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1- Enquadramento

Este documento pretende apresentar o plano de contingência para o COVID-19 da Escola Secundária

Carlos Amarante, integrada no Agrupamento de Escolas Carlos Amarante.

A elaboração do plano de contingência teve em consideração a Orientação nº 006/2020 da DGS e as

orientações enumeradas no Guia de Recomendações por Tema e Setor de Atividade, assim como

Referencial  para  as  escolas:  controlo  da  transmissão  de  covid  19  em  contexto  escolar  e  as

Orientações-DGESTE_DGE_DGS-20_21.

Este plano permite que a Escola (pessoal docente, não docente e alunos) esteja preparada para

enfrentar, de modo adequado, as possíveis consequências de uma epidemia em estreita articulação

com as famílias, os serviços de saúde e outras estruturas pertinentes da comunidade educativa.

O  presente  documento  consiste  num conjunto  de  medidas  e  ações  que  deverão  ser  aplicadas,

oportunamente, de modo articulado, em cada fase da evolução da epidemia do COVID-19.

As  medidas  necessárias,  a  sua  calendarização,  bem como  as  responsabilidades  de  cada  pessoa

dentro da instituição devem ser ajustadas aos diferentes cenários de evolução da epidemia, a fim de

assegurar  que  cada  um  saiba  o  que  fazer  em  situação  de  crise  e  o  que  esperar  das  ações

desenvolvidas por si e pelos outros.

O objetivo deste plano de contingência é manter a atividade da instituição escolar, face aos possíveis

efeitos  da  epidemia,  nomeadamente  o  absentismo  dos  profissionais  e  dos  alunos  e  respetivas

repercussões  nas  atividades  escolares  e  no  ambiente  familiar  e  social  de  toda  a  comunidade

educativa.

1.1- O que é o coronavirus

O novo coronavirus  (COVID-19) foi identificado pela primeira vez em humanos em dezembro de 

2019, na cidade de Wuhan, na província de Hubei, na China. 

Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções, do qual faz parte o COVID-19.

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

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

A transmissão pode ser feita de pessoa-a-pessoa e o tempo de incubação do vírus pode durar até 14 

dias.
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Considera-se que o COVID-19 pode transmitir-se:

• por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra);

• pelo contacto direto com secreções infeciosas;

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

A  transmissão  de  pessoa  para  pessoa  foi  confirmada  e  julga-se  que  esta  ocorre  durante  uma

exposição  próxima  a  pessoa  com  COVID-19,  através  da  disseminação  de  gotículas  respiratórias

produzidas  quando uma pessoa infetada tosse, espirra  ou fala,  as quais  podem ser  inaladas ou

pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas e 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 ou olhos). 

1.2. Principais sintomas

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

 Febre

 Tosse

 Falta de ar (dificuldade respiratória)

 Cansaço

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  contatos  próximos  decorre  durante  14 dias  desde  a  data  da  última exposição  a  caso

confirmado.

As medidas preventivas no âmbito do COVID-19 têm em conta as vias de transmissão direta (via

aérea e por contacto) e as vias de transmissão indireta (superfícies/objetos contaminados).
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2- Medidas preventivas

2.1-Divulgação da informação disponível sobre o vírus, formas de contágio e medidas de 

prevenção

Divulgação da informação e do plano de contingência:

 Afixação de cartazes da Direção Geral de Saúde em locais estratégicos;

 Divulgação do plano de contingência via e-mail e na página da escola;

 Divulgação  do  Código  de  conduta  via  e-mail  e  na  página  da  escola  para  alunos  e

encarregados de educação;

 Divulgação de vídeo elaborado por alunos sobre medidas preventivas;

 Divulgação  das  instruções  de  utilização  dos  diferentes  espaços  escolares,  por  meio  de

cartazes: Refeitório/bufete, sala do aluno, casas de banho, reprografia, etc

 Sensibilização  dos  alunos  para  o  cumprimento  do  plano  de  contingência  nas  aulas  de

Direção de Turma e seu reforço nas restantes disciplinas.

Formação:

 Levantamento das necessidades de formação:

o Higienização dos espaços dirigida a não docentes;

o Higiene  das  mãos,  etiqueta  respiratória  e  distanciamento  social  para  toda  a

comunidade  educativa  (não  docentes,  docentes,  encarregados  de  educação  e

alunos).

 Elaboração do plano de formação

o Planificação das sessões  

 Operacionalização do plano de formação

o Realização das sessões pela Enfª de saúde escolar.
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2.2-Identificação do Elo de ligação

O Elo  de  Ligação  com as  Entidades  da  Saúde  (Saúde  Escolar  e  Unidades  de  Saúde  Pública),  as

Autarquias,  a  Segurança  Social  e  a  Proteção  Civil,  salvaguardando  a  necessidade  de  apoios  ou

recursos que estas entidades possam disponibilizar são a diretora Hortense Santos,  o subdiretor

Eusébio Fertusinhos e a adjunta da direção Maria da Luz Miranda.

Os  responsáveis  pela  elaboração  e  implementação  do  plano  de  formação  (sessões  de

informação/sensibilização  para  toda  a  comunidade  escolar)  é  a  professora  Margarida  Alves,

Coordenadora do PES, e Enfermeira de saúde escolar, Paula Machado.

2.3-Higiene das mãos

As mãos devem ser lavadas, frequentemente, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo

menos, 20 segundos.

Para tal, a escola providenciou condições sanitárias necessárias a higienização das mãos com água e

sabão,  e  secagem  com  toalhetes  de  papel.  Está  também  disponível  solução  alcoólica  para  a

higienização das mãos onde não é possível a lavagem com água e sabão.

A lavagem das mãos deve ser realizada:

 Antes e depois das refeições;

 Antes e depois da muda de fralda;

 À entrada e à saída da escola;

 Antes e após as aulas;

 Antes e após o uso da casa de banho;

 Após utilizar lenço de papel para assoar;

  Sempre que necessário.

2.4-Etiqueta respiratória

 Quando espirrar ou tossir tapar o nariz e a boca com o antebraço ou com lenço de papel;

 Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar;
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 Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de seguida;

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

secreções respiratórias.

2.5-Distanciamento social

 Prescindir de cumprimentos por beijos e abraços;

 Manter, no mínimo, uma distância de 1 metro;

 Não partilhar material escolar (canetas, réguas, etc);

 Não partilhar alimentos e não utilizar os mesmos recipientes (copos, talheres, etc);

 Não partilhar objetos pessoais;

 Evitar o contacto com outras pessoas quando se tem algum sintoma de possível infeção;

 Cumprir a sinalética de circulação nos espaços da escola (sempre pela direita, próximo da 

parede e mantendo a distância de 1 metro).

2.6-Utilização da máscara

Utilizar  sempre máscara (pessoal  docente e não docente, alunos a partir  do 2.º  ciclo do ensino

básico, e ainda encarregados de educação, fornecedores e outros elementos externos);

Serão fornecidos a cada aluno, professor, técnico, assistente técnico e assistente operacional, por

período, 1 Kit de 3 máscaras sociais/comunitárias, laváveis 20 a 25 vezes (certificadas de acordo com

o legalmente exigível).

 Os alunos, excecionalmente, devem permanecer sem máscara quando:

 Estão a ingerir alimentos na cantina, bufetes e recreios exteriores (preferencialmente);

 Estão a realizar exercício físico; 

As máscaras podem ser utilizadas até 4h- 6h, ou devem ser retiradas quando estão húmidas.

2.7-Higiene dos espaços e superfícies 
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A escola elaborou um plano de higienização (anexo 1) que está disponível e todos os profissionais

com funções de limpeza têm conhecimento do mesmo.

Para além da implementação do Plano de higienização foram removidos das salas os acessórios não

essenciais  à  prática  das  atividades  pedagógicas,  reforçando  a  limpeza  e  desinfeção  dos  que  lá

permanecem.

2.8- Medidas de isolamento fora do contexto escolar

Os alunos, docentes ou não docentes, que manifestem febre ou outros sintomas de uma possível

infeção com o COVID-19, não devem ir para a escola, a fim de evitar o contágio de outras pessoas.

Dado tratar-se de crianças, os pais devem manter-se atentos aos indícios ou sintomas que os filhos

apresentam diariamente antes de os deixar na escola e avisar os respetivos professores de qualquer

situação suspeita.

 Em caso de dúvida, deverá ser contactada a Linha Saúde 24 – 808 24 24 24 ou a Linha COVID-19

Braga 220 411 194 e a Diretora que, por sua vez,  entrará em contacto, caso necessário,  com o

Delegado de Saúde local.

2.9-Medidas de isolamento na escola

A Escola dispõe de uma sala de isolamento, localizada no Bloco A (na entrada da escola), no gabinete

a023.

Esta sala dispõe do seguinte equipamento:

 Casa de banho em frente;

 Dispositivo com solução de limpeza das mãos à base de álcool;

 Sabão líquido;

 Toalhetes

 Lenços de papel;

 Água (copos e garrafas);

 Termómetro;
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 Sacos de lixo;

 Máscara;

 Luvas de proteção descartáveis;

 Alimentos não perecíveis.

2.10- Outros aspetos: 

 Privilegiar a via digital para todos os procedimentos administrativos, sempre que possível;

 Devem suspender-se eventos e reuniões com um número alargado de pessoas;

 Privilegiar a via digital ou telefónica no contacto com os encarregados de educação. Nos

casos  em  que  seja  necessário  reunir  presencialmente,  estas  reuniões  deverão  ser,

preferencialmente, individuais ou em pequenos grupos, mantendo as medidas de higiene e

distanciamento;

 Pessoas externas ao processo educativo (p. ex. fornecedores) só entram no recinto escolar

quando tal for imprescindível e, sempre, de forma segura, utilizando máscara e evitando

contacto com as crianças, alunos e pessoal docente e não docente. Os fornecedores em

viatura entram pelo portão de cargas e descargas no recinto da escola. 
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3-Organização das atividades pedagógicas e dos espaços escolares 

3.1-Horários das aulas e distribuição das turmas

Na ESCA existem 73 turmas, das quais funcionarão 39 no turno da manhã e 34 no turno da tarde.

Assim, as turmas do 7º, 10º e 11º anos funcionarão predominantemente no turno da manhã (39): as

turmas do 11º ano na grelha 1 e as turmas do 7º e 10º anos, na grelha 2. As turmas do 8º, 9º e 12º

anos conjuntamente com as turmas dos cursos profissionais no turno da tarde (34): as turmas do 8º,

9º e cursos profissionais, na grelha 1; as turmas do 12 º ano, na grelha 2.

Na Escola Secundária Carlos Amarante (ESCA) foi realizado o desfasamento dos horários – 2 grupos

de turmas Regime diurno, distribuídos pela grelha 1 e grelha 2, como se exemplifica no quadro que

se segue:

Horas
Segunda-feira Terça-feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira

Grelha 1 Grelha 2

8:05 – 8:50 8:20 – 9:05
8:50 – 9:35 9:05 – 9:50

9:45 – 10:30 10:00 – 10:45
10:30 – 11:15 10:45 – 11:30
11:25 – 12:10 11:40 – 12:25

12:10 – 12:55 12:25 – 13:10
PLANO DE HIGIENIZAÇÃO: limpeza e desinfeção

Grelha 1 Grelha 2

14:00– 14:45 14:15– 15:00
14:45 – 15:30 15:00 – 15:45
15:40 – 16:25 15:55 – 16:40
16:25 – 17: 10 16:40 – 17:25
17:20 – 18:05 17:35 – 18:20
18:05 – 18:50 18:20 – 19:05

Regime pós laboral

PLANO DE HIGIENIZAÇÃO: limpeza e desinfeção

19:45 – 20:30

20:45 – 21:30

21:30 – 22:15

22:20 – 23:05

23:05 – 23:50

Orientações para organização das turmas:
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 Os intervalos entre as aulas foram reduzidos até 10 minutos, devendo os alunos permanecer,

sempre que possível, nas zonas ao ar livre de cada escola e com pelo menos 1 metro de

distância.

 A cada turma foi atribuída uma sala fixa, por turno e que será mantida sempre que possível.

Os alunos sentar-se-ão sempre no mesmo lugar da sala que estarão numerados.

 O  professor  sempre  que  muda  de  sala  deverá  higienizar  o  seu  local  de  trabalho  (mesa,

computador, outro material…)

 É garantido o distanciamento físico entre os alunos e alunos/docentes de, pelo menos, 1

metro,  sempre que  possível,  sem comprometer  o  normal  funcionamento  das  atividades

letivas.

 Todas as salas têm toalhetes de papel e desinfetante

 Sempre que possível,  e que tal  não comprometa a segurança das crianças e dos alunos,

devem manter-se as janelas e/ou portas abertas, de modo a permitir uma melhor circulação

do ar e evitar toques desnecessários em superfícies;

3.2-Bufetes/Refeitório

Refeitório

Os alunos quando só têm aulas da parte da manhã e que necessitem de utilizar  os serviços da

cantina  escolar,  devem privilegiar  o  takeaway.  Os alunos do turno da tarde e que não tenham

possibilidade de realizar a refeição em casa, utilizam o refeitório entre as 12 e as 13 horas.

Os alunos do turno da manhã que não recorram ao takeaway, nem tenham possibilidade de realizar

a refeição em casa, utilizam o refeitório entre as 13 e as 14 horas.

Nos períodos de almoço, procurar-se-á respeitar as regras de distanciamento físico entre os alunos,

pelo que a lotação do refeitório ficará reduzida 76 alunos.

O aluno deve dirigir-se  ao refeitório,  cumprindo a  sinalética  e  as  regras  de entrada e saída  do

mesmo, ou seja, entram por uma porta e saem por outra (como já era habitual).

O assistente operacional afeto ao refeitório deverá:

 Vigiar a entrada e saída dos alunos, assegurando a higienização das mãos e cumprimento

dos circuitos;
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 Fazer a desinfeção da mesa e cadeira, sempre que um aluno termina a refeição.

Os alunos que terão acesso em primeiro lugar ao refeitório são os alunos da Educação Especial.

Os  alunos  devem  sentar-se  apenas  nos  lugares  marcados  e  cumprir  a  sinalização  colocada  no

refeitório.

Os alunos devem transportar consigo a mochila/materiais enquanto almoçam, pois os cacifos não

estarão disponíveis para utilização, ou qualquer outro recurso.

É  obrigatória  a utilização de máscara  exceto quando estiverem sentados,  durante o  período de

refeição.  O aluno quando retira a máscara deverá colocá-la em saco próprio e nunca em cima da

mesa ou tabuleiro.

Os talheres e os guardanapos serão fornecidos dentro de embalagem própria.

Sempre que possível, as portas e as janelas estarão abertas.

Bufete escolares

Os alunos, docentes e não docentes deverão trazer, preferencialmente, o lanche de casa, devido ao

facto de os intervalos serem reduzidos, às regras de higienização, ao atendimento e distanciamento

físico.

A  atividade  do  bufete  será  mínima,  assegurando  o  suplemento  alimentar  aos  alunos  que

manifestamente dele necessitem e fornecerá apenas o considerado básico. 

No bufete do aluno serão fornecidos os seguintes alimentos: pão e leite. O Bufete dos a alunos irá

funcionar  apenas  num  período  de  intervalo.  Devem  ser  respeitada  as  distâncias  de  segurança

sinalizadas a manter no acesso ao bufete. A lotação máxima do bufete será de 3 alunos. 

No Bufete dos professores serão fornecidos os seguintes alimentos: pão, leite, café e chá. A lotação

máxima será de 8 e funcionará apenas num período dos intervalos. 

3.3- Instalações desportivas 

Organização do espaço
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No âmbito do plano de contingência da escola define-se um código de conduta para a educação

física  e  desporto  escolar  que  respeite  as  orientações  divulgadas  e  sinalize  os  comportamentos

obrigatórios de salvaguarda da saúde dos utilizadores das instalações desportivas, nomeadamente: 

  Cumprir a sinalética de circulação nas instalações desportivas;

 Desinfetar as mãos à entrada e saída das instalações desportivas, assim como à entrada e

saída das aulas de Educação Física e dos treinos de Desporto Escolar, e após contato com

superfícies de uso comum, usando os dispensadores de SABA;

 Utilizar os reservatórios/garrafas individuais, devidamente identificados, para a realização de

procedimentos de hidratação durante as aulas;

 Instituir  a  obrigatoriedade,  estrita,  da  utilização  de  calçado  exclusivo  para  a  aula  de

Educação Física e dos treinos de Desporto Escolar;

 Cumprir com o distanciamento físico de pelo menos 2 metros em contexto de não realização

de exercício físico, e de pelo menos 3 metros entre alunos durante a prática de exercício

físico; 

 Suspender a recolha dos objetos de valores pertencentes aos alunos (o balneário deverá

manter-se fechado durante a aula/treino).

Arejamento e renovação do ar dos espaços fechados 

 Assegurar, sempre que possível, uma boa ventilação dos espaços, preferencialmente com

ventilação natural, abrindo portas; 

 Em  alternativa,  pode  ser  utilizada  ventilação  mecânica  de  ar,  renovando  o  ar  com

regularidade. 

Balneários e chuveiros 

 A  utilização  dos  balneários  é  permitida  apenas  se  for  possível  assegurar  as  condições  de

distanciamento físico, higienização, limpeza e desinfeção preconizadas na Orientação n.º 014/2020

da DGS.  Os alunos deverão, preferencialmente, e sempre que possível, tomar o banho em casa.

A utilização de balneários e chuveiros deve considerar as seguintes recomendações:

 Garantir a utilização de cabides nos balneários que permita o distanciamento físico de dois

metros entre utilizadores;  
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 Garantir a utilização de chuveiros que permitam o distanciamento físico de pelo menos dois

metros entre utilizadores;  

 Assinalar de forma visível quais os cabides e chuveiros que não podem ser utilizados;

 Disponibilizar um balneário para cada turma.

As turmas estão organizadas com aulas teóricas e aulas práticas permitindo que cada balneário seja

utilizado apenas por uma turma, em cada tempo letivo.

Uso da máscara 

Aplicando-se o Princípio da Precaução em Saúde Pública, é de considerar o uso de máscaras por

todas as pessoas que permaneçam em espaços interiores fechados com múltiplas pessoas, como

medida de proteção adicional ao distanciamento social, à higiene das mãos e à etiqueta respiratória.

Assim, é recomendado:  

 Docentes: obrigatório o uso de máscara. Dispensa da obrigatoriedade do uso de máscara

durante a lecionação de sessões de exercício que impliquem realização de exercício físico;  

 Pessoal não docente obrigatório o uso de máscara;

 Alunos:  obrigatório  o  uso  de  máscara,  na  entrada  e  saída  das  instalações  e  espaço  de

aula/treino.  Dispensa  da  obrigatoriedade  do  uso  de  máscara  durante  a  realização  de

exercício físico; 

 A máscara deverá estar guardada dentro de um saco devidamente identificado/numerado. 

3.4-Outros espaços partilhados:

Biblioteca 

 Zona informal – só podem ser utilizados 13 sofás. 

 Zona de atendimento - funciona com um lugar disponível para o atendimento unipessoal 

 Zona de trabalho de grupo – as mesas ficam apenas com 2 lugares sentados disponíveis,

perfazendo 14 lugares

 Zona de leitura individual – as mesas são utilizadas por 1 aluno, no total 20

 Zona multimédia – cada mesa de PC tem apenas um lugar sentado. 
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O acesso ao fundo documental é livre, mas reservado a um máximo de 5 alunos de cada vez.  Não

podem  realizar  trabalhos  de  grupo,  estudo  coletivo,  e/ou  a  partilhar  equipamentos  e/ou

documentos no espaço da biblioteca. 

A  requisição  deve  ser  realizada  24h  antes  do  empréstimo  ou  da  atividade  (através  do  email

bibliotecacarlosamarante@aecarlosamarante.pt).  É  da  responsabilidade  de  quem  requisita  o

levantamento e a entrega dos livros ou outros materiais. 

Sempre que o aluno manuseia um livro/DVD, e não o quer requisitar, deve deixá-lo no carrinho dos

livros identificado com a palavra LIVROS/QUARENTENA.   O(s) livro(s) escolhido(s) para empréstimo

domiciliário são requisitados no balcão de atendimento. Após utilização (consulta presencial e/ou

empréstimo domiciliário)  os  documentos são devolvidos  no balcão de atendimento e  colocados

pelos utilizadores na caixa disponibilizada para o efeito para serem sujeitos a quarentena.  

Após utilização dos equipamentos informáticos, mesas e cadeiras são desinfetados. É colocado um

separador a dizer LIMPO em cima do teclado desinfetado. 

Os documentos (livros, revistas…) são, após manuseamento pelos utilizadores, colocados 48 horas

de quarentena sendo posteriormente arrumados nas estantes. 

As portas de entrada e de saída da biblioteca estarão sempre abertas, assim como as janelas, de

forma a garantir a circulação do ar.

Salas especificas: Laboratórios, TIC, EV/ET

No âmbito do Plano de Contingência da Escola define-se um Código de Conduta para as aulas em

salas  que  respeite  as  orientações  divulgadas  e  sinalize  os  comportamentos  obrigatórios  de

salvaguarda da saúde dos utilizadores.

As  aulas  de  BG  e  FQ,  em turnos,  os  alunos  permanecem no mesmo laboratório  e  deve  ser  o

professor a trocar.  Se for necessário usar material noutro laboratório que já foi usado no turno

anterior pela mesma turma, o professor, ao trocar, deve transportar o referido material em carrinho

para o laboratório onde está o outro turno e, no fim da aula, devolver o carrinho e o material ao

laboratório de origem assinalado com a frase "para desinfeção". O material é usado exclusivamente

pelo professor. Cada professor começa a aula no "seu" laboratório e, no final da aula do último

turno, responsabiliza-se pelo fecho da porta do laboratório que ocupou. 
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Nas salas especificas, em aulas de desdobramento, os alunos de cada turno deverão no final e no

início de cada aula realizar o seguinte procedimento com a supervisão e apoio do professor:

 O professor coloca um toalhete de papel com desinfetante em cima da mesa de cada aluno;

  O  aluno  deverá  proceder  à  higienização  do  seu  local  de  trabalho  (mesa  e  cadeira,

computador);

 Assim que termina, deverá colocar o toalhete no caixote do lixo;

 No final deverá higienizar as mãos.

Sala dos Professores 

A lotação máxima de utilizadores neste espaço é de 30 pessoas, de acordo com a sinalética utilizada 

no espaço.

As regras de utilização são:

 A entrada e saída do espaço deve respeitar a sinalética;

 A sala deve ser utilizada no tempo estritamente necessário para a realização de qualquer 

tarefa;

 Sempre que possível as janelas estarão abertas para arejamento do espaço;

 Cumprir as regras de utilização da sala do pessoal docente e não docente.

Salas do aluno 

A sala do aluno do piso 0 terá uma lotação máxima de 38 alunos. A sala do aluno do piso -1 terá uma

lotação máxima de 30 alunos.  

O acesso à sala do aluno é feito através do cumprimento da sinalização colocada no espaço.

Os alunos só poderão ocupar os espaços de acordo com a sinalética.

Não são permitidas aglomerações de alunos, devendo dispersar-se, sempre que possível, pelas áreas

ao ar livre da escola; 

Um assistente operacional fará a higienização e desinfeção de mesas e cadeiras, após cada 

utilização.
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Casas de banho

Nas casas de banho serão assinalados os lavatórios que não poderão ser utilizados, assim como os 

urinóis nas casas de banhos dos rapazes. Será afixado em todas as portas de casa de banho a lotação

máxima da mesma.

O professor, sempre que entender adequado deverá facilitar a ida à casa de banho em período letivo

para evitar aglomeração de alunos.

Reprografia/papelaria

O acesso à reprografia está devidamente sinalizado. Os pedidos serão realizados, sempre, via email. 

Só é permitida a entrada a 1 pessoa.

Sala de ensino estruturado e sala de apoio especializado

• As salas serão reorganizadas, de forma a manter o distanciamento dos alunos pelo 

menos 2 m;

• Os alunos serão separados por turma para apoio pedagógico e/ou intervenção 

individualizada e só muito excecionalmente (razões pedagógicas), serão permitidos 

grupos de alunos oriundos de turmas diferentes. Nessas situações, os alunos têm que 

estar de máscara, cumprir o distanciamento de 2 m, não partilhar material pedagógico 

e/ou lúdico.

• Só serão utilizados materiais que permitam a correta higienização;

• Material utilizado que não possa ser imediatamente higienizado (ex livros, jogos outro 

material lúdico pedagógico), após utilização fica em quarentena 48h;

• As terapias serão organizadas de forma a manter o distanciamento de pelo menos 2m e 

em horário diferente para alunos de diferentes turmas. Sempre que isso não seja 

possível, aplica-se a excecionalidade dos apoios pedagógicos.

• A marquesa para troca de fralda, será devidamente higienizada após cada muda;

• Docentes e não docentes usam bata de proteção, e trocam sempre que necessário;
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• Os alunos devem entrar e sair pelo acesso destinado à sua turma de origem;

• Dentro da escola devem ser respeitados os circuitos de circulação definidos.

3.5-Circuitos e sinalética

Os  alunos  irão  entrar  na  escola  em  momentos  diferentes,  porque  estão  divididos  por  turnos

evitando assim aglomeração de alunos na entrada da escola.

A entrada e saída processa-se pelas portarias da rua da Restauração e da rua Beato Miguel  de

Carvalho. Na entrada o aluno está disponível desinfetante para a higienização das mãos.

Todo o recinto da escola exterior e interior está sinalizado com setas, de forma a que os alunos,

docentes e não docentes circulem sempre pela direita e todos os locais terão sinalética para sinalizar

cadeiras, locais etc. que não devem ser utilizados para manter o devido distanciamento físico. 

Os alunos das Unidades de ensino estruturado ou Unidades de apoio especializado, entram pelo

portão das cargas e descargas. São retirados das viaturas e dirigem-se às unidades acompanhados,

por um Assistente Operacional. 

No horário de saída, mantém-se o circuito no sentido inverso, de acordo com a sinalética.

 A todas as turmas será atribuída uma sala fixa, com um lugar fixo identificado com o número do

aluno. 

Sempre  que  necessário  recorrer  a  salas  especificas  os  alunos  irão  mudar  de  sala  cumprindo  a

sinalética do interior da escola.
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4-Medidas reativas 

4.1- Caso suspeito de covid-19

De acordo com a DGS, as pessoas que desenvolvam quadro respiratório agudo com tosse (de novo

ou agravamento da tosse habitual), ou febre (temperatura> ou = 38ºC), ou dispneia / dificuldade

respiratória, são consideradas suspeitas de COVID-19.

4.2- Atuação perante um caso suspeito de covid-19, na escola

Perante a detecção de um caso suspeito na escola são ativados imediatamente os procedimentos

abaixo descritos:

Encaminhamento do caso suspeito até à sala de isolamento (gabinete a023), pelo circuito definido.

Se for um aluno, menor de idade, deverá ser acompanhado por um adulto que permanecerá, com

este na sala de isolamento. O adulto que acompanha o aluno deverá  cumprir com as precauções

básicas  de controlo de infeção,  nomeadamente quanto à higienização das  mãos e utilização de

máscara.  Deve  reportar  o  caso  ao  encarregado  de  educação,  aos  responsáveis  da  escola  e  às

entidades competentes.

Assim  sendo,  para  o  encaminhamento  de  qualquer  caso  suspeito,  cria-se  a  seguinte  cadeia  de

comando (Anexo 2- Fluxograma):

Na escola:

1º- Contactar o ponto focal (PBX - Olívia Silva/Ângela Silva e Maria Sameiro Pinheiro) ou a Diretora

(ou outro elemento da direção); 

2º-O ponto focal contacta o Encarregado de educação;

3º-Contactar o SNS 24 ou a linha covid Braga 220 411 194. Pode ser o encarregado de educação ou a

diretora/ ponto focal se tiver autorização prévia do Encarregado de educação.

Na sequência da triagem telefónica:

 Se o caso não for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem telefónica (SNS 24 ou

Linha Covid 19 Braga), a pessoa segue o procedimento normal da escola, de acordo com o
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quadro  clínico  apresentado.  Terminam  os  procedimentos  constantes  no  Plano  de

Contingência para COVID-19.

 Se o caso for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem telefónica (SNS 24 ou Linha

Covid 19 Braga) será encaminhado de uma das seguintes formas:

o Autocuidado: isolamento em casa;

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

o Avaliação Clínica em Serviço de Urgência

A deslocação para casa, para os serviços de saúde ou para o local de realização de teste deve ser

feita em viatura própria, ou em viatura própria dos encarregados de educação, caso seja menor de

idade. Se tal não for possível, deve ser utilizada uma viatura de transporte individual, não devendo

recorrer-se a transporte público coletivo. Durante todo o percurso o caso suspeito e o(s) respetivo(s)

acompanhante(s) devem manter a máscara devidamente colocada.

Atenção: Se  o  encarregado de educação não contactar  o  SNS 24 ou a Linha Covid  19 Braga,  a

Autoridade  de  Saúde  Local  deve  ser  informada  da  situação  pelo  diretor  ou  ponto  focal  do

estabelecimento de educação ou ensino.

O ponto focal ou o Diretor contacta de imediato a Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde

Pública Local. 

A escola fornece à Autoridade de saúde o nome, data de nascimento, contato telefónico das pessoas

que integram o respetivo grupo (alunos, pessoal docente e não docente) do caso suspeito, de forma

a facilitar a aplicação de medidas de saúde pública aos contatos de risco.

A autoridade local de saúde: 

 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, se for um menor.

 No primeiro contacto com o estabelecimento de educação ou ensino, procede a uma rápida

avaliação da situação/risco.
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 Informa o caso, os contatos 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

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

todo o estabelecimento de educação ou ensino;

o Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços mais utilizados pelo

caso suspeito, bem como da área de isolamento;

o 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).

Após a classificação dos contatos (exposição de alto risco ou exposição de baixo risco), a Autoridade

de saúde, irá definir a implementação de medidas que podem ser:

 Medidas  individuais  a  aplicar  aos  contactos  (informação  fornecida  ao  próprio  ou  ao

encarregado de educação)

 Medidas coletivas (de acordo com a adotar pelo estabelecimento de educação ou ensino):

o Encerramento de uma ou mais turmas;

o Encerramento de uma ou mais zonas do estabelecimento de educação ou ensino;

o Encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino.

4.3- Atuação perante um caso confirmado de covid-19, fora do estabelecimento

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 todo o seguinte procedimento:

 Ser contactado o ponto focal 

 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.
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 A escola fornece à Autoridade de saúde o nome, data de nascimento, contato telefónico das

pessoas que integram o respetivo grupo (alunos, pessoal docente e não docente) do caso

suspeito, de forma a facilitar a aplicação de medidas de saúde pública aos contatos de risco.

A Autoridade de Saúde Local:

  Assegura a investigação epidemiológica (in loco, se necessário)

 Efetua  a  avaliação  de  risco  e  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:

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

estabelecimento de educação ou ensino;

o 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);

o 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).

Após a classificação dos contatos (exposição de alto risco ou exposição de baixo risco), a Autoridade

de saúde, irá definir a implementação de medidas que podem ser:

 Medidas  individuais  a  aplicar  aos  contactos  (informação  fornecida  ao  próprio  ou  ao

encarregado de educação)

 Medidas coletivas (de acordo com  a adotar pelo estabelecimento de educação ou ensino:

o Encerramento de uma ou mais turmas;

o Encerramento de uma ou mais zonas do estabelecimento de educação ou ensino;

o Encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino.

4.4- Atuação perante um caso confirmado
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Perante um caso com teste laboratorial positivo para COVID-19, o mesmo deve permanecer em

isolamento até cumprir com os critérios de cura documentada.

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

estabelecimento de educação ou ensino.

5- Gestão de surtos

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

ativa e com ligação epidemiológica.

Perante a existência de um “surto” num estabelecimento de educação ou ensino, a Autoridade Local

de saúde fará a avaliação de risco e define medidas a implementar tais como:

 Isolamento de casos confirmados ou suspeitos;

 Isolamento de casos confirmados ou suspeitos e isolamento profilático de contactos de alto

risco;

 Encerramento de uma ou mais turmas;

 Encerramento de uma ou mais zonas da escola;

 Encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino
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Contatos úteis 

Linha de SNS24 – 808 242 424 

Linha Covid-19 Braga 220 411 194

Unidade de Saúde Pública – 253 208 260 

Telefone da Escola Sede –253 618 001

e-mail – info@aecarlosamarante.pt

Endereço do site do agrupamento – www.aecarlosamarante.pt
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Anexo 1- Plano de higienização
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Anexo 2 – Fluxograma de atuação perante um caso suspeito na escola
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