÓ ESTÃO AUTORIZADOS A SAÍR DO RECINTO ESCOLAR NO PRIMEIRO INTERVALO DA 

MANHÃ E NO PRIMEIRO DA TARDE. 
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Figura 8: Esquema dos percursos de entrada e saída da ESLA 

 

3.1.2. EB 23 DE QUARTEIRA 

3.1.2.1. ENTRADA E SAÍDA DA ESCOLA 

 

✓ Os alunos que têm aulas no Pavilhão, Monoblocos 30, 31 e 32, salas 1 à 4 e salas de 19 à 29 entram 

pelo portão 1. 

✓ Os alunos que têm aulas na sala 6 e salas 7 à 15 entram pelo portão 2. 
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Figura 9: Esquema dos portões de entrada e saída da EB23 

 

✓ Os alunos com aulas durante o turno da manhã e após o término das aulas deverão sair do espaço 

escolar pelo portão 3(junto ao Pavilhão). 

 

Figura 10: Esquema do portão de saída (Turno da Manhã) – EB23 

✓ Os alunos do turno da tarde realizam a saída do espaço escolar pelos mesmos portões (portão 1 e 

portão 2) que utilizaram para a entrada. 
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Figura 11: Esquema dos portões de entrada e saída da EB23 (turno da tarde) 

 

3.1.2.2 ENTRADA/SAÍDA DO EDIFÍCIO PRINCIPAL 

A entrada no edifício principal faz-se mediante as salas de aula a que os alunos se dirigem: 

 Na ENTRADA 1deverão apenas entrar o pessoal docente, não docente e alunos que se dirigem às 

salas 1 a 4 e às salas 19 a 29; 

 Na ENTRADA 2 deverão apenas entrar os alunos que se dirigem às salas da 6 a 15; 

 

Figura 12: Esquema das entradas no edifício principal 
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✓ A saída do edifício faz-se mediante as salas de aula/ espaço onde o aluno se encontra 

 Salas 1 a 4 e salas 19 a 29 usam a saída 1 e saída 3; 

 Salas 6 a 15 usam a saída 2 e saída 4; 

 Refeitório utiliza a saída 5. 

 

Figura 13: Esquema das saídas no edifício principal (EB23) 

 

3.1.3. EB1 DE QUARTEIRA 

A entrada dos alunos no edifício escolar  faz-se  pelo portão principal, seguindo pela rampa. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Entrada na EB1 de Quarteira 
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A entrada no edifício, para as aulas, efetua-se por portas diferentes, de acordo com o ano de 

escolaridade. 

✓ Entrada : 8h30 -1º C e1º D  Entrada : 8h30 -2º C e 2º D   

✓ Entrada : 9h30 -3º C e 3º D       Entrada : 9h30 4º F 

 Figura 15: Entrada no edifício da EB1 de Quarteira 
 

 

A saída dos alunos do edifício escolar faz-se  por portões diferentes de acordo com o ano de escolaridade. 

 

 

Figura 16: Saída na EB1 de Quarteira 
 

A saída das aulas efetua-se por portas diferentes de acordo com o ano. 
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✓ Saída: 1º C e1º D -14h 30            Saída: 2º C e 2º D -14h 30 

✓ Saída: 3º C e 3º D -15h 30          Saída: 4º F-15h 30 

 

3.1.4. EB1 DE ABELHEIRA 

Os alunos aguardam, no exterior, pelo professor, sob a vigilância do assistente em grupo/turma, no 

espaço predefinido. Só entra no edifício uma turma de cada vez, acompanhado com o professor titular 

evitando-se aglomerados e cruzamentos entre grupos. 

 

 

Figura 18: Espaços exterior de espera e porta de entrada no edifício da EB1 da Abelheira 
 

✓ As saídas efetuam-se pelo mesma porta, saíndo uma turma de cada vez. 

3.1.5. EB1 DA FONTE SANTA 

Os alunos do 1º Ciclo realizam a entrada e saída do espaço escolar pelas mesmas portas, de acordo com a 

respetiva indicação, seguindo o respetivo percurso para a higienização das mãos. 

Entrada: 8h30 - 2ºE e 2ºF   Saída: 14h30                           Entrada: 8h30 - 1ºE e 1ºF   Saída: 14h30 

Entrada: 9h30 - 3ºE e 4ºD   Saída: 15h30                          Entrada: 9h30 - 4ºC e 4ºE   Saída: 15h30 

 

Figura 17: Saída do edifício da EB1 de Quarteira 
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Figura 19: Entrada no edifício da Fonte Santa 

 

3.2. JARDINS DE INFÂNCIA 

A ENTRADA das crianças do ensino pré-escolar faz-se entre as 08:00 horas e as 09:00 horas. 

 A entrada de crianças após as 09.00 horas só poderá acontecer em situação muito excecional, 

devidamente fundamentada e autorizada pela educadora., para não colidir com o início das 

atividades. 

 As crianças devem ser entregues à porta do estabelecimento, pelo seu encarregado de educação, ou 

por pessoa por ele designada, e recebidas por uma assistente operacional destacada para o efeito, 

evitando, assim, a circulação de pessoas externas no interior do recinto. 

✓ Os encarregados de educação devem manter o distanciamento físico de pelo menos dois metros, 

junto do portão de entrada. 

✓ Pessoas externas ao processo educativo (p. ex.: fornecedores) só excecionalmente podem entrar 

no estabelecimento de educação e, sempre, de forma segura, com máscara e proteções nos 

sapatos, evitando o contacto com as crianças. 

✓ As crianças devem trocar o calçado que levam de casa por outro, apenas utilizado no espaço do 

Jardim de Infância. Este calçado extra permanece no estabelecimento de educação, e é higienizado 

todos os dias, após a saída da criança. O pessoal docente e não docente deve cumprir a mesma 

orientação.  

✓ No caso dos adultos é permitido o uso de proteções nos sapatos. 

✓ A troca de sapatos é feita no espaço “sujos”, indicados em cada estabelecimento de Educação Pré-

Escolar. 

 

3.2.1. JARDIM DE INFÂNCIA Nº 3 DE QUARTEIRA 

A troca de sapatos faz-se no telheiro sul do edifício. 
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Figura 20: Zona de troca de sapatos no JI nª3 de Quarteira 

  

3.2.2. JARDIM DE INFÂNCIA DA ABELHEIRA 

A troca de sapatos faz-se no 1º anexo à esquerda da entrada do edifício, na “zona das salas do 

pré-escolar”. 

 

Figura 21: Zona de troca de sapatos no JI da Abelheira 

 

3.2.3. JARDIM DE INFÂNCIA DA FONTE SANTA 

A entrada neste estabelecimento faz-se pelo PORTÃO SUDESTE. 

A troca de sapatos faz-se no 1º anexo à esquerda da entrada do Sudeste do edifício. 
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Figura 22: Zona de troca de sapatos no JI da Fonte Santa 

✓ As crianças realizam a entrada e saída do espaço escolar pelo mesmo portão. 

 

Figura 23: Zona de troca de sapatos no JI da Fonte Santa 
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4. NORMAS DE PERMANÊNCIA NO RECINTO ESCOLAR 

As recomendações para o controlo da transmissão da COVID-19 implicam a adoção de medidas de 

proteção individual, etiqueta respiratória, lavagem e higienização das mãos, distanciamento físico, 

automonitorização de sintomas e higienização e desinfeção de espaços e superfícies.  

 

4.1. NORMAS GERAIS 

Devem ser respeitadas as medidas gerais de higienização das mãos, etiqueta respiratória e distanciamento 

físico, dentro e fora do agrupamento, nomeadamente:  

 Utilizar obrigatoriamente máscaras devidamente colocadas (proteger o nariz e a boca) em todos os 

espaços dos estabelecimentos de educação ou ensino pelos seus frequentadores (pessoal docente, 

pessoal não docente, alunos a partir do 2º ciclo do ensino básico; encarregados de educação, 

fornecedores e outros elementos externos).  

 As excecões previstas para o uso de máscaras são: -  

✓ alimentação; 

✓ durante a prática de atividade física em que ocorre esforço físico;  

✓ atestado Médico de Incapacidade Multiusos ou declaração médica que ateste condição clínica 

incapacitante para a sua utilização.  

 Evitar tocar na parte da frente da máscara. 

 Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca.  

 Lavar as mãos ou desinfetá-las com uma solução antisséptica de base alcoólica (SABA) à entrada da 

Escola e à entrada das salas de aula, cantina, refeitório, pavilhão, etc. 

 Durante o tempo de permanência na Escola, lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, 

esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos - antes e após as refeições, antes e após as 

aulas, antes e após o uso da casa de banho e sempre que estejam sujas. 

 Manter o distanciamento físico, dentro e fora do espaço escolar. 

 Manter as regras de etiqueta respiratória, tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o 

cotovelo fletido e nunca para as mãos. 

  Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de 

utilizados e lavar as mãos, com água e sabão, de seguida.  

 Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimões, maçanetas e interruptores. 

 Evitar partilhar materiais escolares, alimentos, etc.  

 Respeitar os circuitos  de circulação estabelecidos. 
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 Manter a disposição do mobiliário inalterada em todo o recinto escolar (interior e exterior). 

 Respeitar a lotação máxima (número de lugares sentados) definida para os diferentes espaços.  

 Os alunos do turno da tarde, nas manhãs em que não têm aulas, poderão entrar no recinto escolar 

entre as 12:15 h e 13:00 h para almoçar no refeitório; caso contrário não será permitida a sua entrada. 

 

4.2. EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO 

 É obrigatória a lavagem / desinfeção das mãos, por parte do pessoal docente e não docente e, também, 

das crianças, designadamente aquando da entrada no estabelecimento de educação, antes e após as 

refeições, antes e após a ida à casa de banho e sempre que regressem do espaço exterior. 

 Na educação pré-escolar: 

✓ devem utilizar bata, de uso exclusivo para o jardim de infância, que deverão vestir apenas depois 

da troca de sapatos. A bata deverá permanecer no jardim de infância e irá para casa apenas para 

ser lavada.  

✓ Sempre que aplicável, as peças de roupa suja devem ir para casa em saco plástico, fechado. 

✓ As crianças devem levar um saco para os sapatos da escola; um saco para os sapatos da rua; uma 

muda de roupa e uma embalagem de toalhitas acondicionadas em saco de plástico. 

✓ Os sacos de plástico devem ter zip. 

 As crianças que beneficiam da componente de apoio à família devem levar uma lancheira de material 

desinfetável, para o transporte lanche. 

 As crianças não podem trazer, de casa, brinquedos ou outros objetos não necessários. 

 As crianças e o pessoal docente e não docente devem respeitar as suas salas/outros espaços 

específicos, de forma a evitar o contacto entre pessoas de grupos diferentes. 

 Não é permitida a permanência da criança, no estabelecimento de educação, por período superior ao 

estritamente necessário. 

 

4.3. FUNCIONAMENTO DE ESPAÇOS E SERVIÇOS 

4.3.1. SALA /ESPAÇO DE ATIVIDADE  - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO 

 A permanência dos diferentes grupos de crianças no recreio será, sempre que possível, desfasada,  e 

está condicionada a um determinado espaço físico (horários a definir por cada equipa pedagógica, em 

cada estabelecimento). Os equipamentos são higienizados após a utilização de cada grupo.  

 Privilegiar as atividades que decorram no exterior (pátios, logradouros, jardins), em regime rotativo 

dos grupos. 

 É maximizado o distanciamento físico entre as crianças quando estão em mesas, sem comprometer o 

normal funcionamento das atividades pedagógicas. No entanto, recomenda-se que este 
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distanciamento físico não perca a importância das aprendizagens e do desenvolvimento das crianças, 

bem como a garantia do seu bem-estar e direito de brincar. É também essencial considerar que as 

interações e as relações que as crianças estabelecem com os adultos e com as outras crianças são a 

base para a sua aprendizagem e desenvolvimento. 

 São dadas a conhecer às crianças as novas regras de convivência social, levando-as a compreender a 

importância das novas formas de interação entre pares e com os adultos. 

 Sempre que possível, os objetos partilhados entre crianças são devidamente desinfetados entre 

utilizações. 

 As janelas devem permanecer abertas, sempre que possível, para garantir a renovação do ar, bem 

como a porta das salas. 

 As Atividades de Animação e Apoio às Famílias (AAAF) e da Componente de Apoio à Família (CAF), 

deverão seguir todas as mesmas regras, pelo que os grupos de turmas não deverão juntar-se. 

4.3.2. ESPAÇOS INTERIORES E EXTERIORES 

✓ Os percursos existentes devem ser respeitados para evitar aglomerações e cruzamento entre pessoas. 

✓ No interior dos edifícios deverá ser sempre respeitada a sinalética dos percursos. 

✓ Deverá ser respeitado o distanciamento físico. 

✓ Para minimizar o contacto entre os alunos o espaço exterior encontra-se dividido em áreas. 

✓ No espaço exterior, os alunos têm de permanecer obrigatoriamente no espaço que lhes está 

reservado, mantendo sempre o distanciamento físico. 

✓ Estão proibidos os jogos coletivos. 

 

4.3.3. ESCOLA EB 2,3 DE QUARTEIRA 

O espaço exterior encontra-se dividido em duas áreas, consoante as saídas utilizadas para os alunos 

se deslocarem para o mesmo. Os espaços encontram-se identificados e delimitados. 
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Figura 24: Áreas exteriores na EB2,3 de Quarteira 

 

4.3.4. ESCOLA SECUNDÁRIA DRª LAURA AYRES 

 Os espaços exteriores estão identificados no esquema abaixo. São em número de três e estão 

associados aos blocos onde as aulas funcionam. 

 

Figura 25: Áreas exteriores na 

ES Drª Laura Ayres 
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4.3.5. SALAS DE AULA (2º, 3º CICLOS E SECUNDÁRIO) 

 Higienizar as mãos no dispensador disponível na entrada da sala de aula. 

 A máscara deve permanecer sempre colocada e mudada quando necessário. 

 A ocupação da sala, com exceção dos alunos com baixa visão ou portadores de patologias que 

requeiram lugares específicos na sala, faz-se por ordem da pauta, devendo, os alunos manter fixos 

os seus lugares em todas as aulas. O Plano da sala deverá manter-se, apenas podendo ser alterado 

por acordo do aluno e de todos os professores ou por decisão pedagógica do conselho de turma. 

 Os alunos devem permanecer na mesma mesa durante as aulas. 

 É expressamente proibido os alunos virarem-se de frente uns para os outros. 

 As mochilas devem ser colocadas nas costas das cadeiras – nunca no chão ou na mesa. 

 As janelas devem permanecer abertas, sempre que possível, para garantir a renovação do ar. 

 A porta da sala deve manter-se sempre aberta. 

 Sempre que se verificar a saída de parte dos alunos para outra atividade, os seus lugares ficam por 

preencher.  

 

4.3.6. ESPAÇOS/SALAS ESPECÍFICAS (LABORATÓRIOS, SALA DE INFORMÁTICA, , 

SALA DE GINÁSTICA, PAVILHÕES, ETC.) 

Os alunos devem cumprir criteriosamente as regras/procedimentos de utilização estabelecidos para 

cada um dos espaços/salas, de acordo com as indicações fornecidas pelos professores. 

 

4.3.7. SALA DE PROFESSORES E DE DIRETORES DE TURMA 

Nestes espaços o pessoal docente deve 

• Manter o distanciamento físico. 

• Manter a disposição do mobiliário inalterada. 

• Respeitar a lotação máxima (número de lugares sentados). 

 Caso não exista lugar, os docentes podem deslocar-se para os Gabinetes dos Grupos 

Disciplinares. 

 

4.3.8. BIBLIOTECAS 

O plano específico das bibliotecas encontra-se em anexo. 
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4.3.9. BUFETE 

• A entrada para o Bufete faz-se pela porta lateral e a saída pela porta principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Entrada e saída do Bufete da ES Drª Laura Ayres 

• O bufete da escola encontra-se disponível apenas para o pessoal docente e não docente. 

• Os utentes devem aguardar a sua vez em fila e com o distanciamento físico de segurança, 

respeitando a sinalização do espaço. 

• O pedido é efetuado na zona com acrílico, sendo a recolha dos alimentos feita nos espaços 

seguintes. 

• Nas mesas, existe um cartão sinalético com 2 faces para sinalizar se a mesa se encontra 

devidamente higienizada ou suja. 

• Após terminar a refeição, o utente deve usar o cartão sinalético para indicar que a mesa se 

encontra suja. 

• É obrigatório o uso de máscara quando se circula no espaço, apenas a deve retirar quando estiver 

sentado e a comer. 

• É expressamente proibido alterar a disposição da sala. 

• Após a refeição, proceder à arrumação do tabuleiro. 

• Seguir o percurso estabelecido para a saída. 

 

 

BUFETE 

Sala do 

pessoal 

não 

docente 

 

WC 

Entrada 

Área de 

refeição 

Pessoal docente 

e não docente 

Saída 

Área de 

refeição 

ALUNOS 
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IMPORTANTE: Os alunos têm de trazer água e alimentos. 

Os alunos bonificados de escalão A ou apoiados pelo Programa TEIP poderão beneficiar de 

suplemento, desde que o solicitem ao GAAF ( gaaf@esla.edu.pt ). 

 

4.3.10. PAPELARIA 

Funcionamento sem restrições desde que respeitado o distanciamento físico. 

4.3.11. REFEITÓRIO – PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO 

Durante o período de refeições, devem ser respeitadas as seguintes medidas de distanciamento e 

higiene: 

1. A deslocação para a sala de refeições, deve ser desfasada para evitar o cruzamento de crianças, 

ou, quando tal não for possível, será considerado a possibilidade de fazer as refeições na sala 

de atividades; 

2. Antes e depois das refeições, as crianças devem lavar as mãos acompanhadas, para que o 

façam de forma correta; 

3. Os lugares devem estar marcados, de forma a assegurar o máximo de distanciamento 

físico possível entre crianças; 

d. Deve ser realizada, entre trocas de turno, a adequada limpeza e desinfeção das superfícies 

utilizadas; 

 Não devem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos.  

 Os equipamentos e utensílios da criança a devolver aos encarregados de educação devem ser 

colocados em saco descartável, quando aplicável.  

 As pausas da equipa para almoço deverão ocorrer de modo a garantir o afastamento físico entre o 

pessoal docente e não docente. 

 Também nas salas de refeições, todos os funcionários devem utilizar máscara, enquanto 

acompanham as crianças. 

 

4.3.12. REFEITÓRIOS (EB 2,3 e ESLA) 

 É obrigatório lavar as mãos com água e sabão antes de fazer a recolha da refeição. 

 Aguardar a sua vez em fila e com o distanciamento físico de segurança. 

  Fazer a recolha do tabuleiro com a refeição, minimizando o toque com as superfícies. 

 É obrigatório o uso de máscara quando se circula no refeitório, apenas a deve retirar quando estiver 

sentado e a comer. 

mailto:gaaf@esla.edu.pt


Agrupamento de Escolas Drª Laura Ayres 

PLANO DE CONTINGÊNCIA ESLA 42 

 

 Sentar-se no lugar higienizado disponível mais afastado da entrada. Nas mesas existe um cartão 

sinalético com 2 faces para sinalizar se a mesa se encontra devidamente higienizada ou suja.  

 É expressamente proibido alterar a disposição da sala. 

  Durante a refeição os alunos devem evitar virar-se de frente uns para os outros. 

 Após a refeição, deve usar o cartão sinalético para indicar que a mesa se encontra suja e proceder 

à arrumação do tabuleiro. 

 Seguir o percurso estabelecido para a saída. 

 Higienizar as mãos no dispensador disponível para o efeito. 

 Os alunos podem requerer o serviço take away. 

 

4.3.13.  SALA DE ALUNOS – ESLA 

 Os alunos podem utilizar este espaço para consumirem refeições – lanches ou almoço. 

 Deve ser respeitada a lotação da sala. 

 Deve ser respeitado o distanciamento físico, a higienização das mãos e a etiqueta respiratória. 
 

4.3.14. REPROGRAFIA – ESLA e EB 2,3 

 Os docentes devem enviar a ordem de impressão para a reprografia.  

 A recolha dos documentos deve ser solicitada, pelo guiché, à funcionária. 

 Em caso algum, os utentes devem aceder ao interior da reprografia. 

 

4.3.15. SECRETARIA– ESLA e EB 2,3 

 O acesso aos serviços administrativos pela porta de serviço está interdito a todos os utentes, com 

exceção da Direção/ Coordenação e Delegados de Segurança. 

 O atendimento aos pais, encarregados de educação e alunos é feito mediante marcação prévia. 

 

4.3.16. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

 Manter o distanciamento físico de, pelo menos, 1 metros. 

 Fazer a correta higienização das mãos com água e sabão. 

 Secar as mãos com toalhetes de papel. 

 É proibida a utilização de secadores por jatos de ar. 

 

 



Agrupamento de Escolas Drª Laura Ayres 

PLANO DE CONTINGÊNCIA ESLA 43 

 

4.4. MOBILIÁRIO E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS E DE DIVERSÃO PARA CRIANÇAS 

Os brinquedos de plástico ou de borracha que entrem na boca de uma criança devem ser lavados 

com água e detergente e se possível passar com álcool a 70º; 

• Os brinquedos que possam ser lavados e desinfetados em máquina, devem sê-lo 

preferencialmente; os que não suportem a temperatura elevada, mas possam ser lavados em 

máquina de lavar roupa, devem ser lavados a temperatura baixa (fria ou morna) e depois 

submetidos a um ciclo final de desinfeção com produto compatível com os brinquedos; verificar 

as instruções do fabricante para ter a certeza de que a máquina atinge a temperatura certa;  

• Os brinquedos que não podem ser lavados em máquina, mas podem ser imersos, devem ser 

lavados num recipiente específico para o efeito, com uma solução detergente e desinfetante 

compatível; deixar atuar durante 5 minutos; enxaguar apenas com água e por a secar (de 

preferência em máquina se tolerarem o calor); 

• Os brinquedos que não podem ser imersos e têm de ser limpos manualmente devem ser evitados. 

Neste caso, se existirem, passar com um toalhete humedecido em desinfetante sobre todas as 

partes do brinquedo. Pode também humedecer um pano apenas em álcool a 70% ou um pano 

bem torcido humedecido em solução de lixívia na diluição de uma medida de lixívia em 200 

medidas iguais de água. Passar com um pano só com água de seguida e deixar secar ao ar; 

• Os brinquedos que aguentem a secagem em máquina de secar devem ser secos por este método 

preferencialmente.  
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5. PLANO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 
 

5.1. CARACTERÍSTICAS DE TRANSMISSÃO E PREVENÇÃO DA DOENÇA 

 Com base na evidência científica atual, este vírus transmite-se principalmente através de:  
 
 

Contacto direto Contacto indireto 

 

Através de gotículas que uma pessoa infetada 

transmite pela boca ou nariz quando fala, tosse 

ou espirra (e não utiliza as regras de etiqueta 

respiratória) podendo estas entrar diretamente 

para a boca ou nariz de uma pessoa que está 

próxima (< 1metros).  

 

Através das mãos, que tocam nas superfícies 

contaminadas com as gotículas expelidas pelas 

pessoas infetadas e que depois são levadas à 

cara, à boca ou ao nariz inadvertidamente, sem 

termos feito a higiene das mãos.  

 

       Fonte: Orientação Nº14/2020 e Nº20/2020 da DGS 

 

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

alguns dias (plástico e aço inoxidável).  Assim, devem ser tomadas medidas adicionais de cuidados na limpeza 

e desinfeção de superfícies, de modo a prevenir a disseminação da COVID-19. 

 

5.2. SUPERFÍCIES CRÍTICAS NA TRANSMISSÃO DA COVID-19 

 Todas as superfícies podem ser veículos de contágio, mas o risco deste contágio varia consoante a 

frequência de manipulação, de toque ou de utilização.  

 

Superfícies com maior risco de 

transmissão 
Exemplos 

são as de toque frequente, ou seja, as superfícies 

manipuladas ou tocadas, por muitas pessoas, e com 

muita frequência ao longo do dia. 

 Maçanetas das portas, Interruptores de luz; 

 Telefones, controles remotos; 

 Tablets, teclados e ratos de computadores, 

principalmente quando utilizados por várias 

pessoas; 

 Torneiras de lavatórios, manípulos /botão de 

autoclismos; 

 Mesas, bancadas, cadeiras, corrimões, etc. 



Agrupamento de Escolas Drª Laura Ayres 

PLANO DE CONTINGÊNCIA ESLA 45 

 

5.3. ÁREAS CRÍTICAS NA TRANSMISSÃO DA COVID-19 

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

muitas vezes, por períodos 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:  

Áreas críticas 

 Áreas de isolamento de casos suspeitos de COVID-19 na escola; 

 Refeitórios escolares;  

 Instalações sanitárias;  

 Salas de professores;  

 Salas de aulas;  

 Salas de informática;  

  Bibliotecas;  
 Laboratórios 

 

 

5.4. MEDIDAS GERAIS 

1. Assegurar que toda a comunidade escolar está sensibilizada para o cumprimento das regras de 

etiqueta respiratória, da lavagem correta das mãos, assim como de outras medidas de higienização 

e proteção individual, através da afixação de informação útil em locais visíveis e acessíveis a todos.  

2. Afixação em local visível e acessível do presente plano. 

3. Sistema de registo da limpeza com identificação das pessoas responsável e a frequência com que é 

realizada (anexo I).  

4. Assegurar a disponibilidade de materiais de limpeza e desinfeção adequados. 

5. Assegurar que as assistentes operacionais responsáveis pela limpeza dos espaços: 

a) conhecem bem os produtos a utilizar (detergentes e desinfetantes), as precauções a ter com o seu 

manuseamento, diluição e a sua aplicação em condições de segurança.  

b) estão sensibilizados para o cumprimento das regras de utilização de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI) (de acordo com anexo II); 

c) conhecem as normas de proteção durante os procedimentos de limpeza dos espaços e como 

garantir uma boa ventilação dos mesmos durante a limpeza e desinfeção; 

d)  aplicam as técnicas de limpeza e utilizam os materiais de limpeza e desinfeção adequados a cada 

uma das superfícies e/ ou espaços, conforme previsto no presente plano. 
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5.5. FREQUÊNCIA E RESPONSÁVEL PELA 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 tabela seguinte: 
 

Espaço/ Superfície Frequência da limpeza Responsável 

Instalações sanitárias 
Pelo menos duas vezes de manhã e duas vezes à 

tarde 

Equipa de assistentes 

operacionais ao 

serviço no setor. 

 

Zonas e objetos de uso comum 

corrimãos, maçanetas das 

portas, interruptores, teclados, 

ratos, comando do projetor, 

apagador e demais zonas de 

contacto frequente. 

Pelo menos duas vezes de manhã e duas vezes à 

tarde. 

O teclado e rato dos computadores das salas de 

aula, bem como o apagador e comando do 

projetor devem ser desinfetados sempre que 

haja mudança de professor. 

Salas de aula 
no final de cada utilização, sempre que haja 

mudança de turma 

Sala de professores 

Sala de Diretores de Turma 

de manhã e à tarde, com exeção dos seguintes 

equipamentos: 

O teclado e rato dos computadores destas salas 

devem ser desinfetados com álcool a 70%, pelo 

utilizador antes da sua utilização. 

Fotocopiadora- o painel de controle e outras 

superfícies onde seja necessário tocar devem 

desinfetados com álcool a 70%, pelo utilizador 

antes da sua utilização. 

Biblioteca 

de manhã e à tarde, com exeção dos seguintes 

equipamentos: 

Os teclados e ratos dos computadores devem 

ser desinfetados com álcool a 70%, logo após a 

utilização. 

Mesas- desinfetadas logo após a utilização de 

um grupo e antes de outro entrar na área. 
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Refeitório/ Bufete 

Mesas de refeição e cadeiras - entre cada 

refeição, após a utilização de um utente e antes 

de outro entrar na área. 

Superfície linha de refeição – a cada 20 minutos. 

Restantes áreas- pelo menos, duas vezes por 

dia. 

Equipa de assistentes 

operacionais ao 

serviço no setor. 

 

5.6. PRODUTOS E TÉCNICAS DE LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE ESPAÇOS ESCOLARES 

A limpeza e desinfeção de espaços escolares interiores utiliza os seguintes produtos e técnicas 

5.6.1. PRODUTOS DE LIMPEZA E DESINFEÇÃO 

Detergentes 

com ação desengordurante, 

de uso comum 

Desinfetantes 

Solução de hipoclorito de sódio 

pronta a usar (já diluída) com a 

concentração de 0,05% 

*Ver nota 

Álcool a 70% 

para superfícies que não suportam o 

hipoclorito de sódio 

 

  

 

NOTA: Caso seja necessário diluir o hipoclorito de sódio ou outro produto com igual poder 

desinfetante, deve-se seguir as indicações constantes na tabela seguinte. 

Concentração original 
do hipoclorito de sódio 

de 5% de cloro ativo 

Quantidade final de 
solução pretendida 

1000ppm 

Volume de hipoclorito 
de sódio 

Volume de água 

1 Litro 10 mililitros 990 mililitros 

5 Litros 50 mililitros 4,950 mililitros 

10 Litros 100 mililitros 9,900 mililitros 

Quadro 1-Preparação da solução à base do hipoclorito de sódio (diluição de 1/100) 
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5.6.2. MATERIAIS DE LIMPEZA 

Em relação aos materiais de limpeza, estes devem ser distintos e de uso exclusivo de acordo com o 

nível de risco das áreas a limpar. 

Material 

de limpeza Imagem Observações 

Pulverizador 

 

Não usar pulverizadores nas áreas de exposição e preparação 

de alimentos  

Panos de 

limpeza 

(dependendo da 

oferta de 

mercado, as cores 

podem não 

corresponder) 

 

Panos de limpeza descartáveis ou panos reutilizáveis. Para 

reutilizar têm que ser desinfetados (soluçãodiluídade lixívia 

10minutos, os de 

microfibraspodemserdesinfetadosporlavagem>60ºC/30min). 

Para evitar a contaminação cruzada devem ser diferenciados 

por um código de cores, para cada uma das áreas, de acordo 

com o nível de risco. São exemplos 

AZUL 
Bancadas, mesas, cadeiras, entre 

outros 

VERDE 
Mesas de refeição e áreas de 

preparação de alimentos 

AMARELO 
Casas de banho: pano só para 

limpar o lavatório 

VERMELHO Pano para o exterior das sanitas 

Balde 

 

O balde e esfregona para o chão são habitualmente 

reutilizáveis, pelo que se deve garantir uma limpeza e 

desinfeção destes equipamentos no final de cada 

utilização (solução diluída de lixívia 10minutos). 

O balde e esfregona usados nas casas de banho não devem 

ser usados nas áreas de alimentação ou em outros espaços. 

Esfregona 
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5.7. TÉCNICAS DE LIMPEZA 

Antes de se iniciar a limpeza de qualquer área, deve-se abrir as janelas para favorecer a ventilação do 

espaço, identificar a zona de limpeza e não permitir a entrada durante a realização da tarefa.  

Sobretudo nas áreas críticas, não devem ser utilizados quaisquer meios de limpeza que levantem pó, 

tais como aspiradores, vassouras, espanadores. 

A limpeza deve ser húmida com: 

I. Balde e esfregona para o chão; 

II. Panos de limpeza descartáveis ou panos reutilizáveis (laváveis) de microfibras. 

III. Sempre que possível, deixar as superfícies humedecidas, até que sequem, ao ar, para que o 

desinfetante possa atuar eficazmente. 

5.8. ORDEM DE LIMPEZA DOS ESPAÇOS FECHADOS 

A limpeza deve ser realizada sempre 

 no sentido de cima para baixo, 

  das áreas mais limpas, para as mais sujas 

 das áreas  mais distantes da porta de entrada para a porta de entrada/saída 

O chão deverá ser o último a ser limpo. 

5.9. PROCEDIMENTOS GERAIS 

5.9.1. ENTRADA NA “ÁREA SUJA” 

1. O profissional deve entrar nos locais a limpar já totalmente equipado com o EPI (ver ponto 6) 

envergado e com o material de limpeza, levando também consigo sacos prontos para a recolha 

dosresíduos;  

2.  Ao entrar na “área suja”, deve abrir janelas e arejar a área, sempre que possível.  

3. Utilizar a técnica e respeitar a ordem de limpeza enumeradas nos pontos 5.7. e 5.8.. 

4. 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.  

5. Na limpeza e desinfeção das superfícies de áreas comuns deve seguir as seguintes indicações 
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5.10. PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS 

5.10.1. SUPERFÍCIES E EQUIPAMENTOS QUE DEVEM SER ALVO DE ESPECIAL 

ATENÇÃO 

• Maçanetas de portas: sempre que possível, as portas das salas de aula e de acesso a espaços 

comuns devem permanecer abertas para evitar o seu manuseamento. Devem ser desinfetadas com 

álcool a 70% ou outro produto compatível, para evitar a corrosão ou danificação. 

• Materiais de computadores (teclados, ecrãs e ratos): Devem ser desinfetadas com álcool a 70% ou 

outro produto compatível, para evitar a sua danificação. 

5.10.2. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  

1. 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.  

2. Deve-se utilizar panos diferentes para os lavatórios e as áreas à volta destes e para o exterior das 

sanitas. 

3. A limpeza das casas de banho deve seguir a seguinte sequência:  

 

1
• Lavar primeiro as superfícies com água e detergente

2
• Em seguida, espalhar uniformemente a solução de hipoclorito de sódio nas superfícies

3
• Deixar atuar o desinfetante nas superfícies durante, pelo menos, 10 minutos, sempre que 
possível

4
• Enxaguar as superfícies só com água

5 • Nas superfícies não compatíveis com lixivia, usar álcool 70%

6
• Deixar secar ao ar, sempre que possível



Agrupamento de Escolas Drª Laura Ayres 

PLANO DE CONTINGÊNCIA ESLA 51 

 

 

 De seguida, passar para a limpeza dos sanitários: 

Parte interior da sanita  

 

Parte exterior da sanita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
• Lavar primeiro  os azulejos  com  detergente misto e passar um pano só com água.

2

•Lavar as bancadas e lavatórios, iniciando pelas torneiras e  finalizando com o ralo. 
Passar por água.

3

•Lavar superfícies à volta  do lavatório e equipamentos com detergente misto e 
enxaguando de seguida com um pano.

1
•Descarregar a água e aplicar o produto detergente com base desinfetante.

2
• Deixe atuar durante, pelo menos, 10 minutos e esfregue bem por dentro com o
piaçaba.

3
• Puxar o autoclismo com o piaçaba ainda dentro da sanita para que este também
fique limpo. Lavar e desinfetar o suporte do piaçaba.

4
• Volte a puxar a água.

1

• Com um pano limpo e exclusivo da sanita, lavar a parte externa com o desinfetante 
misto, começando pelo tampo, seguindo-se a parte de cima da sanita e todas as 
partes exteriores. 

2
• Passar o pano só com água

3
•Limpar e desinfetar bem o botão do autoclismo, do secador de mãos e maçanetas 
das portas com alcool a 70%.

4
• Lavar e desinfetar o chão conforme o indicado em 6.6.3.

5 
• Deixar secar ao ar, sempre que possível.
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5.10.3. 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 já referido. 

5.10.4. REFEITÓRIOS 

I. Respeitar os planos de limpeza de refeitórios existentes, utilizando agentes de limpeza e desinfeção 

aprovados pela legislação em vigor para o setor alimentar.  

II. Panos diferentes de limpeza para: 

o Bancadas e utensílios destas; 

o Mesas; 

o Cadeiras e outro mobiliário; 

o Material específico para o chão. 

III. Desinfetar, pelo menos, duas vezes por dia, e com recurso a detergentes adequados, todas as zonas 

de contato frequente (ex.: zonas de atendimento, balcões, etc.);  

IV.  Higienizar as mesas com produtos recomendados após cada utilização.  

V. Não aplicar desinfetante em spray nas áreas onde há alimentos em confeção ou em exposição. 

VI. Os profissionais da área de preparação e confeção dos alimentos devem:  

o Usar sempre máscara, durante as fases de preparação, confeção e distribuição dos 

alimentos;  

o 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;  

o Higienizar frequentemente as mãos com água e sabão ou com solução antisséptica de base 

alcoólica (SABA);  

o  Cumprir a etiqueta respiratória.  

VII. Relativamente ao uso de luvas descartáveis, os profissionais devem saber que:  

a) As luvas não substituem a lavagem das mãos ou a higiene das mãos; 

b) Se utilizar luvas, deve mudá-las com frequência e efetuar a higienização das mãos antes da sua 

colocação e após a sua remoção;  

c) O mesmo par de luvas pode ser utilizado apenas durante uma tarefa e deve ser substituído se 

danificado ou se o colaborador interromper a tarefa. Se um colaborador estiver a executar uma 
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mesma tarefa continuadamente, as luvas devem ser substituídas a cada quatro horas ou sempre 

que necessário;  

d) Os alimentos prontos para comer não devem ser tocados com as próprias mãos e devem ser 

utilizados utensílios adequados, como guardanapos, espátulas, pinças, luvas de uso único ou 

equipamentos de distribuição. 

5.11. SAÍDA DA ÁREA SUJA 

o No final da limpeza, esperar para ter o espaço totalmente arejado e só depois fechar as janelas; 

o Limpar os frascos e produtos de limpeza antes de sair;  

o Limpar as luvas e calçado por fora sem os retirar;  

o Colocar o saco sujo dentro de outro limpo e fechar o saco;  

o Sair da área e fechar a porta, sempre que possível;  

o 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.  

 

5.12. RESÍDUOS 

o Acondicionar num primeiro saco bem fechado, que depois é depositado no 2.ºsaco e fechado 

novamente; 

o Não apertar o saco de resíduos para sair o ar. Encher o saco até 2/3 da capacidade, fechado com 2 

nós ou com um atilho ou adesivo; 

o Devem ser depositados no contentor coletivo de resíduos indiferenciados (lixo doméstico). Estes 

resíduos não devem, em caso algum, ser colocados no contentor de recolha seletiva, nem 

depositados no ecoponto.  

o Nunca deixar os sacos de resíduos em espaços públicos, ou zonas onde possam ser mexidos.  
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6. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS 

PROFISSIONAIS DE LIMPEZA 

Os profissionais que são responsáveis pela limpeza e desinfeção das instalações devem utilizar 

equipamento que os proteja, quer dos produtos utilizados, quer de eventual contaminação existente na área 

onde irá operar e, que evite, ainda, que este traga agentes dos contaminadores do exterior para a área da 

desinfeção  

O Equipamentos de proteção individual (EPI) para efetuar limpeza é composto por 

 Bata ou avental impermeável por cima da farda (não usar roupa que traz de casa); 

 Máscara;  

 Protetor ocular;  

 Luvas resistentes aos desinfetantes (reutilizáveis);  

 Utilizar uma farda limpa todos os dias.  

O EPI deve ser colocado antes de se iniciar a limpeza dos espaços, seguindo as instruções do anexo II. No 

final da limpeza o profissional deve retirar o EPI seguindo todos os procedimentos descritos no anexo III. 

 

7. LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE SUPERFÍCIES DA ÁREA DE 

ISOLAMENTO ONDE ESTEVE UMA PESSOA SUSPEITA OU 

CONFIRMADA DE COVID-19 

Na limpeza e desinfeção das superfícies de áreas de quarentena ou isolamento, de suspeito ou doente 

confirmado, deve seguir as seguintes indicações: 

o Esperar pelo menos 20 minutos depois de a pessoa doente, ou suspeita de estar doente sair da área 

de isolamento/quarentena e, só depois, iniciar os procedimentos de limpeza em segurança;  

o  Preparar a solução de lixívia (hipoclorito de sódio) conforme descrito em 6.1. 

o  Lavar primeiro as superfícies com água e detergente;  

o  Em seguida, espalhar uniformemente a solução de lixívia nas superfícies;  

o  Deixar atuar a lixívia nas superfícies durante pelo menos 10 minutos – ler as instruções do 

fabricante/fornecedor. Esta etapa é fundamental;  
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o De seguida enxaguar as superfícies só com água quente;  

o Deixar secar ao ar.  

 

8. LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE SUPERFÍCIES QUE CONTENHAM 

SANGUE OU OUTROS PRODUTOS ORGÂNICOS 

Na limpeza e desinfeção das superfícies de áreas que contenham sangue ou outros produtos orgânicos 

(vómito, urina, fezes), deve seguir as seguintes indicações: 

o Utilizando luvas resistentes, avental impermeável e óculos de proteção, absorver o mais possível o 

derrame com papel absorvente para não espalhar os líquidos;  

o Aplicar de seguida a solução de lixívia na diluição de 1 parte de lixívia em 9 partes iguais de água;  

o Deixar atuar durante pelo menos 10 minutos; tapar a zona afetada com toalhetes para que as 

pessoas não pisem e colocar o dispositivo de alerta para zona em limpeza de manutenção;  

o Lavar a área suja com água e detergente comum; enxaguar só com água e deixar secar ao ar.  

 

Revisto em 15 de setembro de 2020 

A Diretora 
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GLOSSÁRIO 

 

Autoridade de Saúde: Entidade à qual compete a decisão de intervenção do Estado na defesa da saúde pública, 

na prevenção da doença e na promoção e proteção da saúde, bem como no controlo dos fatores de risco e 

das situações suscetíveis de causarem ou acentuarem prejuízos graves à saúde dos cidadãos ou dos 

aglomerados populacionais (Decreto-Lei n.º 82/2009, de 2 de abril).  

Avaliação de risco: Conjunto de procedimentos desenvolvidos para conhecimento das caraterísticas e do risco 

envolvido.  

Caso confirmado: Pessoa que preenche os critérios de definição de caso confirmado (clínicos, laboratoriais 

e/ou epidemiológicos) para uma determinada infeção ou doença (Last, 2007). No caso da COVID-19 são as 

pessoas com confirmação laboratorial de COVID-19, ou seja, com resultado de rRT-PCR para SARS-CoV-2 

positivo para pelo menos dois alvos distintos do genoma, dos quais pelo menos um específico para SARS-CoV-

2 (que distinga dos outros coronavírus, incluindo o SARS-CoV-1) (Orientação 015/2020 de 23/03/2020 da DGS).  

Caso primário: O primeiro caso de uma cadeia de transmissão e o responsável pela introdução de uma 

determinada infeção ou doença na população (Last, 2007).  

Caso secundário: Caso infetado a partir do caso primário (Last, 2007).  

Caso suspeito: Pessoa que preenche os critérios de definição de caso suspeito (clínicos, laboratoriais e/ou 

epidemiológicos), de uma determinada infeção ou doença (Last, 2007). No caso da COVID-19 são 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 004/2020 de 23/03/2020 da DGS).  

Caso: Um indivíduo da população ou do grupo em estudo identificado como sofrendo de uma dada infeção, 

doença, perturbação de saúde ou de outra condição em estudo (Last, 2007).  

Contacto: A pessoa que, por ter estado em associação com algo ou alguém infetado, ou com um ambiente 

contaminado por um agente infecioso, tem risco de adquirir esse agente (Adaptado de Last, 2007).  

Contágio: Transmissão da infeção por contacto direto, gotículas de saliva, artigos ou outros objetos 

contaminados (Last, 2007).  

Controlo: Intervenções, operações, projetos ou programas em curso, com o fim de reduzir a incidência e/ou 

prevalência ou mesmo de eliminar as doenças em questão.  

Coorte: grupo organizado de pessoas que partilham caraterísticas, atividades e eventos comuns.  



Agrupamento de Escolas Drª Laura Ayres 

PLANO DE CONTINGÊNCIA ESLA 57 

 

COVID-19: Doença causada pelo SARS-CoV-2 / novo coronavírus / 2019-nCoV (OMS, 2020).  

Desinfeção: Destruição térmica ou química de microrganismos. Dependendo do nível de desinfeção, destrói a 

maioria dos microrganismos presentes, mas não necessariamente as formas esporuladas (Norma nº 029/2012 

de 28/12/2012 atualizada a 31/10/2013 da DGS).  

Desinfetante: Agente químico ou físico, aplicado a ambiente inanimado, que destrói microrganismos 

patogénicos ou outros microrganismos, mas não necessariamente as formas esporuladas (Norma nº 029/2012 

de 28/12/2012 atualizada a 31/10/2013 da DGS).  

Equipa de Saúde Escolar: Conjunto de profissionais de saúde que servem de ligação entre a escola e os serviços 

de saúde e operacionalizam a Saúde Escolar.  

Exposição: Proximidade e/ou contacto com o reservatório de um agente de doença, de tal forma que se possa 

verificar a transmissão efetiva desse agente, ou dos seus efeitos nocivos, aos indivíduos que sofreram tal 

contacto (Last, 2007).  

Gotículas: Partículas de grandes dimensões (> 5μm), com passagem breve pelo ar quando a fonte e o 

hospedeiro se encontram muito próximos, sendo produzidas durante a fala, tosse ou espirro e assentando 

rapidamente nas superfícies (Norma nº 029/2012 de 28/12/2012 atualizada a 31/10/2013 da DGS).  

Infeção: Transmissão de microrganismos para um hospedeiro, após invasão ou progressão além dos 

mecanismos de defesa, resultando na sua multiplicação. A resposta do hospedeiro à infeção pode incluir sinais 

ou sintomas clínicos ou estar ausente (infeções assintomáticas) (Norma nº 029/2012 de 28/12/2012 atualizada 

a 31/10/2013 da DGS).  

Isolamento: Separação de doentes ou pessoas contaminadas ou bagagens, contentores, meios de transporte, 

mercadorias ou encomendas postais afetados, de forma a prevenir a disseminação da infeção ou da 

contaminação. 
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ANEXO I-MAPA DE REGISTO DA LIMPEZA 
 

BLOCO  
 

 
 

   CASA DE BANHO  
 

 
 

SALA AULA  
 

ZONAS COMUNS  
 

BIBLIOTECA 
 

 
 

SALA DT  SALA PROFESSORES  SECRETARIA  REFEITÓRIO  SALA COVID-19  
 

DATA 
HORA 

LIMPEZA DESINFEÇÃO ASSINATURA OBSERVAÇÕES 
Inicio Fim 
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ANEXO II- SEQUÊNCIA DE COLOCAÇÃO DO EPI 
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ANEXO III- SEQUÊNCIA DE REMOÇÃO DO EPI 
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ANEXO IV- LISTA DE VERIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 
 

 ANTES DE ENTRAR NA “ÁREA SUJA” SIM NÃO 

1 Coloca o equipamento de proteção individual de acordo com o procedimento   

2 Coloca a bata ou avental impermeável por cima da farda    

3 Máscara 

 

  

4 Protetor ocular 

 

  

5 Luvas resistentes aos desinfetantes (reutilizáveis) 

 

  

6 Utiliza uma farda limpa todos os dias e um calçado próprio só para as limpezas   

7 Verificar os detergentes, desinfetantes e diluições   

8 
Verifica se tem todos materiais de limpeza necessários, incluindo os sacos prontos para a 

recolha dos resíduos. 

  

 LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE ÁREAS DE TRABALHO  

9 Abrir as janelas e arejar a área, sempre que possível.   

10 

Lavar primeiro as superfícies com água e detergente, limpando no sentido de cima para baixo 
e das áreas mais limpas para as mais sujas, das mais afastadas para as mais próximas da porta 
de entrada. 
 

  

11 Em seguida, espalhar uniformemente a solução de hipoclorito de sódio nas superfícies.   

12 
Deixar atuar o desinfetante nas superfícies durante, pelo menos, 10 minutos, sempre que 

possível. 

  

13 Enxaguar as superfícies só com água.   

14 Nas superfícies não compatíveis com lixivia, usar álcool 70%. 

 

  

15 
Limpar e desinfetar com álcool 70% as superfícies de toque frequente, tais como: teclados, 

ratos, apagado, maçanetas. 

  

16 
À medida que vai limpando, depositar os materiais descartáveis em sacos apropriados tendo o 

cuidado de não contaminar o exterior do saco.  

  

17 
Lavar o chão com água e detergente comum, seguido da desinfeção com solução de hipoclorito 

de sódio pronta a usar ou diluída. 

  

18 Deixar secar ao ar, sempre que possível. 

. 

  

19 Registar a data e hora da limpeza.   

 LIMPEZA E DESINFEÇÃO DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  

20 
Utilizar panos diferentes para os lavatórios e as áreas à volta destes e para o exterior das 

sanitas, utilizando corretamente o código de cores do panos de limpeza. 

  

21 Lavar primeiro os azulejos com detergente misto e passar um pano só com água. 

 

  

22 Lavar as bancadas e lavatórios, iniciando pelas torneiras e finalizando com o ralo. Passar por 

água  

 

  

23 
Lavar superfícies à volta do lavatório e equipamentos com detergente misto e enxaguando de 

seguida com um pano. 

 

  

24 
À medida que vai limpando, depositar os materiais descartáveis em sacos apropriados tendo o 

cuidado de não contaminar o exterior do saco. 

  

 
LIMPEZA DOS SANITÁRIOS  

PARTE INTERIOR   

25 Descarregar a água e aplicar o produto detergente com base desinfetante. 
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26 Deixe atuar durante, pelo menos, 10 minutos e esfregue bem por dentro com o piaçaba.   

27 Puxar o autoclismo com o piaçaba ainda dentro da sanita para que este também fique limpo. 

Lavar e desinfetar o suporte do piaçaba 

 

  

28 Volte a puxar a água   

 LIMPEZA DOS SANITÁRIOS 
SIM NÃO 

PARTE EXTERIOR 

29 
Com um pano limpo e exclusivo da sanita, lavar a parte externa com o desinfetante misto , 

começando pelo tampo, seguindo-se a parte de cima da sanita e todas as partes exteriores.  

 

  

30 Passar o pano só com água.   

31 
Limpar e desinfetar bem o botão do autoclismo, do secador de mãos e maçanetas das portas 

com álcool a 70%. 

 

  

32 
Lavar o chão com água e detergente comum, seguido da desinfeção com solução de 
hipoclorito de sódio pronta a usar ou diluída. 

  

33 Deixar secar ao ar, sempre que possível. 

. 

  

34 Registar a data e hora da limpeza.   

 
REFEITÓRIO  

DURANTE O PERÍODO DA REFEIÇÃO  

35 
Lavar com detergente de base desinfetante (2 em 1) ou álcool a 70% as mesas de refeição e 
cadeiras - entre cada refeição, após a utilização de um utente e antes de outro entrar na área. 
 

  

36 
Desinfetar a superfície da linha de refeição com toalhetes embebidos em álcool a 70% a cada 

20 minutos. 

  

 APÓS O PERÍODO DA REFEIÇÃO  

37 Abrir as janelas e arejar a área, sempre que possível.   

38 
Lavar primeiro as superfícies com água e detergente, limpando no sentido de cima para baixo 
e das áreas mais limpas para as mais sujas, das mais afastadas para as mais próximas da porta 
de entrada. 
 

  

39 Em seguida, espalhar uniformemente a solução de hipoclorito de sódio nas superfícies.   

40 
Deixar atuar o desinfetante nas superfícies durante, pelo menos, 10 minutos, sempre que 

possível. 

  

41 Enxaguar as superfícies só com água.   

42 Nas superfícies não compatíveis com lixivia, usar álcool 70%. 

 

  

43 
Limpar e desinfetar com álcool 70% as superfícies de toque frequente, tais como: teclados, 
ratos, maçanetas. 

  

44 
À medida que vai limpando, depositar os materiais descartáveis em sacos apropriados tendo o 
cuidado de não contaminar o exterior do saco.  

  

45 
Lavar o chão com água e detergente comum, seguido da desinfeção com solução de hipoclorito 
de sódio pronta a usar ou diluída. 

  

46 Deixar secar ao ar, sempre que possível. 

. 

  

47 Registar a data e hora da limpeza.   

 SAÍDA DA ÁREA SUJA   

48 No final da limpeza, esperar para ter o espaço totalmente arejado e só depois fechar as janelas 

 

  

49 Limpar os frascos e produtos de limpeza antes de sair   

50 Limpar as luvas e calçado por fora sem os retirar   

51 Colocar o saco sujo dentro de outro limpo e fechar o saco   

52 Sair da área e fechar a porta, sempre que possível   
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53 

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. 

  

 OUTRAS  

54 Cumprir com o plano de frequência de limpeza definida para cada espaço/superfície.   

55 
Reposição de sabonete e/ ou solução desinfetante para as mãos nos dispensadores existentes 
nos vários espaços, sempre que necessário. 
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ANEXO V- FREQUÊNCIA DE LIMPEZA E RESPONÁVEIS 
 

 

Espaço/ Superfície Frequência da limpeza Responsável 

Instalações sanitárias 
Pelo menos duas vezes de manhã e duas vezes à 

tarde 

Equipa de assistentes 

operacionais ao 

serviço no setor. 

 

Zonas e objetos de uso comum 

corrimãos, maçanetas das 

portas, interruptores, teclados, 

ratos, comando do projetor, 

apagador e demais zonas de 

contacto frequente. 

Pelo menos duas vezes de manhã e duas vezes à 

tarde. 

 

O teclado e rato dos computadores das salas de 

aula, bem como o apagador e comando do 

projetor devem ser desinfetados sempre que 

haja mudança de professor. 

Salas de aula 
no final de cada utilização, sempre que haja 

mudança de turma 

Sala de professores 

Sala de Diretores de Turma 

 

de manhã e à tarde. 

Biblioteca 

 

de manhã e à tarde, com exeção dos seguintes 

equipamentos: 

Os teclados e ratos dos computadores devem 

ser desinfetados com álcool a 70%, logo após a 

utilização. 

Mesas- desinfetadas logo após a utilização de 

um grupo e antes de outro entrar na área. 

Refeitório/ Bufete 

Mesas de refeição e cadeiras - entre cada 

refeição, após a utilização de um utente e antes 

de outro entrar na área. 

Superfície linha de refeição – a cada 20 minutos. 

Restantes áreas- pelo menos, duas vezes por 

dia. 
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ANEXO VI- CONTACTOS DOS RESPONSÁVEIS POR ESCOLA 
 

 

CARGO NOME EMAIL TELEFONE 

DIRETORA Conceição Bernardes diretora@esla.edu.pt 926275849 

SUBDIRETORA Dalila Afonso subdiretora@esla.edu.pt 927519075 

ADJUNTA Telma Brás telma.bras@esla.edu.pt 927519080 

Responsável Operativa 
(ESLA) 

Graça Coelho graça.coelho@esla.edu.pt 927519044 

Diretor de Instalações 
Delegado de Segurança 

António Machado antonio.machado@esla.edu.pt 963987091 

Responsável Operativa 
(EB23) 

Isolda Costa coordenadora.eb23@esla.edu.pt 934858171 

Responsável Operativa 
(EB1/JI da Abelheira) 

Sónia Alves sonia.alves@esla.edu.pt 919000445 

Responsável Operativa 
(EB1/JI da Fonte Santa) 

Aline Rodrigues aline.rodrigues@esla.edu.pt 934694706 

Responsável Operativa 
(EB1 de Quarteira) 

Dina Contreiras dina.contreiras@esla.edu.pt 912206902 

Responsável Operativa 
(Jardim de Infância) 

Dina Contreiras dina.contreiras@esla.edu.pt 912206902 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agrupamento de Escolas Drª Laura Ayres 

PLANO DE CONTINGÊNCIA ESLA 66 
 

ANEXO VII- FLUXO DE ATUAÇÃO PERANTE CASO SUSPEITO DE 

COVID-19 EM MENOR DE IDADE 
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ANEXO VIII- FLUXO DE ATUAÇÃO PERANTE CASO SUSPEITO 

DE COVID-19 EM ADULTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agrupamento de Escolas Drª Laura Ayres 

PLANO DE CONTINGÊNCIA ESLA 68 
 

ANEXO IX- MINUTA DIRIGIDA AOS ENCARREGADOS DE 

EDUCAÇÃO 
 

 Contacto do Diretor do Agrupamento de escolas ou escola não agrupada – 926 275 849 

Quarteira, ____ de _______ de 2020 

 

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 olfato, 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. 

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, 

 

 

~ 
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ANEXO X- EDUCAÇÃO FÍSICA EM REGIME PRESENCIAL EM 

TEMPOS DE PANDEMIA 
 

Este documento teve por base as orientações presentes no documento orientador sobre a realização, em 

regime presencial, das aulas práticas de Educação Física elaborado pela Direção-Geral da Educação (DGE), 

tendo por base a Orientação n.º 030/2020 da Direção-Geral da Saúde (DGS), as sugestões apresentadas 

pela Sociedade Portuguesa de Educação Física (SPEF) e o Conselho Nacional de Associações de Profissionais 

de Educação Física e Desporto (CNAPEF). 

1 - Regras e orientações para as aulas presenciais e práticas de EF 

✓ Pretendemos privilegiar as aulas nos espaços exteriores das diferentes escolas; 

✓ Os alunos não poderão usar os vestiários e os banhos estarão interditos. Somente as casas 

de banho dos balneários estarão abertas. Os alunos deverão vir equipados de casa. 

Aconselha-se que tragam uma muda de roupa que poderão trocar na casa de banho. Estas 

trocas de roupa serão posteriormente organizadas pelo professor e serão feitas de forma 

individual (carece ainda de organização específica); 

✓ Deverão trazer sabrinas e usá-las SEMPRE no Ginásio dos dois pavilhões; 

✓ Também deverão trazer um par de sapatilhas/ténis destinados exclusivamente ao uso na 

aula de Educação Física quando a mesma se realizar dentro do pavilhão. Por sabermos que 

para muitas crianças e jovens esta recomendação nem sempre é possível, sugerimos que 

exista à entrada dos pavilhões um tapete embebido numa solução desinfetante onde eles 

passarão antes de entrar nos pavilhões; 

✓ À entrada e à saída dos diferentes espaços de EF, todos os alunos, professores, assistentes 

operacionais ou outros, deverão desinfetar as mãos com uma solução à base de álcool. 

✓ Em todos os espaços destinados às aulas de EF também deverá existir uma solução 

desinfetante para uso do professor. Este desinfetará os materiais móveis e fixos usados 

pelos alunos. Este processo poderá ocorrer durante a aula e sempre no fim da mesma; 

✓ Nos casos em que as aulas decorram em espaços fechados (Pavilhão e Ginásio), deve ser 

assegurada nos intervalos e, sempre que possível, uma boa ventilação natural, através da 

abertura de portas ou janelas; 

✓ Todos os alunos deverão trazer para a aula a sua garrafa de água e uma toalha pequena; 
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✓ Não irão existir sacos para os alunos guardarem os seus valores. Cada aluno levará a sua 

mochila para o espaço onde irá ter a aula. Caso uma turma realize a aula de EF num espaço 

exterior fora da escola, as mochilas ficarão guardadas numespaço dentro do pavilhão. 

✓ TODOS OS ALUNOS E PROFESSORES entrarão no espaço da aula com a máscara colocada, 

no entanto os alunos estão dispensados do uso da mesma durante a realização de exercício 

físico. Os Professores poderão tirar a máscara apenas durante a lecionação de períodos de 

sessões de exercício que impliquem realização de exercício físico; 

✓ No acesso aos diferentes espaços das aulas de EF, os alunos entrarão pela porta principal 

dos pavilhões, mas sairão pelas portas de emergência de forma a garantir o recomendado, 

ou seja, preconizar a circulação num só sentido, evitando o cruzamento. 

✓  Os alunos que não reúnam condições para realizar aula prática, serão encaminhados para 

a biblioteca ou sala de estudo, no caso da escola secundária e para a galeria do pavilhão, no 

caso da escola básica, a fim de realizarem uma ficha de trabalho. Será interdita a 

permanência de alunos “não equipados” no espaço de sala de aula prática. 

 

2 – Planeamento Curricular de Educação Física 

 Após a leitura atenta das Orientações da DGE e da DGS relativas à Disciplina de EF e de uma 

reflexão conjunta de todos os professores de EF em sede de reunião de Departamento, decidimos 

reajustar as atividades a desenvolver. 

Iremos continuar a trabalhar sobre as três áreas de referência do currículo da disciplina de EF, ou 

seja, Atividades Físicas, Aptidão Física e Conhecimentos. No entanto na Área das Atividades Físicas 

iremos, neste início de período, privilegiar sempre as modalidades individuais ficando a modalidade 

de Ginástica de fora deste contexto. No final do mês de outubro iremos reavaliar estas nossas 

decisões mediante a situação epidemiológica do país. Caso seja possível, iniciaremos as 

modalidades que por agora ficam “interditas”. A única modalidade coletiva que iremos abordar será 

o Futebol sempre em situação de exercício critério individual. As situações de jogo condicionado e 

reduzido ficam por agora suspensas. 

 Apesar do exposto consideramos que as aulas práticas de EF vão ajudar a minimizar os 

eventuais efeitos que o confinamento possa ter tido nos índices de atividade física dos alunos, uma 

vez que através da prática regular de atividade física eles vão conseguir melhorar os níveis de 

aptidão física. 
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Consideramos também que vamos conseguir desenvolver as habilidades motoras básicas 

fundamentais, para melhorar a competência motora dos alunos, privilegiando sempre a lecionação 

de situações de aprendizagem individuais e mais tarde, tal já foi referido, voltar a utilizar os jogos 

reduzidos e condicionados nas diferentes modalidades coletivas. 

 Iremos continuar a utilizar a Plataforma FITescola® como ferramenta útil na promoção e 

desenvolvimento de um estilo de vida saudável e fisicamente ativo e na melhoria da aptidão física 

dos alunos. Ao nível dos Conhecimentos pretendemos desenvolver as aprendizagens requeridas 

para cada ano de escolaridade através de trabalho autónomo ou nos momentos online que possam 

vir a decorrer ao longo do ano (caso seja necessário transitar para ensino misto ou ensino a 

distância).  

O Departamento de Educação Física e Desporto Escolar 
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ANEXO XI – PAVILHÃO DESPORTIVO DA EB23 
 

ENTRADA/SAÍDA DO PAVILHÃO E BALNEÁRIOS EXTERIORES 

✓ A entrada nestes espaços só pode ser efetuada após a saída dos alunos que o utilizaram 

e após a sua limpeza e higienização; 

✓ É obrigatória a lavagem / desinfeção das mãos, por parte do pessoal docente, não 

docente e alunos aquando da entrada nestes espaços; 

✓ A entrada no pavilhão será realizada pela sua porta principal. A saída do espaço A é 

realizada pela sua porta de emergência e a saída do espaço B será também realizada pela 

sua porta de emergência. 

 

 

Balneários Exteriores 

✓ A entrada nestes espaços só pode ser efetuada após a saída dos alunos que a utilizaram 

e após a sua limpeza e higienização.  

SAÍDA A 

EN
TR

A
D

A
 

SAÍDA B 
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✓ É obrigatória a lavagem / desinfeção das mãos, por parte do pessoal docente, não 

docente e alunos aquando da entrada nestes espaços; 

✓ A entrada e saída dos balneários será efetuada pelas portas habituais e segundo o 

esquema abaixo. 

✓  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ENTRADA E SAÍDA 
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ANEXO XII – BIBLIOTECAS ESCOLARES 
 

Agrupamento de Escolas Drª Laura Ayres 

Plano de Contingência das Bibliotecas Escolares 

 

Introdução 

 

O presente Plano tem por objetivo estabelecer medidas e procedimentos que permitam minimizar o 

impacto do novo Coronavírus (COVID-19) no espaço das bibliotecas do Agrupamento de Escolas Drª Laura 

Ayres (Quarteira). 

Este Plano pode ser atualizado a qualquer momento, tendo em conta a evolução do quadro 

epidemiológico da COVID-19 e as medidas preventivas e de autoproteção permanentemente atualizadas 

pelas autoridades de saúde. 

Este Plano tem como referência os seguintes documentos: 

- Orientação de 8/05/2020 da DGLAB: Recomendações de Boas Práticas na Reabertura 

das bibliotecas da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas; 

- Orientação 024/2020 da DGS: Regresso ao Regime Presencial dos 11.º e 12.º Anos de 

Escolaridade e dos 2.º e 3.º Anos dos Cursos de Dupla Certificação do Ensino Secundário; 

- Referencial Escolas: Controlo da Transmissão de COVID-19 em Contexto Escolar (SNS/DGS); 

- Plano de Contingência ESLA. 

 

Horário de funcionamento em contingência das bibliotecas escolares 

O período de funcionamento do espaço das bibliotecas escolares (BEs) será das 09:00h às 12h30; das 

13h30 às 17:00h. 

 

Restrições aos serviços da biblioteca escolar 

De acordo com as orientações, o presente Plano de Contingência limita os serviços das BEs, estando 

disponíveis todos os serviços mas sob alguns condicionamentos. Serão permitidos: trabalhos de grupo, 

estudo coletivo, acesso livre ao fundo documental, ou a partilha, entre utentes, de equipamentos e de 

documentos durante a permanência na biblioteca mas limitados à condições fitossanitárias vigentes. As 

atividades formativas das Bibliotecas deverão ser alvo de pré-marcação e efetivadas, sempre que possível, 

nas salas de aula original das turmas. A deslocação às Bibliotecas de turmas deverá também fazer-se por pré-

marcação através de correio eletrónico ou presencialmente, junto das Assistentes de Biblioteca. Em algumas 
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situações no 1º e 2º ciclos, serão disponibilizados carrinhos de leitura em sala de aula com uma  seleção de 

obras. 

 

Recursos Humanos 

Para o funcionamento destes serviços em período de contingência, cada BE disporá, em 

permanência, da Assistente de Biblioteca que lhe está adstrita, que assegure o atendimento aos utilizadores 

e a higienização do espaço. 

Os elementos da equipa que não se encontrem em situação de eventual confinamento asseguram, 

no seu horários específico, o apoio ao atendimento, a gestão dos empréstimos, a coordenação presencial 

dos serviços e a monitorização da observação das medidas de segurança. 

 

Medidas essenciais e prioritárias 

1.Condições de acesso: 

Para qualquer serviço individual, o utilizador deverá dirigir-se obrigatoriamente ao balcão de atendimento, 

respeitando a sinalética, de acordo com as normas de distanciamento. Apenas um aluno será atendido ao 

balcão de cada vez; os restantes que pretendam dirigir-se ao balcão terão que esperar no exterior da 

biblioteca, numa única fila e observando as regras de distanciamento. É obrigatório o uso da máscara e 

adoção de procedimentos da etiqueta respiratória. Para acessos de grupo, estes deverão ser previamente 

agendados por correio eletrónico ou presencialmente pelo docente que pretenda aí trazer as suas turmas. 

 

2.Condições de requisição/consulta do fundo documental: 

Os pedidos de empréstimo devem ser feitos ao balcão. O acesso ao fundo documental é exclusivo das 

Assistentes de Biblioteca. A consulta ao fundo documental faz-se através do catálogo coletivo. A funcionária 

faz o registo da requisição e entrega o documento ao utilizador, adotando os procedimentos de segurança. 

No caso do primeiro e segundo ciclos, os alunos terão acesso ao carrinho de leitura e a uma seleção de obras 

em espaço específico nas bibliotecas. 

 

3.Condições de devolução do fundo documental: 

O material requisitado para a sala de aula deve ser devolvido pelo requisitante no fim do seu turno de aulas. 

O empréstimo domiciliário deve ser devolvido até 10 dias após a requisição. O utilizador depositará, num 

local preparado para o efeito, o material que requisitou; quer o local, quer o seu conteúdo serão depois 

colocados em quarentena (12h). 
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4. Quarentena de documentos 

Os documentos devolvidos ou manuseados na biblioteca pelos utilizadores devem ser colocados de 

quarentena durante 12 horas (de acordo com a informação atualmente disponível), num espaço isolado, 

apenas acessível ao funcionário e professores da equipa. Os documentos em quarentena serão organizados 

por data de devolução. 

 

5. Condições de permanência 

Apenas será permitida simultaneamente a permanência na BE do número de utilizadores individuais afixado 

na porta de entrada de cada uma, em simultâneo, a uma distância de 1m (sempre que possível) nos 

espaços/lugares devidamente assinalados, de modo a manter o distanciamento social e a possibilidade da 

adequada desinfeção. O utilizador deve esperar no balcão de atendimento pela autorização do funcionário 

que lhe indicará o local onde poderá permanecer. O utilizador deverá manter-se no lugar que lhe foi indicado, 

adotar os procedimentos de etiqueta respiratória e de conduta social. No caso de turmas, apenas será 

permitida a presença de uma turma de cada vez, devendo assegurar sempre que possível o distanciamento 

de 1m entre alunos. 

 

6.Higienização e limpeza  

A limpeza e higienização dos materiais/equipamentos/superfícies deve obedecer aos procedimentos 

previstos no Plano de Contingência do Agrupamento. Devem ser colocados no balcão de atendimento: um 

dispensador de solução antissética de base alcoólica, desinfetante 

para higienização das mãos, uma cópia da Norma da DGS de Higienização das mãos e uma cópia 

das regras de etiqueta respiratória e de conduta social. Devem ser disponibilizados EPIs aos elementos das 

equipas. 

 

7. Renovação/circulação de ar 

A porta de entrada deverá manter-se aberta durante o funcionamento da BE, bem como algumas janelas 

laterais para a circulação de ar. Está interdito o uso de sistemas de climatização para recirculação de ar. 

 

Medidas preventivas e de autoproteção para os funcionários/EQUIPA 

Ao entrarem nas BEs, as assistentes/elementos da Equipa das BEs devem desinfetar as mãos e estar 

em uso do seu equipamento de proteção individual. Os elementos devem evitar ausentar-se do espaço das 

BEs durante o seu turno. 

 

 

 



Agrupamento de Escolas Drª Laura Ayres 

PLANO DE CONTINGÊNCIA ESLA 77 
 

Divulgação/Informação 

A BE compromete-se a divulgar o presente plano à comunidade escolar através dos canais de 

comunicação do agrupamento e da própria BE. 

 

Regime de Bibliotecas à Distância 

As bibliotecas encontram-se preparadas para funcionar em regime presencial, misto ou à distância. 

Mantêm as suas redes digitais em funcionamento (canais de difusão), o que proporciona uma presença 

permanente junto da comunidade educativa, sobretudo para disseminação e partilha de conteúdos ou de 

trabalhos realizados pelos alunos. 

Os bibliotecários deverão ter acesso aos endereços de correio eletrónico institucional dos vários 

alunos dos seus níveis de ensino, à semelhança do que sucede aos alunos que são leitores nas Bibliotecas. 

Assim, poderá aceder-se às plataformas utilizadas pelos docentes no processo de ensino-aprendizagem 

numa ótica de colaboração com as turmas, se estas assim o desejarem, em regime misto ou à distância. Além 

disso, este conhecimento permitirá também a disponibilização direta de recursos digitais a quem deles 

necessite. 

Na sequência do anteriormente definido no E@D, as Bibliotecas asseguram o seu modelo de B@D e 

apoiam nos seguintes domínios: 

 Curadoria e disponibilização de conteúdos  

✓ Operacionalização de bibliotecas digitais, divulgação de ligações de referência e boas práticas 

nos canais digitais das Bibliotecas escolares; 

 Apoio ao currículo  

✓ Disseminação, produção e promoção de atividades de escrita criativa, concursos e projetos; 

 Ocupação lúdico-educativa dos alunos  

 Disseminação, produção e promoção de desafios da biblioteca: adivinhas, provérbios, 

comemoração de efemérides. 

 Promoção da leitura  

 Produção e promoção de atividades de leitura, como Hora do conto, sugestões de leitura, 

pequenos guiões de leitura; 

 Atendimento direto  

✓ Presencial, síncrono e/ou assíncrono: aos colegas, a alunos, a turmas, a pessoal não docente 

e encarregados de educação. 
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Contactos dos Professores-Bibliotecários: 

Madalena Mendes: madalena.mendes@esla.edu.pt 

Almiro Lemos: almiro.lemos@esla.edu.pt 

João Lopes: joao.lopes@esla.edu.pt  

 

  

mailto:madalena.mendes@esla.edu.pt
mailto:almiro.lemos@esla.edu.pt
mailto:joao.lopes@esla.edu.pt
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ANEXO XIII – RECOMENDAÇÕES DE CONDUTA DOS ADULTOS 
 

INTRODUÇÃO 
 

No âmbito da Estratégia de Adaptação da Comunidade Educativa do Concelho de Loulé em tempos 

de Pandemia COVID-19, institui-se o presente Código de Conduta, a ser adotado pelo universo de 

escolas/agrupamentos do concelho de Loulé. 

Este Código tem como propósito definir os padrões de comportamento e os procedimentos que 

todos os adultos (docentes, não docentes, técnicos e outros funcionários, adultos em percursos 

formativos nas escolas ou em processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de 

Competências nos Centro Qualifica) devem adotar em tempos de Pandemia COVID-19. 

Conforme expresso no ponto 8 da Estratégia acima referida, a adoção das Recomendações de 

Conduta contribuirá para o desenvolvimento de uma cultura de segurança e preservação da saúde 

individual e da comunidade. 

Fora da escola, deve ser mantida a vigilância necessária e devem ser cumpridas as regras de 

segurança, tendo em consideração que os procedimentos de proteção vigentes no interior dos 

estabelecimentos de ensino se aplicam em todos os contextos. 

Estas Recomendações estão, naturalmente, alinhadas com as orientações da Direção Geral da Saúde 

(DGS) e Ministério da Educação e será atualizado sempre que necessário. 

RECOMENDAÇÕES DE CONDUTA EM COMUNIDADE 

Em situação de epidemia por doença infeciosa, os objetivos principais das medidas de saúde pública 

são (1) reduzir o risco de transmissão individual de propagação na população e (2) prevenir o 

estabelecimento de cadeias de transmissão comunitária disseminada. 

No dia a dia, adote medidas e estilos de relação que minimizem os contágios da doença COVID-19. 

Tópicos de atuação: 

• Higienize as mãos de forma regular de acordo com as orientações divulgadas pela DGS: 

lavagem com água e sabão ou fricção com solução antissética de base alcoólica (com 70% 

de etanol), durante, pelo menos, 20 segundos. 

• Proteja a boca e o nariz, ao tossir ou ao espirrar, com lenços de papel descartáveis, 

depositando os mesmos de imediato no lixo. Higienizar as mãos de seguida. Se está a usar 

máscara, não a tire para tossir ou espirrar. 

• Na ausência de lenços de papel, use o antebraço para cobrir a boca e nariz; não use as mãos. 

• Utilize a máscara facial para impedir a propagação do vírus a contactos próximos ou a outras 

pessoas da comunidade. A máscara deve estar corretamente colocada cobrindo nariz e 

boca. 
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• Comunique à direção da escola/agrupamento a observância de sintomas que possam estar 

relacionados com a doença COVID-19: dificuldade respiratória, febre, tosse, podendo existir 

outros sintomas, entre os quais dor de garganta ou mal-estar geral. 

• Não compareça na escola caso surja algum sintoma, nomeadamente os acima identificados, 

e procure assistência médica. 

• Mantenha a direção da escola /agrupamento devidamente informada, caso existam 

familiares de contacto de proximidade que testem positivo à doença COVID-19. 

• Mantenha o distanciamento social, evitando participar em eventos e ajuntamentos que não 

estejam em conformidade com as regras da DGS, pois é sabido que o risco de transmissão 

aumenta com a exposição a um número elevado de pessoas, especialmente em ambientes 

fechados. 

• Redobre os cuidados necessários, sempre que utilizar transportes públicos, pois o risco de 

transmissão do vírus aumenta com a exposição a um elevado número de pessoas, 

especialmente em ambientes fechados:  

✓ desinfete as mãos antes e depois de utilizar o transporte público;  

✓ evite tocar com as mãos nas superfícies;  

✓ mantenha o máximo de distanciamento dos outros utilizadores;  

✓ evite a troca de bens materiais e  

✓ use a máscara facial. 

• Mantenha-se informado/a das normas publicadas pela DGS e orientações divulgadas pelos 

estabelecimentos de ensino no âmbito dos seus planos de contingência. 

• Colabore ativamente com as escolas, numa perspetiva conjunta de combate à doença COVID-

19. 

Em conclusão: 

O respeito por estas Código de Conduta simplificado visa manter a confiança e segurança da 

comunidade educativa, através do cumprimento de regras essenciais de combate à doença COVID-

19. 

O sucesso da aplicação das medidas de prevenção da doença Covid-19 depende da colaboração de 

todos os membros da comunidade educativa e demais utilizadores dos estabelecimentos de ensino. 

 

Elaborado por:  Conceição Bernardes (Agrupamento de Escolas Drª Laura Ayres) 

   Maria do Rosário Militão (Agrupamento de Escolas de Almancil) 

   Renata Afonso (Escola Secundária de Loulé) 
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