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INTRODUÇÃO 

 

Apresenta-se uma adenda, ao Plano de Contingência da infecção do Coronavírus – Covid 19, 

elaborado a 9 de março de 2020, e este apresenta as medidas e os princípios gerais a adotar na 

organização e funcionamento das Escolas de Educação Pré-Escolar, do Ensino Básico e Secundário 

no ano letivo 2020/2021. 

 

1. EQUIPA OPERATIVA 
 

A Equipa Operativa será aquela que fará a articulação entre a Escola Sede de Agrupamento 

e as outras escolas do agrupamento. A Coordenação desta equipa será assumida pela Direção. No 

Agrupamento de Escolas de São João da Talha, a Equipa Operativa organiza-se do seguinte modo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COORDENADORA DA EQUIPA 

OPERATIVA 

Maria da Luz Costa (Diretora) 

SUBSTITUÍDA POR: 

José Cruz (Subdiretor) 

CONSULTORA 

Célia Alves 

GESTÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS 

Susana Roque (Adjunta Direção) 

Carla Almeida (Adjunta Direção) 

José Gomes (Adjunto Direção) 

 

SERVIÇOS 

ADMINISTRA-

TIVOS 

Liseta Santos 

(Chefe dos 
serviços A.E) 

Graça 
Guerreiro 

(Assistente 
Técnica) 

SERVIÇOS DE 

APOIO À 

DOCÊNCIA NA 

SECUNDÁRIA 

Maria José 
Rego 

(Coordenadora 
das assistentes 
operacionais) 

Cidália Reis 

(Assistente 
operacional) 

 

REFEITÓRIO 

SECUNDÁRIA 

Carla 
Almeida 

 

MATERIAIS 

Liseta Santos e 
Coordenadores 

de 
Estabelecimento 

REFEITÓRIO 

BÁSICA 

Cristina 
Pereira 

 

SERVIÇOS DE 

APOIO À 

DOCÊNCIA NA 

BÁSICA 

Irene Costa 

(Coordenadora 
das assistentes 
operacionais) 

Dulce Antunes 
e Cristina 

Bumba 

 (Assistentes 
operacionais) 

 



3 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DAS MEDIDAS DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ESCOLAR 

EM SITUAÇÃO DE CRISE 

 
A evolução da pandemia é imprevisível sendo possível que surjam casos de infeção por 

coronavírus entre os profissionais podendo conduzir a uma situação de elevado absentismo. Neste 

caso, dever-se-ão implementar medidas que visem assegurar os serviços mínimos para garantir as 

atividades essenciais da escola: 

 

1- Limpeza da escola 

 

• Reposição de stocks de produtos de higiene com fornecedores alternativos identificados 

pelo sector. 

 

2- Serviços administrativos 

 

• Definição das atividades prioritárias. 

• Redução do número de horas de atendimento ao público. 

• Atendimento ao público apenas por telefone ou por email. 

 

3- Fornecimento de refeições (Refeitório) 

 

• Reposição de stocks de bens alimentares por fornecedores identificados. 

• Take-away para os alunos que terminarem as aulas no período da manhã. 

• Refeições em turnos diferentes, de forma a permitir o distanciamento social. 

ESCOLA BÁSICA Nº1 – Lucinda Pires (Coordenadora) e Felícia Amaral e 

Alzira Fernandes (AO) 

ESCOLA BÁSICA Nº2 – Susana Matias (Coordenadora) e Filomena 

Ferreira e Alice Silva (AO) 

ESCOLA BÁSICA VALE DE FIGUEIRA – Dulce Bogas (Coordenadora) e 

Cátia Costa e Lurdes Rodrigues (AO) 

ESCOLA BÁSICA Nº4 – Liliana Rodrigues (Coordenadora) e Marília 

Pereira e Isabel Amaral (AO) 
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4 – Estratégias de Substituição 
 

Perante um cenário de elevado absentismo do Pessoal Docente e Não Docente, serão feitos 

pedidos de reforço à reserva de recrutamento docente e ainda contactar o técnico da Câmara 

Municipal de Loures responsável pelo Agrupamento no sentido de apoiar e colaborar na 

cedência de recursos humanos necessários de forma a garantir as mínimas condições de 

funcionamento das Escolas 

 

O encerramento da Escola Sede será efetuado se determinado pelo Delegado de Saúde, 

após avaliação epidemiológica da situação.  

No caso de eventual encerramento dos Estabelecimentos de Ensino pertencentes ao 

Agrupamento, fornecer-se-ão aos Pais e Encarregados de Educação informações referentes ao 

período de encerramento e as medidas de vigilância a adoptar, por email, por escrito e através 

da página da internet. 

 

3. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLO DA INFEÇÃO 

 
As medidas de prevenção têm como objetivo dotar a comunidade educativa de 

comportamentos que sejam preventivos: informação a todos do Plano de Contingência, 

cumprimento assertivo das mesmas, higienização e medidas de isolamento. 

 

1. Informação e capacitação 

a. Com a entrada em vigor deste plano de contingência e ação, até que se 

justifiquem procedimentos diferentes, serão divulgados nos suportes físicos 

dentro das Escolas do Agrupamento e/ou por email, todos os comunicados, 

orientações e informações publicadas pela Direção Geral de Saúde no site 

www.dgs.pt; 

b. Serão distribuídos cartazes por todas as salas de aula, portaria, sala dos 

professores, refeitório, BE/CRE, secretaria e direção;  

c. Serão colados junto aos lavatórios da escola, cartazes com a demonstração da 

técnica de higienização das mãos. 

d. Sempre que se justificar serão emitidas explicações internas sobre algumas 

dúvidas que surjam no âmbito daqueles comunicados, orientações e 

informações: 

e. Será identificada a área de isolamento definida nos termos do ponto 5.2.1 da 

Orientação nº 006/2020 emitida pela Direção Geral da Saúde, no dia 

http://www.dgs.pt/
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26/02/2020. 

f.    Os números de telefone dos diferentes parceiros estarão afixados junto ao 

telefone de contacto com o exterior, em todas as Escolas do Agrupamento. 
 

2. Características do vírus, modo de transmissão e medidas para a sua minimização 

 

a. Definição de caso suspeito 

A doença manifesta-se predominantemente por sintomas respiratórios, nomeadamente, 

febre, tosse e dificuldade respiratória, podendo também existir outros sintomas, entre os quais, 

odinofagia (dor de garganta), e dores musculares generalizadas. 

 

Elementos da comunidade educativa que apresentem qualquer um destes sintomas, não 

devem comparecer à escola. 

 

b. Transmissão da Infeção 

Considera-se que a 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 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). 

As medidas preventivas no âmbito da COVID-19 a instituir pelo Estabelecimento de Ensino 

deverão ter em conta as vias de transmissão direta (via aérea e por contacto) e as vias de 

transmissão indireta (superfícies/objetos contaminados). 

 

c. Período de incubação 

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

segundo as informações publicadas pelas Autoridades de Saúde. Como medida de precaução, a 

vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14 dias desde a data da última exposição 

a caso confirmado. As medidas preventivas no âmbito do COVID-19 têm em conta as vias de 



6 

transmissão direta (via aérea e por contacto) e as vias de transmissão indireta 

(superfícies/objetos contaminados). 

 

d. Equipamento e produtos a disponibilizar 

 Avaliação das necessidades de material (equipamento de lavagem/secagem das mãos) 

 Kit sala de isolamento: 6 máscaras cirúrgicas, toalhetes de papel, álcool sanitário a 70ºC, 

termómetro. 

 A sala de isolamento é a atual sala “Covid” situada no Pavilhão G junto da Sala 55 na 

Escola Sede. Esta sala situa-se perto de uma das saídas da escola e tem casa de banho de 

uso restrito na proximidade, minimizando-se o contacto do possível caso com a restante 

comunidade escolar. 

 Colocação e manutenção de dispensadores de desinfetante (solução alcoólica) nos 

seguintes locais: PBX, secretaria, à entrada de todos os blocos, casas de banho, bufete, 

sala de isolamento e salas de aula. 

 

e.  Práticas de higiene 

No que diz respeito à higiene das instalações são necessários os seguintes procedimentos: 

I. Espaços comuns 

 Limpeza e higienização de todos os espaços várias vezes ao dia. 

 

II. Blocos/ salas de aulas 

 depois do início de cada aula, o professor deve deixar a sala aberta e o Assistente 

Operacional (AO) deve desinfetar as maçanetas das portas do lado de dentro e de fora de 

cada porta e os corrimãos de cada bloco; 

 arejar, sempre que possível, as salas de aula e todos os locais fechados nos quais existam 

aberturas para o exterior, abrindo portas e janelas, nomeadamente casas de banho; 

 efetuar a limpeza/desinfeção das casas de banho após todos os intervalos; 

 desinfeção das mesas e materiais, nomeadamente teclados, das salas específicas entre as 

trocas de turmas/turnos; 

 efetuar a limpeza/desinfeção da sala de isolamento após cada caso. 

 

III. Relativamente à higiene pessoal: 

 Obrigatoriedade de lavagem das mãos; 

 Os membros da comunidade educativa podem desinfetar as mãos à entrada de cada 

pavilhão e em cada sala de aula. 
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 Em cada sala de aula estará disponível material de limpeza/ desinfeção para quem queira 

limpar/desinfetar o seu local de trabalho; 

 Sempre que possível os membros da Comunidade Educativa deverão cumprir os 

procedimentos básicos para higienização das mãos (lavar as mãos com água e sabão durante 

pelo menos 20 segundos, cobrindo todas as superfícies das mãos e esfregando-as até ficarem 

secas); 

 Sempre que qualquer pessoa tenha necessidade de espirrar ou de tossir, deverá cumprir 

os procedimentos de etiqueta respiratória evitando tossir ou espirrar para as mãos, tossindo 

e/ou espirrando para o antebraço ou manga, com o antebraço fletido ou usar lenço de papel 

e higienizar as mãos após o contacto com as secreções respiratórias; 

 Deverão ser implementados procedimentos de conduta social, evitando apertos de mão e 

contactos próximos; 

 Não são permitidos grupos de convívio social com mais de 10 elementos. 

 

3. Atuação do Estabelecimento de Educação ou Ensino perante um caso suspeito de 

Covid-19 

São considerados casos suspeitos todas as pessoas que apresentem sintomas de 

infeção respiratória aguda, febre, tosse ou dificuldades respiratórias. Qualquer 

membro da Comunidade Escolar com estes sinais e sintomas, ou que identifique um 

membro da Comunidade Escolar com critérios compatíveis, deve informar os 

responsáveis diretos, pode ser um professor ou um assistente operacional. 

O aluno deve ser encaminhado para a sala de "isolamento", definida no Plano de 

Contingência. O responsável direto deve contactar, de imediato, a Direção. O 

Encarregado de Educação do aluno deve ser contactado e informado da situação. Deve 

solicitar-se ao Encarregado de Educação que se dirija à escola Deve também ser 

questionado quanto à possibilidade de o aluno ter tido contacto com alguém ou ter 

estado nalguma situação que o possa tornar caso suspeito. 

Na área de isolamento, o encarregado de educação, ou o próprio se for um 

adulto, contacta o SNS 24 ou outras linhas criadas para o efeito e segue as indicações 

que lhe forem dadas. Deve então ligar para o profissional de saúde do SNS 24 Linha de 

Saúde 24 (808 24 24 24). 

Nas situações necessárias o responsável direto assegura que seja prestada, a 

assistência 
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adequada ao aluno até à área de "isolamento" devendo, sempre que possível, 

assegurar-se a distância de segurança (superior a 1 metro) do doente. 

Quem acompanhar e prestar assistência ao doente deve assegurar a utilização de 

uma máscara cirúrgica e luvas descartáveis, para além do cumprimento das precauções 

básicas de controlo de infeção (PBCI) quanto à higiene das mãos após o contacto com o 

doente. 

Deve ser verificado se a máscara se encontra bem ajustada (ou seja: ajustamento 

da máscara à face, de modo a permitir a oclusão completa do nariz, boca e áreas 

laterais da face. 

Sempre que a máscara estiver húmida deverá ser substituída por outra. 

Resumindo, perante a identificação de um caso suspeito, devem ser tomados os 

seguintes passos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fluxograma de atuação perante um caso suspeito de COVID-19 em contexto escolar 

 

Caso exista um caso suspeito de COVID-19 triado pela SNS 24 ou outras linhas de 

triagem telefónica, é contactada de imediato a Autoridade de Saúde Local/Unidade 

de Saúde Pública Local. 
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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. 

Depois da saída do caso suspeito deve-se: 

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

 Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente 

manuseadas e mais utilizadas pelo doente, com maior probabilidade de estarem 

contaminadas. Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do local ocupado pelo 

doente (incluindo materiais e equipamentos utilizados por este). 

 

Na situação de Caso Confirmado 

 Aguardar pelas instruções do Delegado de Saúde. 
 
 
 

4. PROCEDIMENTO EM CASO DE AULAS EM REGIME PRESENCIAL 
 
ESCOLA BÁSICA N.º 1  

 
Horários de entrada e circulação 

 

Turmas 
Entrada/Saída 
(Componente 

letiva) 

Saída 

AEC 
Intervalo 

Almoço 

(Turnos desfasados) 

Pré-escolar 9h às 15h  10.30h às 11h 12h às 13h 

1º Ciclo 9h às 15.30h 17.30h 10.30h às 11h 13h às 14.30h 

 

Turmas/PH/ATL Local Entradas/Saídas 

Pré-escolar Portão e porta principal do edifício do JI / portão e porta lateral do edifício do JI 

1º A Portão principal e porta A (do edifício do 1º Ciclo) 

2º A Portão das traseiras e porta B (do edifício do 1º Ciclo) 

3º/2º A Portão das traseiras e porta B (do edifício do 1º Ciclo) 

3º/4º B Portão principal e porta A (do edifício do 1º Ciclo) 

4º A Portão principal e porta A (do edifício do 1º Ciclo) 

PH/ATL Portão principal e porta C (do edifício do 1º Ciclo) 
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Espaços exteriores com as zonas delimitadas para as turmas do JI e 1º Ciclo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os espaços do JI são rotativos entre as turmas JI1N1 e JI2N1 e os do 1º Ciclo são rotativos entre as 

turmas 1AN1, 2AN1, 32AN1, 34BN1 e 4AN1. 

 

A Sala de Isolamento, para casos suspeitos de COVID-19, situa-se no Edifício do 1º Ciclo - Piso 0. 

 

 

ESCOLA BÁSICA N.º 2  
 

Horários de entrada e circulação 
 

Turmas 
Entrada/Saída 
(Componente 

letiva) 

Saída 

AEC 
Intervalo 

Almoço 

(Turnos desfasados) 

Pré-escolar 9h às 15h  10h às 10.30h 12h às 13h 

1º e 2º Ano 9h às 15.30h 17.30h 10.30h às 11h 13h às 14.30h 

3º e 4º Ano 9h às 15.30h 17.30h 11h às 11.30h 13h às 14.30h 

 

JI 

JI 

1º Ciclo 

1º Ciclo 

1º Ciclo 1º Ciclo 

1º Ciclo 
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Turmas/PH/ATL Local Entradas/Saídas 

Pré-escolar Portão principal e porta B  

1º A Portão principal e porta A  

2º A Portão principal e porta A 

3º/4º A Portão lateral 

4º A Portão lateral 

PH/ATL Portão principal e porta A 

 

Espaços exteriores com as zonas delimitadas para as turmas do JI e 1º Ciclo 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

Os espaços das turmas são rotativos entre as várias turmas de 1º Ciclo. 

A Sala de Isolamento, para casos suspeitos de COVID-19, situa-se no Piso 0 do edifício. 

 

ESCOLA BÁSICA DE VALE DE FIGUEIRA 

 
Horários de entrada e circulação 

 

Turmas 
Entrada/Saída 
(Componente 

letiva) 

Saída 

AEC 
Intervalo Almoço 

Pré-escolar 9h às 15h  10h às 10.30h 12h às 13h 

1º Ciclo 9h às 15.30h 17.30h 10.30h às 11h 13h às 14.30h 

Nota: Os turnos do almoço são rotativos. 

 

Turmas/PH/ATL Local Entradas/Saídas 

Pré-escolar Portão e porta do JI  

1º A Portão e porta principal  

2º A Portão e porta principal 

3º A Portão e porta principal 

4º A Portão do JI e porta da Sala 

4º/3º B Portão e porta principal 

PH/ATL Portão principal e porta A 

 
Espaços exteriores com as zonas delimitadas para as turmas do JI e 1º Ciclo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Os espaços das turmas são rotativos entre as várias turmas de 1º Ciclo. 
 

A Sala de Isolamento, para casos suspeitos de COVID-19, situa-se no gabinete, no Piso 0 do edifício. 
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ESCOLA BÁSICA N.º 4  
 

Horários de entrada e circulação 
 

 

Turmas 
Entrada/Saída 

(Componente letiva) 

Saída 

AEC 
Intervalo 

Almoço 

(Turnos 

desfasados) 

Pré-escolar 9h às 15h  10h às 10.30h 12h às 12.30h 

1º Ano 9h às 15.30h 17.30h 10.30h às 11h 12.30h às 14.00h 

2º ano 9h às 15.30h 17.30h 10.30h às 11h 13h às 14.30h 

3º Ano 9h às 15.30h 17.30h 11h às 11.30h 13h às 14.30h 

4º ano 9h às 15.30h 17.30h 11h às 11.30h 13h às 14.30h 

 

 

Turmas/PH/ATL Local Entradas/Saídas 

Pré-escolar Bloco 3 – Portão pequeno e porta principal do JI 

1ºA Bloco 1 – Portão grande e porta do Bloco 1 

1º B Bloco 1 - Portão grande e porta do Bloco 1 

1º/2º C Bloco 1 - Portão grande e porta do Bloco 1 

2º A Bloco 1 - Portão grande e porta do Bloco 1 

2º B Bloco 2 – Porta das traseiras e porta do Bloco 2 

3º A Bloco 1 - Portão grande e porta do Bloco 1 

3º B Bloco 1 - Portão grande e porta do Bloco 1 

3º C Bloco 2 – Porta das traseiras e porta do Bloco 2 

4º A Bloco 2 – Porta das traseiras e porta do Bloco 2 

4º B Bloco 2 – Porta das traseiras e porta do Bloco 2 

4º C Bloco 3 – Portão pequeno e porta principal do Bloco 3 

PH/ATL Bloco 3 - Portão pequeno e porta do refeitório   
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Espaços exteriores com os percursos das entradas e saídas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espaços exteriores com as zonas delimitadas para os intervalos das turmas do JI e 1º Ciclo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Sala de Isolamento, para casos suspeitos de COVID-19, situa-se no edifício do 1º Ciclo, no Piso 0. 
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ESCOLA BÁSICA DE SÃO JOÃO DA TALHA  
 

Plantas de circulação 
 

Desfasamento de horários: TURNO DA MANHÃ - 5º e 6º anos. 

TURNO DA TARDE - 7º, 8º e 9º anos. 

 

Planta dos Espaços Exteriores 
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PISO 0 (Bloco Sul) 

 

 

 

A Sala de Isolamento, para casos suspeitos de COVID-19, é a Sala PES, junto à sala da coordenação. 
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PISO 0 (Bloco Norte) 
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PISO 0 (Bloco do Refeitório) 
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PISO 1 (Bloco Sul) 
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PISO 1 (Bloco Norte) 
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Espaço exterior com as zonas delimitadas para as turmas do 2º e 3º Ciclo 
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PROCEDIMENTO EM CASO DE AULAS EM REGIME PRESENCIAL 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE SÃO JOÃO DA TALHA  

 
Plantas de circulação 

 

Desfasamento de horários: TURNO DA MANHÃ – 11 º e 12 º anos. 

TURNO DA TARDE – 7 º, 8 º, 9 º e 10 º anos. 
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4.1 Procedimento em caso de aulas em regime misto / regime de ensino não 

presencial 

Este documento tem em conta as orientações para o ano letivo 2020/2021 que prevê 3 

cenários possíveis na sua organização (Regime Presencial, Regime Misto e Regime Não Presencial) 

considerando a evolução da pandemia COVID-19 ao longo do ano letivo.  

Os alunos com mais vulnerabilidade para o ensino à distância devem ser identificados no 

início do ano letivo pelo Professor Titular de Turma/ Diretor de Turma em articulação com o SPO. 

Na eventualidade do ensino presencial passar para o Regime Misto ou Regime Não Presencial 

devem ser criadas condições para o acesso destes alunos a um destes planos. 

A passagem para o Regime Misto ou Regime Não Presencial far-se-á por ordem das entidades 

competentes e para os grupos determinados. 

 

4.1.1 Procedimento em caso de aulas em regime misto 

O Regime Misto é efetuado com a frequência de grupos em dias alternados. Metade da 

turma frequenta as aulas presenciais nuns dias e a outra metade funciona em trabalho autónomo 

em casa e na semana seguinte trocam. As tarefas para o trabalho autónomo são dadas pelo 

professor titular de turma/ da disciplina no dia das aulas presenciais ou pelos meios digitais 

incluídos no Plano E@D. 

Deve ser dada preferência a estarem presencialmente na sala de aula os alunos mais 

vulneráveis, em termos tecnológicos e com menores condições para o ensino à distância.  

 

4.1.2 Procedimento em caso de aulas em regime não presencial 

O Regime Não Presencial decorrerá de acordo com o Plano E@D (já utilizado no ano letivo 

anterior) que será atualizado e adaptado a cada caso/horário. 

 

5. ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
 

Num cenário de constante adaptação como este que se nos apresenta, a colaboração de 

todos é imprescindível. O contacto entre a Escola e a Família é ainda mais importante. 

Mas todos queremos que o processo decorra com a maior normalidade possível. Assim sendo, 

solicita-se que sempre que possível os contactos sejam feitos por via telefónica ou por email. No 

caso de ser necessária uma reunião presencial, a mesma deve ser agendada de modo a evitar 

aglomerações ou deslocações que não possam ser atendidas. 

Pede-se também que efetuem a marcação dos almoços e respetivo carregamento dos 

cartões do aluno via online/multibanco. 
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6. ATUALIZAÇÃO 
 

Este documento encontra-se em permanente atualização de acordo com as orientações 

emanadas pela DGS e pelo Ministério da Educação. 

 
 

Setembro de 2020 

 

A Diretora do Agrupamento 

 


