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Introdução 

 
A escola é um dos locais onde é passível verificar-se um maior contágio e uma mais rápida 
disseminação do vírus Covid-19, sem dúvida devido ao facto do frequente contacto entre 
professores, alunos e funcionários e deste com o seu meio familiar. 
 
Esta razão leva a que a escola assuma um papel de especial importância na divulgação 
das medidas de prevenção e controlo do Covid-19. 
 
Esta Escola deve, por isso, estar preparada para adotar todas as medidas julgadas 
adequadas no sentido de prevenir e conter a doença, devendo para isso contar com a 
colaboração ativa de todos os elementos da comunidade educativa, pais e encarregados 
de educação, associação de pais e encarregados de educação, empresas que prestam 
serviços à escola, autarquia e autoridades de saúde. 
 

Objetivos 

 

• Informar a comunidade educativa sobre as medidas de controlo e prevenção do 
Covid-19 a adotar; 
 

• Promover a adoção de comportamentos de controlo e prevenção do Covid-19; 
 

• Dar a conhecer os procedimentos a adotar na escola; 
 

• Procurar manter a escola a funcionar, face aos possíveis efeitos da epidemia 
provocada pelo Covid-19, nomeadamente o absentismo do pessoal docente, do 
pessoal não docente e dos alunos, e das respetivas repercussões nas atividades 
escolares. 

 

Desenvolvimento do plano 

 

01 – Coordenação 

 
A coordenação global deste Plano de Contingência pertence à Diretora do Agrupamento de 
Escolas do Paião – Ana Paula Guimarães Simões Carrito. 
 

02 – Equipa Operativa 

 
Considera-se como equipa operativa: 
 

• Subdiretor da Escola – Francisco José Pereira Crisanto; 
 

• Adjuntos da Direção da Escola – Maria Margarida Veloso Ameal e Carlos de 
Jesus Miguel; 
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• Assessor da Direção da Escola – Alexandre Manuel Teixeira de Figueiredo; 
 

• Delegado de Segurança da Escola – Mário Jorge de Campos Ferreira; 
 

• Responsável pela Informática na Escola – Cláudia Alexandra Tomázia Soares 
Rodrigues; 

 

• Chefe dos Serviços Administrativos – Isabel Maria Ascenso Leal; 
 

• Coordenadores de Departamento: 
 

Departamentos Coordenador 

Ciências Sociais e Humanas Madalena Canas 

Matemática e Ciências Experimentais Hélder Ramalho 

Expressões Eugénia Mateus 

Línguas Paula Silvestre 

 

• Representante dos Assistentes Operacionais – Eugénio Manuel Pires Alves; 
 

• Presidente da Associação de Pais – Fátima Fernandes; 
 

• Diretores de Turma: 
 

Ano/Turma Diretores de Turma Secretários 

5º A Teresa Melo Fernanda Silva 

5º B Lurdes Bernardes Sandra Brás 

5º C Ângelo Cortesão João Cabaço 

5º D Vera Parracho Teresa Caleia 

6º A Isabel Casaleiro Sofia Marques 

6º B Isabel Cardoso Mário Jorge 

6º C Graça Henriques Gabriela Pedrosa 

6º D Alcina Santos Fátima Gonçalves  

7º A Isabel Alves Helena Costa 

7º B Eugénia Mateus Maria José Russo 

7º C Isabel Oliveira Liliana Martins 

7º D Carina Pereira Cláudia Rodrigues 

7º E Teresa Maia Isabel Bordalo 

8º A Dulce Cação Dora Gaspar 

8º B Carla Antunes Sandra Martins 

8º C Rosa Maia Lurdes Laranjeiro 

8º D Cármen Costa Celestina Costa 

8º E Cláudia Machado Rui Pinto 

9º A Paulo Gonçalves Albertina Seco 

9º B Isabel Fernandes Glória Costa 

9º C Isabel Firme Cristina Sopas 

9º D Paula Gonçalves Ana Rodrigues 

9º E Fátima Ferraz Teresa Rodrigues 
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• Delegados de Turma 
 

Ano/Turma Delegados de Turma Subdelegados de Turma 

5º A Lara Jordão Matilde Alves 

5º B Linda Vieira Xavier Carvalho 

5º C Gonçalo Cruz Inês Veríssimo 

5º D Mariana Soares Tamino Zwermann 

6º A Martim Campizes Miguel Ferreira 

6º B Leonor Rodrigues Marco Bernardes 

6º C Rita Loureiro Tomás Gonçalves 

6º D Valéria Tsyurak Laura Carvalho 

7º A Mónica Seabra Natacha Banca 

7º B Ana Mafalda Lopes André Granja 

7º C Maria Leonor da Graça Alexandre Santana 

7º D Telma Silva Margarida Deniz 

7º E Ana Luísa Silva Maria Costeira Rascão 

8º A Gonçalo Gaspar Diogo Nunes 

8º B Leonor Abreu Miguel Marques 

8º C Rodrigo Curado Letícia Ribeiro 

8º D Cíntia Rainho Miguel Gaspar 

8º E Ana Margarida Cravo Bianca Henriques 

9º A Diogo Canas João Gomes 

9º B Matilde Jordão Martim Rascão 

9º C Diana Sousa Laila Francisco 

9º D Filipa Cintra Sílvia Costa 

9º E Matilde Filipe Bicho Carlos Martins 

 

03 – Funções da Equipa Operativa 

 

Subdiretor do Agrupamento de Escolas: 

 

• Substituir a Diretora do Agrupamento de Escolas em caso de impossibilidade da 
mesma na coordenação do Plano de Contingência. 

 

Adjuntos da Direção da Escola: 

 

• Manter uma ligação estreita com o Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo 
Mondego II; 

 

• Contactar a Associação de Pais e Encarregados de Educação no sentido da 
mesma promover a divulgação das medidas de prevenção e controlo do Covid-
19 junto dos Pais e Encarregados de Educação; 
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• Manter informados os Encarregados de Educação sobre a situação na escola; 
 

• Estabelecer contacto com todos os fornecedores de bens e serviços no sentido 
de indagar se reúnem condições de poderem continuar a garantir os seus 
fornecimentos; 

 

• Estabelecer contacto com fornecedores alternativos de bens e serviços de forma 
a garantir que se encontram assegurados os fornecimentos de bens e serviços 
essenciais à escola sem interrupção; 

 

• Estabelecer os contactos com outras entidades que se considerem pertinentes; 
 

Assessor da Direção da Escola: 

 

• Substituir o Adjunto da Direção da Escola em caso de impossibilidade do mesmo. 
 

Delegado de Segurança da Escola: 

 

• Verificar as condições básicas de segurança da escola. 
 
Em caso de impossibilidade esta tarefa será cumprida pelo professor Paulo 
Gonçalves. 
 

Responsável pela Informática na Escola: 

 

• Garantir o funcionamento dos meios informáticos da escola. 
 
Em caso de impossibilidade esta tarefa será cumprida pelo professor Hugo Filipe. 
 

Chefe dos Serviços Administrativos: 

 

• Garantir a gestão corrente do Agrupamento de Escolas; 
 

• Proceder à inventariação de todos os fornecedores de bens e serviços; 
 

• Elaborar uma lista de eventuais fornecedores alternativos de bens e serviços 
necessários à escola; 

 

• Manter um ficheiro atualizado com os contactos dos pais e encarregados de 
educação de todas os alunos, a fim de serem contactadas em caso de 
necessidade; 

 
Em caso de impossibilidade estas tarefas serão cumpridas pela funcionária Luísa 
Reveles. 
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Coordenadores de Departamento: 

 

• Transmitir, de forma célere, aos elementos do seu departamento, todos as 
informações consideradas relevantes; 

 

• Manter um ficheiro atualizado com os contactos dos professores do 
departamento, a fim de serem contactadas em caso de necessidade; 

 

• Manter-se informado do absentismo no seu departamento e propor medidas de 
compensação. 

 
Em caso de impossibilidade estas tarefas serão cumpridas por um professor para tal 
nomeado, de entre os professores do Departamento. 
 

Representante dos Assistentes Operacionais: 

 

• Garantir o apoio às actividades lectivas e de todos os procedimentos de limpeza 
e higiene. 

 
Em caso de impossibilidade esta tarefa será cumprida pela Assistente Operacional 
Ana Maria Vidal da Silva. 
 

Presidente da Associação de Pais: 

 

• Manter uma ligação estreita entre a escola e os Encarregados de Educação; 
 

• Divulgar aos Encarregados de Educação as medidas estabelecidas neste plano 
para evitar a propagação do Covid-19. 

 
Em caso de impossibilidade estas tarefas serão cumpridas pelo vice-presidente da 
Associação de Pais. 
 

Diretores de Turma: 

 

• Manter sob vigilância os seus alunos; 
 

• Transmitir informação pertinente sobre as atitudes a tomar para evitar o contágio 
pelo Covid-19; 

 

• Manter um ficheiro atualizado com os contactos dos pais e encarregados de 
educação de todas os alunos, a fim de serem contactados em caso de 
necessidade; 
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• Estabelecer contacto com os Encarregados de Educação dos seus alunos de 
forma a manter-se informado sobre eventuais situações de infeção. 

 
Em caso de impossibilidade estas tarefas serão cumpridas pelo Secretário do 
Diretor de Turma. 
 

Delegados de Turma: 

 

• Cooperar com o Diretor de Turma na deteção de casos suspeitos; 
 

• Cooperar com o Diretor de Turma na deteção de casos de alunos com 
comportamentos de eventual risco. 

 
Em caso de impossibilidade estas tarefas serão cumpridas pelos Subdelegados de 
Turma. 

 
Para além desta equipa operativa, todos os professores, alunos e funcionários, para além 
de adotarem as medidas de higiene pessoal recomendadas para esta situação, deverão 
ainda: 
 

• Manter-se vigilantes quanto às pessoas que as rodeiam; 
 

• Informar a Direção da Escola caso detete qualquer caso suspeito; 
 

• Solicitar a desinfeção imediata de locais ou objetos em caso de comportamentos de 
risco de contágio. 

 
 

04 – Atividades essenciais e prioritárias 

 
Consideram-se como atividades essenciais e prioritárias as seguintes: 
 

Funcionamento da Papelaria, do Bufete e do Refeitório: 
 

• Garantir o acesso à alimentação e ao fornecimento de material escolar. 
 
Funcionamento do serviço de apoio aos blocos pelos Assistentes 
Operacionais: 
 

• Garantir o apoio às atividades letivas; 
 

• Garantir todos os procedimentos de limpeza e higiene. 
 
Funcionamento dos Serviços Administrativos: 
 

• Garantir a gestão corrente do Agrupamento de Escolas. 
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Funcionamento das atividades escolares: 
 

• Garantir o cumprimento das planificações anuais das diferentes Áreas 
Curriculares e Não Curriculares. 

 
 

05 – Efeitos no funcionamento da escola 

 
De momento a situação em Portugal encontra-se numa fase de contenção. 
Nesta fase a Escola reúne condições para funcionar normalmente mantendo-se uma 
vigilância ativa. 
 
Caso o número de casos venha a aumentar exponencialmente passaremos a uma fase de 
propagação da infeção. 
Nessa fase, de um grande aumento do número de casos, poderá levar ao encerramento da 
escola. 
 

• Em caso de não ser possível manter a Papelaria a funcionar: 
 

- A venda de alimentos efetuar-se-á recorrendo-se à manipulação de dinheiro no 
Bufete; 
 
- A compra de senhas para o Refeitório será efetuada nos Serviços Administrativos. 

 

• Em caso de não ser possível manter o Bufete a funcionar: 
 

- Será solicitada a intervenção dos Encarregados de Educação no sentido de 
procederem ao envio dos lanches necessários aos seus educandos para o dia de 
aulas em causa; 

 

• Em caso de não ser possível manter o Refeitório a funcionar: 
 

- A escola será encerrada 
 

• Em caso de não ser possível manter o serviço aos blocos a funcionar: 
 

- O bloco ou blocos em causa serão encerrados; 
 
- A escola será encerrada quando não for possível manter em funcionamento a 
maioria dos blocos. 

 
 

• Em caso de não ser possível o cumprimento das planificações anuais das 
diferentes Áreas Curriculares e Não Curriculares a situação será analisada 
caso a caso tomando-se as medidas que se julgarem convenientes a cada 
caso. 
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06 – Fornecedores de bens e serviços essenciais 

 
Lista de fornecedores de bens e serviços e respetivos contactos: (Em anexo) 
Ex: 
Empresa responsável pelo refeitório; 
Empresa de transportes escolares; 
Empresa de fornecimento de gás; 
Empresas responsáveis pelos fornecimentos ao Bufete; 
Empresas responsáveis pelos fornecimentos à papelaria. 
 
Todos estes fornecedores irão ser contactados no sentido de reunirem condições de 
poderem continuar a garantir os seus fornecimentos. 
 
Lista de eventuais fornecedores alternativos de bens e serviços e respetivos 
contactos: (Em anexo) 
 
 

07 – Medidas de manutenção da atividade escolar em situação de crise 

 

• Solicitar, aos Coordenadores de cada Departamento, a indicação de formas de 
trabalho alternativo, sua forma de implementação e de divulgação, para aplicação 
aos alunos em situação de grande absentismo de professores da sua área; 

 

• Aumentar as reservas de produtos de higiene, limpeza e de materiais escolares; 
 

• Manter um ficheiro atualizado com os contactos dos pais e encarregados de 
educação de todas os alunos, a fim de serem contactadas em caso de necessidade; 

 

• Utilizar a Página de Internet da Escola como veículo principal de informação dos 
Encarregados de Educação sobre a situação na escola e o seu envolvimento no 
apoio à realização de trabalhos escolares em casa, em articulação com os 
professores; 

 

• Fornecer informação aos Encarregados de Educação perante um eventual 
encerramento da escola, indicando qual o período de encerramento e medidas de 
vigilância a adotar; 

 
 

08 - Medidas de prevenção e controlo do Covid-19 

 

Informação e capacitação: 

 

• Promover sessões de esclarecimento e formação para pessoal docente, não 
docente, alunos e encarregados de educação, sobre as medidas de higiene, a adotar 
na escola, em casa e na comunidade; 
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▪ Reunião Geral de Professores sempre que se justificar; 

 
▪ Reunião com Pais e Encarregados de Educação, dos diferentes anos letivos 

sempre que se justificar; 
 

▪ Reunião com os alunos dos diferentes anos letivos sempre que se justificar; 
 

▪ Reunião com o Pessoal Administrativo, Cozinha e Assistentes Operacionais 
e sempre que se justificar; 

 

• Difundir informação escrita existente, nomeadamente através da distribuição e 
afixação de cartazes e folhetos da Direção Geral de Saúde, sem prejuízo de outros 
que sejam elaborados pela escola; 

 

• Criar na Página de Internet da Escola um espaço, com destaque, para os assuntos 
relacionados com o Covid-19, incluindo ligações com a página de Internet da Direção 
Geral de Saúde. 

 

Medidas de higiene em meio escolar: 

 

• Verificar o estado das instalações e dos equipamentos para lavagem das mãos; 
 

• Proceder às eventuais reparações que sejam necessárias; 
 

• Proceder à instalação de dispensadores de sabonete líquido e de dispositivos de 
fornecimento de toalhetes de papel em todas as casas de banho; 

 

• Manter os dispensadores de sabonete líquido e os dispositivos de fornecimento de 
toalhetes de papel sempre fornecidos; 

 

• Disponibilizar máscaras de proteção a serem utilizadas pelos casos suspeitos pelo 
pessoal que efetuar o acompanhamento de casos suspeitos, quer no deslocamento 
dos mesmos para a sala de isolamento, quer no interior da referida sala; 

 

• Disponibilizar pelo menos um termómetro na Sala de Isolamento; 
 

• Criar uma reserva de lenços de papel para serem dispensados em caso de 
necessidade; 

 

Medidas gerais de higiene pessoal: 

 
▪ Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem 

durante pelo menos 20 segundos; 
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▪ Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, após o uso da casa 
de banho e sempre que as mãos estejam sujas; 
 

▪ Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar; 
 

▪ Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de seguida; 
 

▪ Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos; 
 

▪ Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas 
com secreções respiratórias.  

 

Medidas gerais de higiene nos estabelecimentos escolares: 

 
A executar pelos professores: 

 

• Sentar os alunos sempre no mesmo lugar, cumprindo a distribuição dos alunos 
definida no início do ano letivo; 

 

• Nas salas específicas, a distribuição dos alunos deverá ser definida entre o 
Diretor de Turma e o professor da disciplina respetiva, devendo tal distribuição 
ser cumprida; 

 

• As portas das salas de aula deverão ser abertas e fechadas exclusivamente pelos 
professores, na tentativa de reduzir o número de pessoas que manipulam os 
puxadores das portas; 

 

• Isolar, de imediato, qualquer aluno que manifeste sintomas, em relação aos 
restantes colegas; 

 

• Chamar o funcionário que procederá ao encaminhamento do aluno para a Sala 
de Isolamento; 

 

• Solicitar a desinfeção imediata do local ou locais e objetos com os quais o aluno 
tenha tido contacto. 

 
A executar pelos Assistentes Operacionais, para além dos procedimentos habituais de 
limpeza: 

 

• Manter, os dispositivos de parede com sabonete líquido e os dispensadores de 
toalhetes de papel, sempre fornecidos; 

 

• Proceder ao esvaziamento dos caixotes do lixo com frequência; 
 

• Proceder à limpeza dos tampos das mesas e do material informático com mais 
frequência; 
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• Proceder ao arejamento das salas com mais frequência; 
 

• Manter as duas portas dos blocos sempre abertas. 
 

Medidas a adotar no caso de existir uma suspeita de infeção pelo vírus Covid-
19 num profissional ou num aluno: 

 
Sempre que um aluno apresente febre ou tosse ou dificuldade respiratória durante a 
permanência na escola: 

 

• Isolar de imediato o aluno em relação aos restantes colegas; 
 

• Chamar o funcionário que procederá ao encaminhamento do aluno para a Sala 
de Isolamento; 

 

• Informar a Direção do caso suspeito detetado; 
 

• Contactar o Encarregado de Educação do aluno; 
 

• Contactar a Linha Saúde 24 – 808 24 24 24 e proceder de acordo com as 
indicações transmitidas; 

 
Sempre que um professor ou funcionário apresente febre ou tosse ou dificuldade 
respiratória durante a permanência na escola: 

 

• Manter o professor ou funcionário em causa isolado relativamente a restante 
população escolar; 

 

• Informar a Direção do caso suspeito detetado; 
 

• Contactar a Linha Saúde 24 – 808 24 24 24 e proceder de acordo com as 
indicações transmitidas. 

 
Outras situações: 
 

• Alunos, professores ou funcionários que manifestem febre ou tosse ou dificuldade 
respiratória não devem frequentar a escola, devendo permanecer em casa, até que 
a situação seja completamente esclarecida, contactar a Linha Saúde 24 e seguir as 
indicações transmitidas; 

 

• Os Pais ou Encarregados de Educação dos alunos, bem como os professores ou 
funcionários, que se encontrem em casa, em situação de suspeita de infeção, devem 
comunicar a respetiva situação à Direção da escola, por forma a serem tomadas as 
medidas julgadas por convenientes. 
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Medidas a adotar no caso de se confirmar a doença por vírus Covid-19 num 
professor, funcionário ou aluno: 

 
A escola deve: 
 

• Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de “isolamento”; 
 

• Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente 
manuseadas e mais utilizadas pelo doente confirmado, com maior probabilidade 
de estarem contaminadas; 
 

• Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do local onde se encontrava o 
doente confirmado (incluindo materiais e equipamentos utilizados por este); 
 

• Armazenar os resíduos do caso confirmado em saco de plástico (com espessura 
de 50 ou 70 mícron) que, após ser fechado (ex. com abraçadeira), deve ser 
segregado e enviado para operador licenciado para a gestão de resíduos 
hospitalares com risco biológico. 

 

• Os Pais ou Encarregados de Educação dos alunos, bem como os professores ou 
funcionários, a quem foi confirmada a doença e que se encontrem em casa, 
devem comunicar a respetiva situação à Direção da escola, por forma a serem 
tomadas as medidas julgadas por convenientes. 

 
 

Medidas especiais: 

 

• A escola poderá ser encerrada total ou parcialmente face à existência de 
diagnósticos confirmados entre professores, funcionários ou alunos; 

 

• Competirá à Autoridade de Saúde Pública determinar a execução das medidas 
acima referidas, após uma adequada avaliação epidemiológica, por parte dos 
serviços de saúde locais, do risco de transmissão da doença à comunidade 
educativa. 

 

Medidas de isolamento e distanciamento social: 

 

• Funcionará como Sala de Isolamento a sala denominada Ciberponto, situada 
entre a papelaria e a sala dos Diretores de turma, na qual os casos suspeitos 
detetados deverão permanecer até que seja tomada a decisão de 
encaminhamento. 

 

• Os adultos que acompanhem os casos suspeitos deverão usar máscara de 
proteção e adotar os devidos cuidados de higiene das mãos; 

 

• Regras de utilização da Sala de Isolamento: 
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▪ O acesso à Sala de Isolamento encontra-se reservado a pessoas 

devidamente autorizadas; 
 
▪ Esta sala encontra-se equipada com termómetro, sofás e garrafas de 

água; 
 
▪ No interior da Sala de Isolamento, quer os casos suspeitos, quer os 

respetivos acompanhantes deverão usar máscara de proteção; 
 

▪ Existindo casos suspeitos na Sala de Isolamento, estes deverão ser 
acompanhados em permanência; 

 
▪ Após a chegada à Sala de Isolamento de um caso suspeito deverá ser 

efetuada a determinação da temperatura e preenchida a ficha de registo; 
 

▪ Após cada contacto direto entre o acompanhante e o caso suspeito, o 
acompanhante deverá adotar os devidos cuidados de higiene das mãos; 

 
▪ A porta da Sala de Isolamento deverá, em qualquer situação, permanecer 

fechada; 
 

▪ A Sala de Isolamento deverá ser ventilada em permanência; 
 

▪ Após cada utilização, a Sala de Isolamento deverá permanecer encerrada 
durante 30 minutos e só depois de decorrido esse tempo deverá ser limpa 
e arejada; 

 
▪ O funcionário que proceder à limpeza da Sala de Isolamento deverá utilizar 

luvas, máscara e bata de proteção. 
 
 

09 - Lista de entidades a contactar 

 
Linha Saúde 24 – 808 24 24 24 
 
Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Mondego II 
Rodovia Urbana, 3080-254 Figueira da Foz 
Telefone – 233 408 230; Fax – 233 422 304; 
 
 

10 – Divulgação do Plano 

 
As medidas estabelecidas neste plano serão divulgadas da seguinte forma: 
 

• Afixação nos seguintes locais: placares informativos acessíveis aos alunos, sala de 
professores, sala de pessoal; 
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• Dadas a conhecer a professores, alunos, funcionário, pais e encarregados de 
educação; 
 

• Inseridas na Página de Internet da Escola da escola. 
 
 

11 – Avaliação e atualização 

 
Este plano será alvo de avaliação regular sendo atualizado sempre que se justificar. 
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Anexos: 


