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1.1.  Registo de alterações 

deste Plano  

V1 – 05.03.2020 – Primeira edição 

V2 – 16.09.2020 -  Primeira alteração 

V3 – … 

 

1.2. O que é um Plano de 

Contingência?  

O Plano de Contingência é um documento 

onde estão definidas as responsabilidades 

estabelecidas numa organização, para 

atender a uma emergência e também 

contém informações detalhadas sobre as 

características da área ou sistemas 

envolvidos. É um documento desenvolvido 

com o intuito de treinar, organizar, orientar, 

facilitar, agilizar e uniformizar as ações 

necessárias às respostas de controle e 

combate às ocorrências anormais. 

 

1.3. A doença por Coronavírus 

(COVID-19) 

Os coronavírus são uma família de vírus 

conhecidos por causar doença no ser 

humano e são bastante comuns em todo o 

mundo. A infeção origina sintomas 

inespecíficos como tosse, febre ou 

dificuldade respiratória, ou apresentar-se 

como doença mais grave, como pneumonia. 

O novo coronavírus (SARS-CoV-2), agente 

causador da doença por coronavírus 

(COVID-19), foi identificado pela primeira 

vez em dezembro de 2019, na Cidade de 

Wuhan (China). Embora o epicentro da 

epidemia aí tenha ocorrido, em cerca de 4 

meses a doença disseminou-se por todo o 

mundo, o que mostra o seu elevado 

potencial de contágio. O período de 

incubação do novo coronavírus é de 2 a 14 

dias. Isto significa que se uma pessoa 

permanecer bem 14 dias após contactar 

com um caso confirmado de doença por 

coronavírus (COVID-19), é pouco provável 

que tenha sido contagiada. 

 
Após exposição a um caso confirmado de 

COVID-19, podem surgir os seguintes 

sintomas:  

• Febre (temperatura ≥ 38.0ºC); 

• Tosse; 

• Dor de garganta; 

• Cansaço; 

• Dores musculares. 

De forma geral, estas infeções podem 

causar sintomas mais graves em pessoas 

com sistema imunitário mais fragilizado, 

pessoas mais velhas, e pessoas com 

doenças crónicas como diabetes, cancro e 

doenças respiratórias.   

 

1.4. A transmissão 

A COVID-19 transmite-se pessoa-a-pessoa 

por contacto próximo (perímetro até 2 

1. INTRODUÇÃO 
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metros) com pessoas infetadas pelo 

SARS-CoV-2 (transmissão direta), ou 

através do contacto com superfícies e 

objetos contaminados (transmissão indireta). 

O risco de transmissão aumenta quanto 

maior for o período de contacto com uma 

pessoa infetada. A transmissão processa-se 

principalmente através de gotículas que 

contêm partículas virais que são libertadas 

pelo nariz ou boca de pessoas infetadas, 

quando tossem ou espirram, e que podem 

atingir diretamente a boca, nariz e olhos de 

quem estiver próximo.  

As gotículas podem depositar-se nos 

objetos ou superfícies que rodeiam a 

pessoa infetada e, desta forma, infetar 

outras pessoas quando tocam com as mãos 

nestes objetos ou superfícies, tocando 

depois nos seus olhos, nariz ou boca. 

Existem também evidências sugerindo que a 

transmissão pode ocorrer de uma pessoa 

infetada cerca de dois dias antes de 

manifestar sintomas. 

 

1.5. “Caso suspeito”: definição1 

Doente com infeção respiratória aguda (início súbito de febre ou tosse ou dificuldade 

respiratória), sem outra causa que explique o quadro + História de viagem ou residência em 

áreas com transmissão comunitária ativa1 , nos 14 dias antes do início de sintomas; OU − 

Doente com infeção respiratória aguda + Contacto com caso confirmado ou provável de infeção 

por SARS-CoV-2 ou COVID-19, nos 14 dias antes do início dos sintomas; OU − Doente com 

infeção respiratória aguda grave, requerendo hospitalização, sem outra causa aparente. 

 

1.6. Área de isolamento2 

A área de isolamento, na Escola é o gabinete médico, no Bloco Administrativo. Tem como 

principal objetivo minimizar a propagação da transmissão na comunidade escolar, evitando ou 

restringindo os contactos diretos de um caso suspeito, permitindo um distanciamento físico 

deste com os restantes membros da comunidade.  

 

Necessário:  

• Ter ventilação natural e possuir paredes, pavimento e mobiliário com revestimentos lisos 

e laváveis; 

• Telefone, cadeira/marquesa, kit com água e alguns alimentos não perecíveis, caixote do 

lixo (abertura NÃO manual e saco de plástico), SABA3 (no interior e à entrada), toalhetes 

de papel, máscaras cirúrgicas, luvas descartáveis e termómetro; 

• Wc, (no próprio gabinete ou próximo deste) para uso exclusivo do caso suspeito, 

equipado com: sabão líquido, toalhetes de papel para as mãos, papel higiénico; 

• Afixar em local bem visível os fluxos de atuação perante um caso suspeito de COVID-19 

em contexto escolar (Anexo B, C), bem como os contactos telefónicos do SNS 24 e da 

Autoridade de Saúde respetiva (Anexo A). 

 
1 Orientação DGS nº 02A/2020 de 25/01/2020 atualizada em 09/03/2020 
2 Orientação DGS nº 006/2020 de 26/02/2020 | Referencial Escolas, DGS de 04/09/2020 
3 SABA: solução antissética de base alcoólica 
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O caso suspeito quando se trate de um menor, é acompanhado por um adulto (AO4 de 

serviço no R/C dos blocos de aulas; AO de serviço no pavilhão polidesportivo), para a 

área de isolamento, através de circuitos próprios, definidos neste Plano de Contingência e que 

deverão estar visualmente assinalados. Sempre que se trate de um adulto, dirige-se sozinho 

para a área de isolamento.  

 

1.7. Ponto focal/Responsável 

O Ponto focal é o Responsável pela gestão de qualquer caso suspeito de COVID-19. É a este 

Ponto Focal que deverá ser reportado um caso suspeito de doença de um membro da 

comunidade escolar, de um colaborador ou visitante com sintomas e ligação epidemiológica 

compatíveis com a definição de caso possível de COVID-19. Sempre que for reportada uma 

situação destas, o Ponto Focal deverá assegurar o cumprimento dos procedimentos 

estabelecidos neste Plano de Contingência. O Ponto Focal será o elemento que acompanhará a 

situação, prestará o apoio necessário e desencadeará os contactos estabelecidos no Plano de 

Contingência (Anexos B e C). 

 

Ponto focal 

(Manhã) 

ROSA ALMEIDA (Direção) 

Substituto: Carla Silva (GAAF) 

935 107 932 

966 467 153 

Ponto focal 

(Tarde) 

ANA PAULA CASTANHEIRA (Direção) 

Substituto: Inês Heitor (TIL) 

932 203 773 

969 629 845 

 

1.8. “Surto”: definição5  

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

infeção ativa e com ligação epidemiológica ou 2 ou mais casos com origens diferentes. 

 

  

 
4 AO: Assistente Operacional 
5 Referencial Escolas, DGS de 04/09/2020 

SEJA UM AGENTE DE SAÙDE PÚBLICA! 
 

Nesta luta contra a COVID-19 dependemos todos uns dos outros. 

Cada um de nós e todos juntos temos o dever cívico do cumprimento das 

medidas de segurança como forma de prevenir a propagação da doença. 

Só conseguiremos vencer este vírus despertando o dever cívico coletivo. 
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Circulação 

pela direita 

 

 

 

 

 
2.1. Normas gerais 

• Uso obrigatório de máscara 

• Desinfeção/lavagem frequente das mãos 

• Manter um distanciamento mínimo de 2m 
entre pessoas, sempre que possível 

• Praticar a etiqueta respiratória - tossir e/ou 
espirrar para a dobra do cotovelo 

• Não tocar com as mãos na cara, nariz, olhos 
e boca, sem que estejam devidamente 
lavadas ou desinfetadas 

• Não comparecer no estabelecimento de 
ensino se tiver qualquer sintoma que possa 
ser compatível com a doença. 

 

 

2.2. Circulação de pessoas 

A circulação processa-se sempre pela direita, em 

todas as zonas de uso comum, no interior e exterior, 

como indica a sinalética existente. Esta norma 

deve ser sempre respeitada, não usar “atalhos”, 

nas deslocações a outra sala/Wc, etc.. Evitar, ao 

máximo, cruzamentos e aglomerados de pessoas. 

Respeitar sempre o distanciamento de segurança 

(2m) parado, ou em deslocamento. 

 

As salas/espaços interiores com mais que uma 

porta de acesso (sala de professores, Bloco social, 

Pavilhão polidesportivo), têm indicada a porta de 

entrada e a porta de saída que devem ser usadas 

exclusivamente com esse fim e não em sentido 

inverso. 

 

Excetuam-se desta regra as deslocações para a 

sala de isolamento, que devem acontecer pelo 

caminho mais curto, evitando contactos ou 

aglomerações. 

 
 

2.  MEDIDAS GERAIS IMPLEMENTADAS 
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2.3. Entrada e saída da Escola 

A entrada processa-se pelo portão principal/Portaria A. Qualquer pessoa que entre, desinfeta 

as mãos num dos dispensadores de álcool-gel aí existentes e dirige-se ao bloco pretendido, 

desimpedindo/não permanecendo no espaço de entrada, para evitar ajuntamentos. No exterior, 

enquanto aguarda a sua vez de entrar, mantém o distanciamento físico de 2m. A saída, de 

todas as pessoas, processa-se pelo portão do parque de estacionamento/Portaria B.  

 

Os utentes do parque de estacionamento também irão proceder nesta conformidade, incluindo 

a inibição de estacionamento/paragem na zona de circulação pedonal, assinalada.  

 

 
 

Excetuam-se desta regra os alunos cegos, que irão utilizar a Portaria A como entrada e saída, 

devendo evitar os aglomerados de pessoas. 

 

2.4. Turmas/ Salas 

Cada turma tem uma sala de aula atribuída, de acordo com a tabela que se segue: 
 

5A B1 6A A6 7A A6 8A A1 9A B7 PIEF 1A B9 

5B B2 6B A3 7B A3 8B B1 9B B8 PIEF 2A B9 

5C B3 6C A2 7C A2 8C B3 9C B6 PIEF 2B EV1 

5D B7 6D A5 7D A5   9D B2 CEF2 1A B10 

5E B8 6E A7 7E A7     CEF2 2B 85 

5F B6 6F A1         

 

Cada aluno irá ocupar um e sempre o mesmo lugar, devidamente assinalado na planta da sala 

(Diretor de Turma). Nas mudanças de aula em que não haja intervalo, os alunos permanecem 

nos lugares e são os Professores que trocam de sala. Esta situação deverá acontecer de forma 

muito rápida, para que os alunos não permaneçam sozinhos por muito tempo. Os alunos 
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deixam a sala nas seguintes situações: aula que se realiza noutro espaço/sala específica/sala 

própria, intervalo, ausência de Professor. 

 

2.5. Entrada para os Blocos/salas 

Ao toque de entrada os alunos aproximam-se do respetivo Bloco de salas (A ou B), mantendo o 

devido distanciamento e não se aglomerando nas portas – situação a ser controlada pelas 

respetivas AO. O Professor entra primeiro e após a entrada deste as AO darão indicação aos 

alunos de uma determinada Turma para entrar. Estes dirigem-se de acordo com as regras, para 

a sua sala, higienizando as mãos antes de entrar6 e tomar o seu lugar. 

 

2.6. Saída das salas/Blocos 

Nos momentos em que for para a Turma sair da sala, devem adotar-se os seguintes 

procedimentos:  

 

Após o toque de saída os alunos mantêm-se nos lugares até indicação do Professor, de que se 

podem levantar (em ordem: por filas, por números, etc.). O Professor dirige-se à porta da sala e 

de forma articulada com os restantes Professores com aulas no mesmo piso, dá indicação para 

a Turma sair, obedecendo às regras de circulação (pela direita, mesmo que a saída fique mais 

próxima da esquerda!) e distanciamento. Só pode sair uma Turma de cada vez. 

 

2.7. Intervalos/Ausência de Professor 

Quando não estão em aula, os alunos permanecem no pátio/recinto exterior, Bloco social 

(bufete, papelaria, sala de alunos), Bloco Administrativo (Secretaria, Biblioteca Escolar, GAAF, 

SPO, Direção). As zonas exteriores serão vigiadas por AO, que não devem permitir 

aglomerados de mais de 10 alunos, nem jogos com/sem bola. Os Blocos irão ter 3 AO de 

serviço: porta, R/C, 1º andar.  

 

Nos intervalos: 

• Os Blocos estão fechados ficando apenas uma AO de serviço ao mesmo e as restantes 

irão fazer vigilância do pátio/zonas exteriores; 

• Os Wc não estão disponíveis para os alunos (só em situações excecionais, a avaliar 

caso-a-caso). 

 

Na ausência do Professor: 

• Os alunos ficarão no exterior e no Bloco social; 

• Poderão vir a permanecer na sala, sempre que haja recursos humanos para suprir a 

respetiva ausência. 

 
6 Pressupõe a existência de dispensadores de álcool-gel à entrada de cada sala, ou na posse do Professor, que procederá à aspersão das 

mãos dos alunos, à porta. 
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3.1. Lotação dos espaços comuns 

No sentido de minimizar os contactos e manter o distanciamento físico, definem-se as seguintes 

lotações máximas, a respeitar a mais possível – afixar a lotação máxima na porta, à entrada: 

 

• Sala Braille:    5 pessoas (3 alunos, 2 Professores) 

• Sala de Professores:  20 pessoas 

• Direção:    10 pessoas (4 membros, 6 outros) 

• Reprografia:    2 pessoas (1 AO, 1 utente) 

• Secretaria:    8 pessoas (7 AT, 1 utente) 

• Gabinete de SPO:   3 pessoas (1 psicóloga; 2 utentes) 

• GAAF:    5 pessoas (3 técnicas, 2 outros) 

• Sala de vídeo:   22 pessoas 

• Salas de DTs:   3 pessoas (cada) 

• Biblioteca Escolar:   ver Anexo G 

 

• CAA:     18 pessoas (ver Anexo E) 

 

• Refeitório:    ver Anexo I (CML) 

 

• Sala de alunos/bufete/papelaria: 40 alunos (aproximadamente) – a controlar “à vista” pela 

AO de serviço – espaço de curta permanência, os alunos devem circular, para dar 

hipótese a outros de poderem entrar 

 

• Sala (A4) de Mediação de conflitos: 4 pessoas (3 alunos, 1 técnico). 

 

3.2. Bloco social  

Neste Bloco de convívio e serviços (Bufete, Papelaria, Refeitório e Wcs) devem evitar-se ao 

máximo os ajuntamentos e a proximidade entre alunos. A entrada e saída processam-se por 

locais diferentes: 

 
 
 
 
 

3.  NORMAS ESPECÍFICAS 

Entrada: pela porta principal 

Saída: pela porta lateral 

 

Nota: todos os utentes 

deverão respeitar esta 

indicação 
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3.3. Dispensadores de SABA7 

A Escola disponibiliza, no mínimo, os seguintes dispensadores: 

 

• Á entrada da Escola 

• Á entrada do Bloco Administrativo 

• Na sala de isolamento 

• Em cada sala/espaço de aula e/ou apoio 

• Á entrada do refeitório 

• No balcão do bufete 

• … 

 

3.4. Higienização de salas e WCs 

Deve proceder-se à higienização das salas de aula e WCs, na mudança de turno e no fim do 

dia, com produto próprio ou uma diluição de lixívia na seguinte proporção8:  

 

• Para obter 5 litros de solução de lixívia: 100 mililitros de lixívia + 4,9 litros de água. 

 

Pode usar-se outro produto com garantia de desinfeção e não apenas de limpeza. 

 

3.5. Higienização de superfícies e equipamentos  

Deve proceder-se à higienização de superfícies (mesas, bancadas, etc.) e equipamentos 

(teclados, material de Educação Física, etc.) no final de cada utilização e/ou antes da utilização 

por outros. A usar, produto próprio ou uma diluição de lixívia na seguinte proporção9:  

 

• Para obter 5 litros de solução de lixívia: 50 mililitros de lixívia + 4,950 litros de água. 

 

Pode usar-se outro produto com garantia de desinfeção e não apenas de limpeza. 

 

3.6. WCs – Casas de banho 

Em todas as casas de banho existe sabão líquido e toalhetes de papel para as mãos. Alguns 

lavatórios estão vedados à utilização para promover o distanciamento físico. 

 

3.7. Bebedouros 

Os bebedouros estão vedados. Também não é permitido que os alunos bebam água das 

torneiras dos lavatórios das casas de banho. 

 
7 Solução anti-séptica de base alcoólica. 
8 Orientação nº 014/2020 de 21.03.2020 | DGS 
9 Orientação nº 014/2020 de 21.03.2020 | DGS 



 11 | 25  
 

 
PLANO DE CONTINGÊNCIA (v2) | EB 2, 3 DAS OLAIAS | 30.09.2020 

 

 

 

 

 

 

 

Perante um cenário de elevado absentismo do Pessoal Docente e/ou Não Docente, as 

condições mínimas para assegurar o funcionamento da Escola, são as seguintes: 

 

Setor/Atividade Nº de funcionários 

Portaria 1 

Bar 1 

Manutenção e Limpeza 4 

Serviços Administrativos 2 

PBX 1 

 

Para a manutenção das atividades consideradas essenciais será assegurada a entrada dos 

fornecedores de bens ou serviços, fornecedores de material de higiene ou funcionário dos CTT. 

A entrada de elementos exteriores à escola terá de ser bastante ponderada, acontecendo 

apenas quando for imprescindível. 

 

Na eventual transição para um Regime Não Presencial em que seja permitido que fiquem a 

funcionar os Serviços de Administração Escolar: 

 

Atividades Nº de funcionários 

Portaria 1 

Direção 1 

Serviços Administrativos 1 

PBX 1 

 

 

Perante um eventual encerramento do Estabelecimento de Ensino, fornecer-se-ão aos Pais e 

Encarregados de Educação informações referentes ao período de encerramento e as medidas 

de vigilância a adotar, por escrito (Anexo D) e através da página da internet: «Portal das 

Olaias» - https://www.agrupamentoolaias.edu.pt/portal/ . 

 

O Plano será reavaliado e atualizado sempre que necessário. 

4.  CONDIÇÕES MÍNIMAS DE 
FUNCIONAMENTO 

https://www.agrupamentoolaias.edu.pt/portal/
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Anexo A: Contactos úteis 

Anexo B: Fluxo de atuação perante caso suspeito de COVID-19: 
em menores de idade 

Anexo C: Fluxo de atuação perante caso suspeito de COVID-19: 
em adultos 

Anexo D: Minuta para comunicação de caso/surto, do Diretor aos 
Encarregados de Educação 

 

Anexo E: Plano de contingência do CAA (Centro de Apoio à 
Aprendizagem 

 

Anexo F: Plano de contingência para a Educação Especial e Sala 
Braille 

 

Anexo G: Plano de contingência para a Biblioteca Escolar 

 

Anexo H: Plano de contingência para a Educação Física 

 

Anexo I: Plano de contingência para o Refeitório 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  ANEXOS 
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ANEXO A - Contactos úteis 

 

 

SNS 24 808 24 24 24 

AUTORIDADE DE SAÚDE LOCAL 966 506 602 

DIRETOR DO AGRUPAMENTO 

• Francisco Simões 
932 216 096 

PONTO FOCAL (manhã) 

• Rosa Almeida 
935 107 932 

PONTO FOCAL Substituto (manhã) 

• Carla Silva 
966 467 153 

PONTO FOCAL (tarde) 

• Ana Paula Castanheira 
932 203 773 

PONTO FOCAL Substituto (tarde) 

• Inês Heitor 
969 629 845 

 

 

 

 

 

 

 

AFIXAR NA SALA DE ISOLAMENTO 
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ANEXO B - Fluxos de atuação perante caso suspeito de COVID-19 

• Em menores de idade 

 

 

 

 
AFIXAR NA SALA DE ISOLAMENTO 
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ANEXO C - Fluxos de atuação perante caso suspeito de COVID-19 

• Em adultos 

 

 

 

 
 

 

AFIXAR NA SALA DE ISOLAMENTO 
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ANEXO D - Minuta para comunicação de caso/surto, do Diretor aos 
Encarregados de Educação 

 
 

Diretor do Agrupamento de Escolas das Olaias  

Lisboa, [data de comunicação]  

 

Caro(a) Encarregado(a) de Educação,  

 

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

seu educando frequenta.  

 

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

uma pessoa doente por COVID-19. Após esta exposição, os sintomas podem-se desenvolver até 14 dias desde o 

último contacto, sendo estes predominantemente de natureza respiratória, como tosse, dificuldade respiratória e 

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

generalizadas, perda do paladar ou do 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,  

 

[Assinatura do Diretor] 

 

 

 

 

http://www.covid19.minsaude.pt/
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ANEXO E – Plano de contingência do CAA  
    (Centro de Apoio à Aprendizagem) 
 
 

O Centro de Apoio à Aprendizagem é uma resposta educativa disponibilizada pela escola cuja ação educativa 

complementa a ação desenvolvida com o aluno em sala de aula ou noutro contexto de aprendizagem, com vista à 

inclusão. Conta com a intervenção de todos os agentes educativos, nomeadamente o docente de educação especial. 

• Todo o trabalho de apoio aos alunos no âmbito da educação inclusiva só excecionalmente ocorrerá em 

regime não presencial; 

• Devem ainda ser assegurados presencialmente os apoios prestados no Centro de Apoio à Aprendizagem, 

bem como os apoios prestados por técnicos, relativamente aos alunos para os quais foram mobilizadas 

medidas seletivas ou adicionais; 

• No âmbito dos regimes misto e não presencial, o apoio aos alunos para quem foram mobilizadas medidas 

seletivas e adicionais, de acordo com plano de trabalho a estabelecer pela Equipa Multidisciplinar de Apoio à 

Educação Inclusiva (EMAEI), em articulação com o diretor de turma ou o professor titular de turma do aluno, 

deve ser assegurado em regime presencial, salvaguardando-se as orientações das autoridades de saúde. 

 

 

Regras de utilização do espaço do CAA/Distanciamento social 

 

• Deve-se promover a gestão dos espaços de modo a assegurar o cumprimento das orientações das 

autoridades de saúde; 

• Definição de estratégias dando prioridade à prevenção da doença e à minimização do risco de transmissão 

do COVID – 19, garantindo assim condições de segurança e higiene, com a adoção de medidas preventivas; 

• No ensino presencial, durante a fase da Pandemia, o apoio do professor de Educação Especial em contexto 

de sala de aula coma turma, não deve ser prática comum, uma vez que não estarão garantidos, para alunos 

e professores, a segurança e o distanciamento social recomendado pela DGS. Assim, os apoios com o 

professor de Educação Especial deverão ser dados, preferencialmente, no CAA; 

• Os alunos com adaptações curriculares significativas, deverão permanecer o máximo de tempo possível 

integrados em contexto de sala de aula com a turma, obedecendo às normas de higiene e segurança, 

realizando tarefas ajustadas ao seu perfil de desenvolvimento, devidamente preparadas e supervisionadas 

pelo professor da disciplina em articulação com o professor de educação especial; 

• O CAA deve ser utilizado preferencialmente pelos professores de Educação Especial do 910; 

• O CAA irá ser partilhado com os técnicos do CRI, e pelos professores de Antecipação e Reforço da 

Aprendizagem, mas não poderão estar mais de 18 pessoas no espaço; 

• Cada professor terá a sua própria área de trabalho na sala do CAA; 

• Os alunos entram e saem de forma espaçada e ordenada, mantendo o distanciamento mínimo de 1,5 metro. 

Ao entrar, sentam-se imediatamente no lugar indicado pelo professor; 

• Cada grupo professor/aluno deve ocupar um espaço separado da sala, garantindo o distanciamento físico 

mínimo de 1 metro; 
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• Os alunos devem ser dispostos nas mesas de modo a não estarem de frente, mantendo o distanciamento de 

um metro entre si. 

 

Regras de higiene pessoal 

 

• Higienização das mãos: à entrada e saída com solução antissética de base alcoólica e frequentemente, 

sempre que o professor indicar, com água e sabão; 

• À semelhança doutros espaços, no CAA deverá existir um doseador de álcool-gel para higienização das 

mãos; 

• Todos os alunos e professores deverão usar máscara e fazer a higienização das mãos durante o apoio 

direto;  

• O uso da máscara é obrigatório dentro da sala do CAA; 

• Não retirar a máscara para tossir ou espirrar e fazê-lo para a dobra do braço/cotovelo; 

• Evitar tocar nos olhos, nariz e boca; 

• Cada aluno deve ser portador de lenços de papel; 

• Cada lenço é de utilização única, evitar tocar no rosto; 

• Após cada utilização, o lenço deve ser colocado no caixote do lixo que se encontra na sala de aula, e de 

seguida higienizar as mãos; 

• Cada aluno deve trazer e levar diariamente todo o material de que necessita; 

• Não são permitidas trocas de materiais escolares entre os alunos; 

• Os professores não podem facultar material escolar aos alunos. 

 

Regras de higiene e limpeza das instalações e equipamentos 

 

• As janelas e a porta da sala do CAA permanecerão sempre abertas; 

• O aluno deverá colocar a mochila nas costas da cadeira enão em cima da mesa; 

• Após ter havido uma aula de apoio, o espaço e equipamentos utilizados deverão ser devidamente 

higienizados por um funcionário alocado para o efeito. 

 

 

Este plano foi elaborado pelos Professores de Educação Especial, cujo apoio aos alunos é prestado no espaço do 

CAA. 
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ANEXO F – Plano de contingência para a Educação Especial  

e Sala Braille 

 

1. Os materiais e equipamentos utilizados nas aulas de apoio deverão ser, preferencialmente de uso pessoal. 

2. Após cada aula de apoio, as salas Braille e CAA deverão ser devidamente arejadas e higienizadas por um 

funcionário alocado para o efeito. 

3. Por forma a acautelar a segurança dos alunos cegos, os manuais e materiais a utilizar deverão estar na sala 

do aluno, ou junto dela,  em armário próprio para o efeito. 

4. No caso de algum dos professores da turma de qualquer aluno cego faltar, deverá haver um espaço, 

devidamente identificado, para onde estes estudantes possam ir, uma vez que a Sala Braille não pode ser 

opção, pois é demasiado pequena para ser em simultâneo sala de apoio e de convívio. 

5. Os alunos deverão permanecer única e exclusivamente na sala de Educação Especial para ter os apoios, 

evitando, desta forma, a concentração excessiva de discentes. 

6. Na eventualidade dos alunos cegos permanecerem na Escola nos turnos da manhã e tarde, deverá ser 

definido um local seguro onde possam fazer as suas refeições, a fornecer pela Entidade responsável para o 

efeito. 

 

Gestão e utilização da Sala Braille: 

a) Na sala Braille, considerando que esta está dividida em dois espaços distintos, deverá haver apenas duas 

aulas em simultâneo, sendo o espaço mais pequeno reservado apenas e só, ao apoio com um único aluno. 

b) No espaço maior da Sala Braille poderão estar apenas dois alunos e um professor. 

c) Privilegiar, sempre que possível, o apoio individualizado. 

d) Os alunos devem trazer lenços de papel que serão de utilização única e evitar tocar no rosto. 

e) Todos os alunos cegos deverão possuir na sala de aula ou junto dela um armário individual onde possam 

guardar os seus manuais Braille, máquina Braille, papel, etc, evitando-se assim as idas à Sala Braille para 

buscar o material de que necessitam, garantindo-se ao mesmo tempo a sua higiene/segurança. 

f) Preferencialmente, os alunos e professores não deverão estar de frente uns para os outros, a não ser que 

hajam barreiras físicas (ex: computador de mesa, separador, etc). 
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ANEXO G – Plano de contingência para a Biblioteca Escolar 

 

«Atendendo às atuais circunstâncias decorrentes da pandemia pela Covid19, impõe-se adaptar o regulamento das 

Bibliotecas, conforme as normas gerais de saúde pública em vigor, diretrizes emanadas pelo Ministério da Educação, 

recomendações da RBE e as diversas realidades das escolas.  

 

Assim:  

 

1. Normas a observar:  

1. Receção/Atendimento: 

- Como em toda a escola, qualquer utilizador da BE deverá usar máscara e desinfetar as mãos à entrada e à saída da 

sala, para o que será disponibilizado o respetivo líquido desinfetante, junto à porta e em pelo menos dois outros locais 

(junto aos computadores e no balcão de atendimento). 

 - As entradas serão controladas pela funcionária ou, na sua ausência, pela professora bibliotecária ou professores 

colaboradores, e as suas instruções aguardadas e respeitadas por qualquer utilizador.  

 

2. Organização das zonas funcionais: 

- As entradas serão permitidas em função da disponibilidade em cada momento e da lotação possível:  

• máximo de uma turma acompanhada por professor ou,  

- em utilização autónoma,  

• 8 alunos na zona de informática (um em cada computador),  

• 2 na zona de vídeo,  

• 3 na leitura informal,  

• 4  na entrada junto ao balcão de atendimento (quando as mesas não estiverem ocupadas com exposições),  

• 12 na zona de leitura. 

- As mesas na zona de leitura serão habitualmente colocadas separadas  com cadeiras nos topos. Em situação de 

aula, se for necessário juntar as mesas, as cadeiras ficarão colocadas àquela mesma distância. Se, contemplando 

essa condição, não for suficiente o espaço para o número de alunos,  ocupar-se-ão com mesas também a zona de 

entrada e de leitura informal. 

 

3. Higienização do espaço/equipamento: 

- Sendo cadeiras e sofás forrados a tecido e como tal, de difícil higienização, a parte estofada será revestida a película 

aderente ou plástico para permitir a utilização de líquido /spray desinfetante. 

- Todas as superfícies, incluindo material informático, deverão ser desinfetadas após cada utilização por alunos ou 

turmas. 

- Desde que o tempo o permita, a sala deve manter-se arejada com algumas janelas abertas, sendo isso 

especialmente importante na utilização por parte de turmas. 

 

4. Utilização dos recursos da biblioteca: 

4.1 – Presencialmente: 
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- Os livros ou outros recursos utilizados presencialmente na biblioteca pelos alunos não deverão ser devolvidos às 

prateleiras, mas colocados numa mesa separada, em local arejado, para limpeza das capas ou outras superfícies. 

 

4.2 – Requisição para sala de aula: 

- Os livros requisitados para a sala de aula, nomeadamente os de leitura obrigatória, deverão ser acondicionados 

separadamente, dentro de sacos de plástico na biblioteca, e o conjunto colocado num saco de transporte. Uma vez 

na sala, na primeira utilização, os livros serão identificados com o nome do aluno ou dos alunos através de um 

marcador de livros; no final de cada aula serão colocados, com as mãos desinfetadas, dentro do respetivo saco de 

plástico, ficando o marcador colocado de forma visível. Após cada aula, esses sacos serão todos colocados dentro 

do saco de transporte habitual, que ficará à guarda da funcionária do pavilhão em que foi utilizado. Apenas da 

última vez que os livros tiverem sido utlizados por uma determinada turma, deverão ser devolvidos à biblioteca; 

depois de retirados dos sacos, serão desinfetados (colocados em lugar arejado, ou em caixas se isso não for viável, 

e as capas limpas) para poderem ser entregues a outro professor/turma, com um tempo mínimo de 

intervalo/quarentena de 48 horas.  Os sacos de plástico poderão ser reutilizados depois de desinfetados e 

deixados a secar pelo mesmo período. 

 

4.3 – Requisição domiciliária: 

- Os livros poderão continuar a ser requisitados para leitura domiciliária, sendo os alunos alertados para que 

tenham todos os cuidados necessários no seu manuseamento, nomeadamente higienização das mãos. Na 

devolução, os livros serão sujeitos ao procedimento acima descrito, ficando 48 h sem serem requisitados ou 

arrumados na estante. 

 

5. Utilização por turmas e professores  

- A biblioteca não poderá ser utilizada por mais do que uma turma de cada vez, pelo que é fundamental a requisição 

prévia da sala (impresso na Biblioteca).  

- Quando os alunos estiverem em aula e forem enviados à biblioteca com um determinado objetivo, o professor deverá 

confirmar pelo telefone se é possível recebê-los e, sendo o caso, em grupos pequenos de cada vez, a fixar pelo 

responsável em função do número de pessoas que estiver na biblioteca naquele momento. 

- As atividades com turmas, programadas pela biblioteca, deverão seguir as mesmas normas de higienização, 

afastamento físico e lotação da sala. 

 

6. Utilização pelos alunos de forma autónoma, individualmente ou em grupo. 

- O registo de cada utente deverá ser feito pelo professor ou AO que estiver no atendimento.  

- Os alunos deverão cumprir todas as indicações que lhes forem transmitidas, nomeadamente tempo máximo de 

permanência nos computadores em atividades lúdicas (20 minutos por dia) e precedências na utilização. 

- Os alunos não deverão circular livremente de uma zona para outra durante o seu tempo de permanência. 

- Se tal for necessário, qualquer utente deverá chamar ao lugar um responsável, que aí se deslocará. 

- Os alunos deverão utilizar o seu próprio material. Em casos excecionais de empréstimo, os materiais deverão ser 

desinfetados. 
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ANEXO H – Plano de contingência para a Educação Física 

 

PRINCÍPIOS 

• Promover uma gestão dos espaços que assegure o cumprimento das orientações das autoridades de saúde; 

• Medidas excecionais de organização e funcionamento que garantam a retoma das atividades educativas e formativas 

em condições de segurança; 

• Definição de estratégias dando prioridade à prevenção da doença e à minimização do risco de transmissão do novo 

coronavírus, procurando garantir condições de segurança e higiene, através da adoção de um conjunto de medidas 

preventivas: 

o Regras de higiene 

o Etiqueta respiratória 

o Distanciamento físico 

o Divulgação das informações 

 

MEDIDAS 

• PLANO DE CONTINGÊNCIA ESPECÍFICO 

o Perante um caso suspeito de COVID-19, durante as aulas de EDF: 

▪ Fazer colocar de imediato uma máscara, se o aluno não a estiver a usar, devido à atividade em 

curso; 

▪ Chamar o Assistente Operacional (AO) de serviço nas instalações, para acompanhar o aluno à “área 

de isolamento” da Escola, deslocando-se pelos circuitos definidos; 

▪ Identificar e proceder ao registo dos alunos que estiveram mais próximo do caso suspeito; 

▪ Solicitar substituição do AO, nas instalações. 

 

• REGRAS DE HIGIENE PESSOAL 

o Higienização das mãos: à entrada e saída das instalações, antes e depois da aula de EDF, antes e depois de 

utilizar o “wc” 

▪ À entrada e à saída, com SABA – solução antissética de base alcoólica; 

▪ Frequentemente, sempre que o Professor indicar, com água e sabão e secagem com toalhetes de 

papel; 

o Cada aluno deve ser portador, para cada aula de EDF, de: uma garrafa com água e um pacote de lenços de 

papel, para uso pessoal. 

 

• REGRAS DE HIGIENE E LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

o Limpeza húmida, de cima para baixo e, das áreas mais limpas, para as mais sujas; 

o Produtos: lixívia diluída; álcool a 70%; outro, adequado; 

o Frequência:  

▪ 2 vezes de manhã e 2 vezes à tarde – casas de banho, zonas e objetos de uso comum (maçanetas 

de portas, torneiras de lavatórios, manípulos de autoclismo, mesas, bancos); 

▪ Após cada utilização, ou no final de cada dia de aulas – materiais específicos utilizados durante as 

aulas. 
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• ETIQUETA RESPIRATÓRIA 

o Uso obrigatório de máscara (só é retirada mediante indicação do Professor); 

o Não retirar a máscara para tossir ou espirrar e fazê-lo para a dobra do braço/cotovelo; 

o Usar lenços de papel, de utilização única, para assoar; 

o Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca. 

 

• DISTANCIAMENTO FÍSICO 

o De acordo com as indicações do Professor: 

▪ Parado: 2m 

▪ Em atividade: lado a lado, 3m; em fila, 4m. 

 

• DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

o A toda a comunidade educativa, presencial ou por via digital, no início do ano letivo e sempre que se justifique; 

o Através de cartazes colocados em locais estratégicos e com grande visibilidade. 

 

• OUTRAS: 

o No Pavilhão polidesportivo e no Ginásio, manter as janelas e/ou portas abertas, para uma melhor ventilação e 

renovação do ar; 

o Os alunos não podem levar bolas (de Futsal, Basquetebol, ou outras) para a Escola; 

o Não é permitido desenvolver qualquer jogo coletivo nos campos exteriores, ou noutro espaço da Escola. 

 

ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS E TURMAS 

• Poderão estar em atividade/aula, em simultâneo, o máximo de três turmas, cada uma utilizando um dos espaços 

abaixo indicados: 

o “A” – Pavilhão polidesportivo 

o “B” – Campo exterior; corredores de corrida de resistência (à volta da Escola) 

o “C” – Campo exterior; caixa de saltos; pista de corrida de velocidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• O espaço “D” – Ginásio, com 12 m2 de área livre de obstáculos: 
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o Poderá proporcionar o desenvolvimento de atividades em pequenos grupos: máximo 10 alunos em 

movimento. Adequado para trabalho autónomo10. 

 

GENERALIDADES 

• Está vedada a utilização de balneários e cacifos; 

• Os alunos devem vir de casa devidamente equipados para a aula de EDF; tendo que usar um tipo de calçado 

diferente(que não venha da rua) no interior – espaço “A”; 

• Cada aluno deve ser portador de: 

o Máscara cirúrgica ou social; 

o Lenços de papel; 

o Um recipiente com água, para uso pessoal, durante a aula; 

o Um saco de plástico, para colocar a mochila e demais pertences, sempre que a aula for no exterior (para não 

ficar em contacto com o solo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 «Trabalho autónomo», aquele que é definido pelo docente e realizado pelo aluno sem a presença ou intervenção daquele. 
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ANEXO H – Plano de contingência para o Refeitório 

 

O acesso ao refeitório, faz-se pela entrada principal do Bloco Social, assinalada para o efeito. A 

saída processa-se por dentro do espaço do refeitório, pela porta junto ao Palco, para evitar 

cruzamentos entre os utentes (deste modo, todos os utentes do Bloco Social circulam sempre 

no mesmo sentido). À entrada do refeitório é obrigatório o uso de GEL desinfetante e na fila de 

espera para a “linha” de serviço, deve ser sempre cumprido o distanciamento físico. Nas mesas 

de refeição os lugares são alternados com indicação dos lugares disponíveis.  

 

Limpeza frequente de mesas e cadeiras com produtos adequados. 

 

(CML…) 


