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Nota de abertura 

 

Aos  alunos, pais/EE e docentes e não docentes da EPB 

Partilhamos atualmente a vivência de um novo contexto, profundamente desafiante, que nos tem levado 

a todos a uma alteração profunda no modo como atuamos e, muito em particular, no modo como 

estamos a viver a Escola. 

Não só se alteram os espaços, mas também as dinâmicas e interações que neles ocorrem, pela 

necessidade imperiosa de todos mantermos uma cultura preventiva e uma atitude de responsabilidade  

social, que nos coloque em segurança e que garanta as melhores condições possíveis para que  

aprendizagem continue a acontecer. 

Regressamos às aulas em regime presencial, o regime que melhor garante “o direito a uma justa e efetiva 

igualdade de oportunidades no acesso e sucesso escolares”, tal como está definido na Lei de Bases do 

Sistema Educativo. O regime em que conseguimos manter a riqueza do contacto direto entre 

professor/aluno, as relações sociais entre os alunos, ainda que limitadas ao grupo turma e condicionadas 

pelo necessário distanciamento físico.  

O regresso à escola é um momento desafiante e exigente, e não está livre de constrangimentos, mas a 

EPB e a sua equipa estão fortemente empenhadas em poder encontrar as melhores respostas possíveis 

para os contornar. Mas precisamos da ajuda de todos e de cada um. Neste regresso, vamos reforçar 

cuidados e apelar a comportamentos e atitudes responsáveis.   

Aos alunos, damos as boas-vindas à escola e a um novo ano letivo. Que bom ter-vos connosco! Pedimos 

que continuem a demonstram sentido de cidadania, solidariedade e responsabilidade. Lembrem-se que 

foi esse comportamento responsável que veio permitir que pudéssemos voltar à escola, e por isso é 

fundamental continuar a zelar pelo cumprimento de todas as orientações. Elas estão feitas para vos 

proteger, para proteger toda a comunidade educativa e todas as famílias. 

Sabemos que é difícil manter o distanciamento entre os colegas e amigos, mas é imprescindível para 

que todos possam estar juntos, nesta pequena distância que é sinal de amizade, porque amigo é quem 

cuida. 

Aos encarregados de educação pedimos que reforcem junto dos vossos filhos e educandos a 

necessidade de cumprir escrupulosamente todas as recomendações de higiene e segurança dadas 

pela Escola. Pedimos colaboração e compreensão. Todas as orientações estão pensadas para proteger 

a comunidade educativa, e, como tal, também os ALUNOS e as suas FAMÍLIAS! Apelamos, ainda, a que 

comuniquem à escola, por via dos Diretores de Turma, qualquer situação de sintomas que possam 

eventualmente estar relacionados com o covid-19, ou alguma situação de exposição de risco, para que 

possamos acompanhar da melhor forma e dentro do possível, e no apelo lançado pelo governo, manter 

identificadas as cadeias de contágio e cumprir medidas no plano de contingência. 

Aos nossos colaboradores, agradecemos a atitude fortemente empenhada e cooperante, o trabalho 

exemplar que têm tido ao longo destes meses, renovando dinâmicas, reinventando estratégias, 

relevando a força do trabalho colaborativo. São atores principais na afirmação da qualidade do nosso 

Projeto Educativo e estamos certos de que sabiamente saberão ajustar novamente as velas para 

responder da melhor forma à viagem neste novo ciclo. 

Mantemos a confiança em todos e no futuro. 

Contamos com cada um neste desafio que é, enquanto ensinamos e aprendemos, protegermo-

nos uns aos outros! 

 

A Diretora Executiva 
Ana Cláudia Rodrigues 

Setembro 2020 
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Nota introdutória ao documento 

 

Neste particular contexto, em que forçosamente se continua a impor a adoção de medidas 

extraordinárias, a Escola Profissional de Braga (EPB), emite o presente documento estabelece as medidas 

de organização e funcionamento da EPB para o ano letivo 2020/2021, ancoradas nas orientações 

emanadas dos serviços do Ministério da Educação e da Direção-Geral de Saúde, na sequência do surto 

epidemiológico da Covid-19, no sentido de garantir as necessárias condições de segurança para toda a 

comunidade educativa no decurso das atividades letivas.  

É fundamental garantir que a comunidade educativa possui informação sobre as medidas de prevenção 

– higiene pessoal e do ambiente escolar – que deverão ser adotadas.  

Ao preparar os alunos e restante comunidade escolar, estes atuarão como veículo de transmissão dos 

conhecimentos apreendidos, ensinando e alertando outros públicos, entre os quais, os seus familiares e 

amigos sobre os modos de agir face à COVID-19.  

 

A publicação de novas linhas de atuação ou o estabelecimento superior de novas normas ou regras de 

funcionamento das escolas poderão conduzir a reajustes a este documento. 

 

 

 

I –CONTROLO DA TRANSMISSÃO DE COVID EM CONTEXTO ESCOLAR  

 

 

A. ENQUADRAMENTO 

 

Face à atual situação relacionada com o COVID-19, as Autoridades de Saúde Nacionais determinam, a 

todos os serviços ou estabelecimentos, a elaboração de planos de contingência que minimizem o risco 

de contágio e permitam o bom funcionamento das atividades essenciais. É neste contexto, que a Escola 

Profissional de Braga (EPB), em cumprimento do disposto no Despacho n.º 2836-A/2020, de 02/03/2020 

e a estrutura proposta pela DGAEP, apresenta o seu Plano de Contingência, o qual define um conjunto 

de orientações que permite a preparação e adequação da sua resposta, centrando-se nas questões 

operacionais a acautelar, de forma a proteger a saúde dos alunos, docentes, trabalhadores não docentes 

e visitantes, assegurando, a continuidade da atividade escolar. 

O presente documento dá a divulgar os pontos essenciais do Plano de Contingência da Escola 

Profissional de Braga (EPB) para a Doença por Coronavírus (COVID-19), fornece informação aos alunos, 

colaboradores da EPB e Encarregados de Educação sobre esta nova doença, sobre as medidas de 

prevenção e controlo desta infeção, e sobre os procedimentos e medidas a adotar perante a 

identificação de casos suspeitos e/ou confirmados. O Plano de Contingência da EPB para a Doença por 

Coronavírus (COVID-19) foi desenvolvido com base nas orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS) e 

na melhor evidência científica disponível até ao momento. Os alunos, colaboradores da EPB e 

Encarregados de Educação serão informados sobre a doença por coronavírus (COVID19) e sobre as 

formas de evitar a transmissão, através dos meios mais adequados: circulares informativas por correio 

eletrónico, site da EPB, afixação de cartazes nos espaços comuns, etc. De igual modo, a informação sobre 

as recomendações e procedimentos estabelecidos no Plano de Contingência da EPB para a Doença por 

Coronavírus (COVID-19) será amplamente divulgada, através dos meios mais adequados, por toda a 

comunidade da EPB.  
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O presente documento rege-se, ainda, pelo referencial “Escolas - Controlo da Transmissão de COVID-

19 em Contexto Escolar” publicado a 07/09/2020, tendo em consideração também o conjunto de outras 

informações e orientações definidas pela  Direção-Geral de Saúde (DGS), das quais se destacam a 

Informação 005/2020 de 27/02/2020 e a Orientação 006/2020 de 26/02/2020. 

A aplicação das medidas previstas no plano de contingência não prejudica a aplicação das 

recomendações e informações emitidas e a emitir pela DGS. 

 
 

A EPB está comprometida com a proteção da saúde e a segurança dos seus alunos e 

colaboradores, tendo também um papel importante a desempenhar na limitação do impacto 

negativo deste surto na comunidade. 
 

 

1. O QUE É A COVID-19? 

A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV- 2). 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), 

dores musculares generalizadas, perda transitória do paladar ou do olfato, diarreia, dor no peito e dor 

de cabeça, entre outros. A pessoa infetada pode não apresentar sinais ou sintomas (assintomática). 

As crianças e jovens diagnosticados com COVID-19 têm habitualmente uma manifestação ligeira da 

doença, com menor risco de complicações e hospitalização. 

 

2. TRANSMISSÃO DA INFEÇÃO 

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

• Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando uma pessoa 

infetada tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos 

de pessoas que estão próximas. 

• Contacto indireto: contacto  das  mãos  com  uma  superfície ou objeto contaminado com 

SARS-CoV-2 e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos. 

Existem ainda estudos que sugerem a acumulação de aerossóis potencialmente infetados em espaços 

fechados. 

 

3. PERÍODO DE INCUBAÇÃO 

Atualmente, estima-se que o período de incubação da doença (tempo decorrido desde a exposição ao 

vírus até ao aparecimento de sintomas) seja entre 1 e 14 dias. A transmissão de SARS-CoV-2 pode 

ocorrer cerca de dois dias antes da manifestação de sintomas.  

 

4. PRINCIPAIS SINTOMAS 

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

• Febre 

• Tosse 

• Falta de ar (dificuldade respiratória) 

• Cansaço 
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B – PLANO DE CONTINGÊNCIA  

 
No atual contexto da fase 5-6 da epidemia de COVID-19 segundo as entidades reguladoras da saúde 

(Infeção humana disseminada), é urgente a implementação de planos de contingência nos diversos 

sectores da sociedade. 

O plano de contingência consiste num conjunto de medidas e ações que deverão ser aplicadas 

oportunamente, em cada fase identificada pela DGS, de modo a manter a atividade da instituição escolar 

em face dos possíveis efeitos da pandemia, 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, em estreita articulação com as famílias, os serviços de saúde e outras estruturas pertinentes 

da comunidade educativa. 

 

5. FINALIDADES, PÚBLICO-ALVO, METODOLOGIA 

O Plano de Contingência pretende, pois, responder a três questões:  

1. Quais os efeitos que a infeção de alunos, docentes, colaboradores não docentes e visitantes 

pode causar na escola?  

2. O que se deve preparar para fazer face a um possível caso/surto de infeção?  

3. O que fazer numa situação em que existe um aluno, surto, docente, trabalhador não docente 

ou visitante suspeitos de infeção?  

 

FINALIDADE  

• Diminuir os efeitos gerais da epidemia;  

• Identificar o procedimento a adotar em situações suspeitas de infeção por COVID-19.  

• Minimização dos efeitos face a uma infeção de um aluno ou colaborador na ETPM. 

 

PÚBLICO-ALVO  

• A comunidade escolar, constituída por docentes, não docentes e discentes da referida escola.  

• Outros Públicos - Famílias dos alunos e parceiros.  

  

METODOLOGIA  

A metodologia a utilizar permite alertar para a saúde, melhorar o conhecimento e favorecer mudanças 

comportamentais e sociais, capacitando alunos, colaboradores e encarregados de educação para a 

tomada de decisões que minimizem o risco de disseminação da infeção.  

Assim, o plano de contingência inclui comunicações orais e escritas ao público-alvo, formação aos 

colaboradores, aumento do controle dos procedimentos de higienização dos espaços e equipamentos.  

  

6. EQUIPA OPERATIVA 

A implementação e coordenação global do Plano será assumida pelo Órgão de Gestão da Escola 

devidamente apoiado por uma Equipa Operativa em articulação como as orientações da DGS, bem 

como outras entidades pertinentes. 

A equipa operativa faz a articulação entre a escola e os serviços de saúde bem como os pais e 

encarregados de educação dos respetivos alunos e outras entidades pertinentes. A equipa operativa 

será composta por um representante de cada serviço. De acordo com as orientações da DGS o 
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Coordenador desta equipa é membro pertencente ao órgão de gestão da escola ou o representante 

máximo da instituição.   

 

Constituição da Equipa Operativa 

• Comissão Executiva da EPB – que a coordena 

• Pessoal não docente: Serviços Administrativos, Auxiliares de Educação, Departamento de 

Informática, Departamento de Comunicação, Serviços de Limpeza 

• Coordenadora de Saúde 

• Diretores de Turma 

As competências atribuídas à Equipa Operativa são: 

• Garantir a normalidade, na medida do possível, das atividades letivas; 

• O contacto com a Linha de Saúde 24 (808 24 24 24) ou outras linhas criadas para o efeito no 

caso de suspeita de colaboradores/alunos infetados; 

• O contacto com os Encarregados de Educação, em articulação com Diretores de Turma, no caso 

de suspeita de alunos com infeção; 

• Coordenar a articulação com as DGEstE, as Autoridades de Saúde locais e os pais/Encarregados 

de Educação; 

• Definir a estratégia de atuação face ao evoluir da situação da infeção pandémica; 

• Obter e difundir informação atualizada; 

• Gerir o processo de comunicação interna e externa; 

• Promover a revisão do plano e propor alterações ao Plano. 

 

CADEIA DE “COMANDO E CONTROLO” 

A Cadeia de “Comando e Controlo” define a liderança e coordenação em situação de epidemia para o 

COVID-19.  

A  equipa operativa da EPB organiza-se do seguinte modo:  
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COORDENAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA 

A coordenação da equipa operativa é assumida pela Diretora Executiva da Escola Profissional de Braga, 

Ana Cláudia Rodrigues, e, na sua ausência, Natália Rebelo, da Comissão Executiva.  

Diligencia: 

• A coordenação da elaboração, a divulgação e a implementação do Plano; 

• A definição da estratégia de atuação face ao evoluir da situação e a coordenação da atuação 

global; 

• A implementação das medidas que a DGS vier a aconselhar; 

• O contacto com as DGEstE em caso de elevado absentismo e implementação das diretivas 

emanadas por este organismo; 

• A ordenação o fecho da escola, de acordo com as recomendações das entidades competentes. 

 

DIREÇÃO EXECUTIVA 

Atribuições: 

• Manter os colaboradores informados sobre a COVID-19 e plano de contingência da escola, 

seguido de orientações específicas que venham a ser necessárias; 

• Esclarecer os colaboradores, mediante informação precisa e clara, sobre o COVID-19 de forma 

a, por um lado, evitar o medo e a ansiedade e, por outro, estes terem conhecimento das medidas 

de prevenção que devem instituir. 

• Emitir orientações para os vários domínios de intervenção dos colaboradores; 

• Estabelecer o contacto com os Encarregados de Educação, em articulação com Diretores de 

Turma, no caso de suspeita de alunos com infeção; 

• Garantir processos de reorganização de trabalho que venham, a ser necessárias e respetivas 

orientações; 

• Apresentar o material de divulgação, entretanto fornecido pela EPB, e transmite os 

conhecimentos adquiridos aos alunos; 

• Garantir a articulação com as DGEstE, as Autoridades de Saúde locais e os pais/Encarregados de 

Educação; 

• Gerir os recursos humanos docentes, assegura-se que esses colaboradores cumprem as 

medidas de higiene definidas no plano 

DIRETORES DE TURMA  

Atribuições: 

• Manter os alunos informados sobre a COVID-19 e nomeadamente, do plano de contingência 

da escola;  

• Apresentar o material de divulgação, entretanto fornecido pela EPB, e transmitir os 

conhecimentos adquiridos aos seus alunos; 

• Participar na divulgação/explicação do plano de contingência aos Encarregados de Educação 

(EE); 

• Apresentação aos EE das potencialidades dos alunos cumprirem um programa de recuperação 

modular, caso o aluno se encontre nessa situação; 

• Avaliar a assiduidade dos alunos; 

• Manter a Coordenadora do Plano de Contingência informada sobre os casos de alunos 

ausentes por motivo de COVID-19 ou outros motivos associados; 

• Manter-se informado sobre a evolução da situação clínica dos alunos doentes; 

• Apresentação aos pais e EE das potencialidades da plataforma Teams como ferramenta de 

garantia de atividade escolar em caso de encerramento escolar.  
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COORDENADORA DE SAÚDE 

• É o Ponto Focal da EPB para a gestão de casos suspeitos (responsável de gestão de caso 

suspeito. Ver ponto 8.) 

• É a interlocutora para  colocação de dúvidas no âmbito da saúde/prevenção (em sua 

substituição Comissão Executiva). 

• Reúne e filtra informação de práticas de prevenção para divulgação na comunidade. 

• Apoia situações de orientação para diagnóstico. 

• Promove ações de formação no âmbito da saúde, promotoras de comportamentos preventivos. 

 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  

Atribuições da responsável dos serviços administrativos: 

• Identificar as atividades prioritárias no seu sector e organizar o serviço em conformidade.  

• Monitorizar as faltas ao serviço dos docentes e não docentes e manter o coordenador da equipa 

operativa informado do número de faltas por motivo de COVID-19.  

• Reorganizar horários em função das tomadas de decisão. 

• Efetuar todos os contactos que venham a ser necessários (fornecedores e outros). 

• Orientar fornecedores de limpeza. 

AUXILIARES EDUCATIVOS 

• São responsáveis pela componente logística e aprovisionamento e outras operações necessárias 

que venham a ser identificadas (reorganização de espaços, compras, etc.) 

• Encaminham os alunos suspeitos para a sala de isolamento, seguindo os procedimentos 

específicos adiante definidos. 

• Informam a Coordenadora de Saúde e a Comissão Executiva da situação. 

 

COMUNICAÇÃO 

• Em articulação com a Direção, emite comunicados e informações à comunidade educativa e 

comunidade externa. 

• Responsável por prestar informações à comunicação social, caso necessário. 

• Em articulação com a coordenadora de saúde, participa na divulgação de cuidados de 

prevenção à comunidade. 

• Estabelece contatos com parceiros no sentido de reorganizar ações planeadas que não se 

realizem. 

 

COORDENADOR TECNOLÓGICO 

• Apoia realização de diagnósticos para levantamento de alternativas de trabalho/lecionação à 

distância; 

• Ativa e apoia na definição de estratégias de reforço de capacitação e condições para  

trabalho/lecionação à distância; 

• Garante funcionamento de canais alternativos de comunicação. 

 

 

 
 

Em situação de ausência de algum elemento, a Direção da Escola designará substituto, caso não esteja já 

previamente identificado. 
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7. PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS 

 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLO DA COVID-19 

 

REGRESSO DE DESLOCAÇÕES AO ESTRANGEIRO  

 

Os docentes, alunos e demais acompanhantes que tenham regressado ou que tenham estado em 

contacto próximo e direto com quem tenha regressado de país ou zona de risco para a infeção pelo 

COVID-19, identificados pela DGS, devem, nos 14 dias subsequentes, monitorizar o seu estado de saúde, 

medindo a temperatura corporal duas vezes ao dia, registando os valores e estar atentos a tosse ou a 

dificuldades respiratórias. Devem ainda evitar cumprimentos sociais com contacto físico.  

 
 

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

24) que analisará o risco em concreto e dará as devidas recomendações 
 

 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO DIÁRIA  

 

Para minimizar o risco de infeção por SARS-CoV-2, é fundamental adotar medidas de prevenção e 

controlo da transmissão da COVID-19. 

A definição destas medidas, deve considerar que o vírus se transmite de pessoa para pessoa, 

essencialmente através de gotículas que podem ser inaladas ou depositar-se em superfícies ou objetos 

em que tocamos, e, eventualmente, através de aerossóis potencialmente infetados em espaços 

fechados. 

Neste sentido, destacam-se as seguintes medidas: 

 

• Distanciamento entre pessoas; 

• Higiene pessoal, nomeadamente a lavagem das mãos e etiqueta respiratória; 

• Utilização  de  equipamentos  de  proteção  individual  (máscaras e outros); 

• Higiene ambiental, como a limpeza, desinfeção e ventilação adequada dos espaços; 

• Automonitorização de sintomas, não se deslocando para a escola se tiverem com sintomas 

sugestivos de COVID-19. 

 
 

Alunos e Colaboradores NÃO deverão DESLOCAR-SE à EPB se sentirem febris, tosse ou dificuldade 

respiratória. 
 

 

Numa lógica preventiva será conveniente medir a febre antes de sair de casa e não sair caso esteja acima 

dos 37,8 ou tenham algum outro dos sintomas anteriormente assinalados. 

 

Não havendo ainda uma vacina ou tratamento específico para esta doença, as medidas preventivas 

assumem um papel crucial no combate à COVID-19. 

 

 

AÇÕES PROMOVIDAS PELA EPB PARA PROMOÇÃO DE PRÁTICAS PREVENTIVAS 

 

(A) Afixação de cartazes de sensibilização a práticas de prevenção e higiene nos vários espaços. 

(B) Partilha de suportes informativos nas redes sociais da EPB. 
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(C) Envio de orientações por e-mail a colaboradores e alunos atualizando caso sejam publicadas 

novas orientações. 

(D) Colocação nos WC e junto a todos os lavatórios da escola cartazes com a demonstração da 

técnica de higienização das mãos.  

(E) Disponibilização no site da escola de informação atualizada e links a fontes de obtenção de 

informação precisa sobre a epidemia e prevenção da COVID-19. 

(F) Identificação de interlocutor para  colocação de dúvidas (Enfermeira Ana Isabel Oliveira, 

Coordenadora de Saúde), que responderá ou orientará para fonte de informação. 

(G) Afixação de sinalética para definir circuitos de circulação. 

(H) Realização de ações de sensibilização/formação para alunos e colaboradores, abordando os 

seguintes conteúdos:  

1. Características do vírus, sintomas de infeção, modo de transmissão e medidas de prevenção 

diária para a sua minimização  

• Etiqueta respiratória: Demonstração e relevância da colocação do lenço de papel 

no caixote do lixo; da utilização de um lenço de papel ao tossir; da utilização do 

antebraço para cobrir a boca ao tossir e espirrar, na ausência de lenço de papel.  

• Lavagem das mãos: Demonstração e treino da técnica; importância da frequência 

da lavagem.   

• Importância da zona T como pontos de entrada fácil do vírus (olhos, nariz e boca);  

• Arejamento das salas: sua importância; como e quando fazer. 

• Desinfeção das superfícies: reforço da necessidade de limpeza das maçanetas, 

corrimões, mesas. Desinfeção do ar das salas.  

• Partilha do material: considerar o material partilhado como um modo de 

transmissão e, consequentemente, desencorajar a partilha. 

2.  Informação das medidas a tomar pelo colaborador com suspeita ou com COVID-19. O 

colaborador que manifeste algum dos sintomas acima referidos, deve informar a escola da 

sua situação e permanecer em casa, durante 14 dias ou até alta clínica.  

3. Apresentação do Plano de Contingência da Escola. 

(I) Redução de contactos com o exterior, através da 

1. Redução de atividades pedagógicas que impliquem a saída do espaço escolar; 

2. Redução de deslocações nacionais/locais pelos colaboradores, privilegiando que as 

reuniões externas sejam substituídas por outras vias de contacto não presencial. 

3. Redução de presença de externos na EPB, privilegiando outras formas de 

participação/contacto (videoconferência, email, telefone…). 

 

 

MEDIDAS DE HIGIENE DO AMBIENTE ESCOLAR  

 

AQUISIÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS 

 

(A) Solução antisséptica de base alcoólica (SABA) a ser disponibilizada em todos os locais de acesso 

à escola, espaços comuns e às salas de aula (dispensadores de pé nos vários acessos de entrada 

da EPB e zona de bar; fixação de dispensadores em todos os corredores de acesso a salas de 

aula, laboratórios/oficinas e gabinetes,  conjuntamente com informação sobre os 

procedimentos de higienização das mãos, para que os alunos, docentes, colaboradores e todas 
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as demais pessoas que se desloquem à EPB possam desinfetar as mãos nos termos do 

recomendado pela Direção Geral de Saúde. 

(B) Máscaras cirúrgicas para utilização dos colaboradores/alunos/público externo, apenas em casos 

excecionais  de esquecimento, de modo a que seja permitida a circulação no interior da escola; 

(C) Dispensadores de sabão e toalhetes de papel para secagem das mãos, nas instalações sanitárias 

e noutros locais onde seja possível a higienização das mãos (oficinas, snack bar, etc.) 

(D) Reforço de contentores de resíduos; 

(E) Tapetes de entrada desinfetante (entrada de balneários e ginásio); 

(F) Produtos de higienização e desinfeção para postos de trabalho, ferramentaria (oficinas) e salas 

de aula (desinfeção de marcadores/apagador a cada utilização). 

(G) Aquisição de Máquina de Desinfeção Micronublizador FH1000, para desinfeção dos espaços de 

circulação comum, Wcs e salas aulas (nas transições de turmas). Trata-se de um equipamento 

de nublização para espaços interiores de uso coletivo, não corrosivo para mobiliário, 

equipamentos e superfícies, e de  reduzida perigosidade e toxicidade para os utilizadores, cuja 

ação à base do desinfetante #Fightvirus -  que tem o cloreto de benzalcônio como ingrediente 

ativo -  permite a desinfeção eficaz dos espaços. Trata-se de um produto eco-frendly, já testado 

para o covid 19,  com certificado e parecer de eficácia, emitido por laboratório/entidade 

científica idónea. 

 

MEDIDAS DE HIGIENE DO AMBIENTE ESCOLAR 

(A) Desinfeção das mãos à entrada e saída do edifício escolar, salas de aula, oficinas/laboratórios, 

bar/snack bar. 

(B) Sensibilização para lavagem das mãos nos intervalos 

(C) Colocação de Kits: 

• Kit salas de isolamento: 6 máscaras cirúrgicas, toalhetes de papel, desinfetante de base 

alcoólica, termómetro; 

• Kit portaria: 6 máscaras cirúrgicas, toalhetes de papel, desinfetante de base alcoólica; 

• Kit postos auxiliares para suporte salas: 6 máscaras cirúrgicas, 4 pares de luvas 

descartáveis, toalhetes de papel, desinfetante de base alcoólica. 

• Kit secretaria (geral): 6 máscaras cirúrgicas, toalhetes de papel, desinfetante de base 

alcoólica. 

(D) Manter todas as casas de banho em funcionamento em simultâneo para minimizar as hipóteses 

de agrupamento em espaços fechados; 

(E) Colocação/manutenção de saboneiras em todos os locais com lavatórios e aumento de 

frequência da colocação de sabão; 

(F) Alterações ao nível das práticas de higienização/desinfeção. 

No que diz respeito à higiene das instalações são introduzidas as seguintes alterações:  

• Manter abertos todos os espaços durante a atividade para  garantir a circulação de ar; 

• Nas salas de aula, deve ser promovido o arejamento da mesma, lecionando com a porta 

e/ou janelas abertas (enquanto as condições climatéricas o permitirem, e até novas 

orientações). 

• Esvaziar os caixotes de lixo das salas de aula pelo menos, 1 vez ao dia. 
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• Desinfetar com maior frequência pontos de contato tais como maçanetas das portas, 

corrimãos, interruptores * 

• Limpeza de locais de mais utilização (corrimões, puxadores, interruptores, balcões, etc.), 4 

vezes ao dia. 

• Partes metálicas das superfícies ou as que não são compatíveis com lixivia – uso de álcool 

70% 

• Pulverização regular com produto desinfetante (biocida/Viricida), de superfícies nas saídas 

de salas de aula e áreas comuns 

• Limpeza de WCs 2 vezes ao dia e desinfeção com Micronublizador FH1000 em cada 

intervalo 

• Maior higienização e desinfeção  das superfícies, equipamentos e utensílios *. 

• Efetuar desinfeção (pulverizaçãocom o Micronublizador FH1000) a cada mudança de turma 

nas salas/laboratórios/oficionas e espaços de reuniões.   

• Efetuar desinfeção (pulverizaçãocom o Micronublizador FH1000) em todos os WCs após 

cada intervalo de aulas. 

•  Efetuar desinfeção (pulverizaçãocom o Micronublizador FH1000) em todos os espaços 

comuns 2 vezes ao dia. 

• Efetuar a limpeza/desinfeção da sala de isolamento após cada caso (com registo em 

impresso próprio colocado para o efeito na sala).  

 

* frequência definida no plano de higienização afixado na escola, esboçado de  de acordo com a 

Informação da Direção geral dos estabelecimentos escolares com orientação nº14/2020 de 

31/03/2020 da DGS e em colaboração das Forças Armadas  

Todas as tarefas definidas com periocidade podem ser alteradas em SOS 

 

Relativamente à higiene pessoal:  

• Desinfeção das mãos à entrada da escola, diariamente; 

• Recomendar a lavagem das mãos antes de cada aula ou desinfeção das mãos com álcool-

gel colocado nos pontos de acesso). 

 

 

MEDIDAS DE ISOLAMENTO E DISTANCIAMENTO SOCIAL  

 

NÃO ADMISSÃO 

Não admissão na escola de alunos ou profissionais com febre ou outros sinais/sintomas de COVID-19;   

 

ESTABELECIMENTO DE UMA ÁREA DE ISOLAMENTO 

Esta medida tem como principal objetivo evitar a propagação de uma doença transmissível na EPB. A 

área de “isolamento” tem como finalidade evitar ou restringir o contacto direto dos 

trabalhadores/alunos com o trabalhador/aluno potencialmente doente (com sinais e sintomas e ligação 

epidemiológica compatíveis com a definição de caso suspeito, critérios referidos no ponto 9 deste Plano) 

e permitir um distanciamento social deste, relativamente aos restantes trabalhadores/alunos.  
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Área de isolamento 1   

Sala onde o ano letivo anterior funcionava o gabinete do DIP/ 2ª sala à direita no piso de entrada central 

do edifício   

Área de isolamento 2   

Gabinete da Direção Executiva (que transitará para outro espaço de trabalho) / 1º gabinete ao subir as 

escadas para o piso da Direção/Coordenação 

Será apenas usada no caso da área 1 ter algum suspeito em isolamento. 

 

De acordo com as recomendações, estas áreas, com ventilação natural e revestimentos lisos e laváveis,  

está equipada com:  

• telefone;  

• cadeiras (para descanso e conforto dos alunos ou colaboradores suspeitos de infeção por 

COVID-19, enquanto aguardam validação de caso);  

• kit com água e alguns alimentos não perecíveis;  

• contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico); 

• solução antisséptica de base alcoólica – SABA (disponível no interior e à entrada desta área); 

• toalhetes de papel;  

• máscara(s) cirúrgica(s);  

• luvas descartáveis; 

• termómetro.  

Ao lado da sala 1 e muito perto da sala 2, existe instalação sanitária devidamente equipada, 

nomeadamente com doseador de sabão e toalhetes de papel, que será de utilização exclusiva do caso 

suspeito e desinfetada em após qualquer utilização.  

Alunos e colaboradores tem informação da localização das áreas de isolamento da EPB. 

 

A EPB tem já estabelecido o circuito a privilegiar quando um Colaborador/Aluno com sintomas se dirige 

para área de “isolamento”. Na deslocação do Colaborador/Aluno com sintomas serão naturalmente 

evitados os locais de maior aglomeração de pessoas nas instalações. 

 

8. PROCEDIMENTOS NUM CASO SUSPEITO 

DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO 

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

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

pessoas que desenvolvam quadro respiratório agudo com tosse (de novo ou agravamento da tosse 

habitual), ou febre (temperatura ≥ 38.0ºC), ou dispneia / dificuldade respiratória (Norma 004/2020 de 

23/03/2020 da DGS). 

 

DESIGNAÇÃO DE PONTO FOCAL   

(responsável de gestão de caso suspeito) 

A EPB designa  como Ponto Focal que fica responsável pela gestão de qualquer caso suspeito de COVID-

19, a Coordenadora de Saúde, Enfermeira Ana Isabel. 
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Ponto Focal – responsável de gestão de caso suspeito  

Enfermeira Ana Isabel Oliveira 

E na sua ausência, 

Dra. Natália Rebelo  

 

Será ao Ponto Focal que deverá ser reportada qualquer situação de doença enquadrada de aluno ou 

colaborador com sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com a definição de caso possível de 

COVID-19. 

Sempre que for reportada uma situação de aluno ou colaborador com sintomas, o Ponto Focal deverá 

informar a direção e ficar responsável por assegurar o cumprimento dos procedimentos estabelecidos 

no Plano de Contingência da EPB para a Doença por Coronavírus (COVID-19). O Ponto Focal será o 

elemento que deverá logo ser contatado pelo auxiliar que acompanhará o caso suspeito até à área de 

isolamento designada, prestando o apoio necessário e desencadeará os contactos estabelecidos no 

Plano de Contingência da EPB 

PROCEDIMENTOS NUM CASO SUSPEITO 

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 
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Perante a deteção de um caso suspeito de COVID-19 de uma pessoa dentro das instalações da EPB são 

imediatamente ativados todos os procedimentos constantes no seu Plano de Contingência e é 

contactado o Ponto Focal (Enf.ª Ana Isabel Oliveira)  

 

 
Qualquer aluno ou colaborador com critérios compatíveis com a definição de caso suspeito de doença 

por COVID-19, ou alguém que identifique um aluno ou colaborador nestas circunstâncias, deverá: 

1. Dirigir-se para a área de isolamento definida.  

• No caso de menor deverá ser acompanhado pelo auxiliar, mas próximo do local onde se 

encontra e, na sua ausência pelo docente (caso esteja em atividade letiva). 

• O auxiliar deverá certificar-se que o caso suspeito se desloca para a área de isolamento ou 

acompanhá-lo até à mesma. Sempre que possível deve-se assegurar a distância de 

segurança (superior a 2 metros). Não obstante, deverá ser prestada ao aluno ou 

colaborador toda a assistência necessária, incluindo se existirem dificuldades de 

locomoção.  

• O percurso estabelecido até à área de isolamento deverá evitar o uso de elevadores, de 

forma a evitar contaminação de superfícies. Deverão preferencialmente ser utilizadas 

escadas, não devendo idealmente ser usados os corrimãos como apoio.  

• O auxiliar que acompanha o aluno com sintomas deve zelar pelo cumprimento das 

precauções básicas de controlo de infeção quanto à higiene das mãos, após contacto com 

o caso suspeito.  

2. Informar imediatamente o ponto focal da equipa operativa do COVID-19 designado na EPB 

(Enfª Ana Isabel Oliveira, e na sua ausência, Dra. Natália Rebelo). 

 

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

modo a informá-lo sobre o estado de saúde do menor. O encarregado de educação deve dirigir-se à 

EPB,  preferencialmente  em  veículo próprio. 

 

 

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. O diretor ou o 

ponto focal do estabelecimento de educação  ou  ensino  pode  realizar  o  contacto  telefónico se  

tiver  autorização prévia do encarregado de educação. 

Na sequência da triagem telefónica: 

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

outras linhas), a pessoa segue o procedimento normal da escola, de acordo com o quadro 

clínico apresentado. Terminam os procedimentos constantes no Plano de Contingência para 

COVID-19 e não se aplica o restante “Fluxograma de atuação perante um caso suspeito de 

COVID-19  em  contexto escolar”. 
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• Se o caso for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem telefónica(SNS 24 ou outras 

linhas) 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. 

 

Devem ser prosseguidos os procedimentos do ponto 5, “Fluxograma de atuação perante um caso 

suspeito de COVID-19 em contexto escolar”. 

 

Nota: Se o encarregado de educação não contactar o SNS 24 ou outras linhas criadas para o efeito, a 

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

estabelecimento de educação ou ensino. 

 

 

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

é contactada de imediato a Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública Local, cujos 

contactos telefónicos devem constar num documento visível na área de isolamento, e estar gravados 

no telemóvel do ponto focal e do diretor do estabelecimento de educação ou ensino. 

 

 

A Autoridade de Saúde Local: 

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

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

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

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

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. 

 

 
A Autoridade de Saúde Local, no primeiro contacto com a EPB, procede a uma rápida avaliação da 

situação/risco, para decidir a celeridade e amplitude das medidas a adotar. Caso considere necessário, 

pode    implementar    medidas    de    proteção,    enquanto    aguarda      confirmação laboratorial,  

nomeadamente: 

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

refeitório ou outros contactos próximos identificados; 

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

investigação epidemiológica (in loco, se necessário): 

• Inquérito epidemiológico; 

• Rastreio de contactos; 

• Avaliação ambiental. 
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A Autoridade de Saúde informa o caso, os contactos de alto e baixo risco e a EPB sobre as medidas 

individuais e coletivas a implementar, de acordo com a avaliação da situação/risco efetuada, 

nomeadamente: 

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

estabelecimento de educação ou ensino; 

• Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços mais utilizados pelo caso 

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

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

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

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

ecopontos). 

Para implementação de medidas e gestão de casos,  a Autoridade de Saúde Local, pode mobilizar e 

liderar uma Equipa de Saúde Pública. 

 

PROCEDIMENTOS PERANTE UM CASO CONFIRMADO DE COVID-19 FORA DO 

ESTABELECIMENTO 

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

ser seguidos os seguintes passos: 

 

Figura 2. Fluxograma de atuação perante um caso confirmado COVI19 

 

Perante a comunicação ao estabelecimento de educação ou ensino, de um caso confirmado de COVID-

19 de uma pessoa que tenha frequentado o estabelecimento, devem ser imediatamente ativados todos 

os procedimentos constantes no Plano de Contingência e ser contactado o ponto focal designado 

previamente pela Direção do estabelecimento  de  educação ou ensino (Enfª Ana Isabel Oliveira). 

 

 
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 Autoridade de Saúde Local, apoiada pela Unidade de Saúde Pública Local, assegura a investigação 

epidemiológica (in loco, se necessário): 

• Inquérito epidemiológico; 

• Rastreio de contactos; 

• Avaliação ambiental. 

 

 

De acordo com a avaliação de risco efetuada, a Autoridade de Saúde Local informa os contactos de alto 

e de baixo risco e o estabelecimento de educação ou ensino, sobre quais as medidas individuais e 

coletivas a implementar, nomeadamente: 

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

estabelecimento de educação ou ensino; 

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

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

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

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

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

ecopontos). 

 

PROCEDIMENTOS NUM CASO SUSPEITO VALIDADO  

 

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

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

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

habitabilidade de cada pessoa. 

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

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

sintomas durante 3 dias consecutivos, e 

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

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

laboratoriais (rRT-PCR) negativos, com pelo menos 24 horas de diferença, realizados, no 

mínimo,  14  dias  após o início  dos sintomas (nos doentes com internamento hospitalar por 

COVID-19). 

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

ao estabelecimento de educação ou ensino. 

 

PROCEDIMENTOS NUM CASO CONFIRMADO  

Na situação de caso confirmado, a direção da unidade orgânica deve:  

 

 

Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de isolamento;  
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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 das salas de aula, mesas de refeição, secretárias, incluindo materiais e 

equipamentos utilizados pelo caso confirmado. 

 

 
Armazenar os resíduos do caso confirmado 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). 

 

9. RASTREIO DE CONTACTOS 

 

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

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

de possíveis casos secundários, com vista à interrupção  da  transmissão  da doença. 

Este rastreio compreende três passos (Norma n.º 015/2020 da DGS): 

 
Figura 3. Fluxograma para rastreio de contactos 

 

IDENTIFICAÇÃO  DOS CONTACTOS 

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

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

(alunos, pessoal docente, pessoal não  docente), os coabitantes e contactos de outros contextos que 

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

 

CLASSIFICAÇÃO DOS CONTACTOS 

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

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

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

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

 

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0152020-de-23032020-pdf.aspx
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IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS 

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

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

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

 

MEDIDAS INDIVIDUAIS A APLICAR AOS CONTACTOS 

 

Contactos de alto risco 

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

• Isolamento profilático no domicílio ou noutro local definido pela Autoridade de Saúde, até ao 

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

• Teste laboratorial para deteção de SARS-CoV-2; 

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

 

ATENÇÃO: 

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

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

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

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

da Norma nº. 004/2020 da DGS   e os procedimentos de “Rastreio de contactos” do presente documento 

e da Norma n.º 015/2020 da  DGS. 

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

intervenientes dos procedimentos a adotar. 

 

Contactos de baixo risco 

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

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

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

 

MEDIDAS COLETIVAS A ADOTAR PELO ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO OU ENSINO 

 

A Autoridade de Saúde pode determinar, além das medidas individuais a adotar pelos contactos, outras 

medidas coletivas a aplicar pelo estabelecimento de educação ou ensino, em obediência do Princípio 

da Proporcionalidade: 

• Encerramento de uma ou mais turmas; 

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

• Encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino*. 

 

* O encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino só deve ser ponderado em situações de 

elevado risco no estabelecimento ou na comunidade. Esta medida apenas pode ser determinada pela Autoridade 

de Saúde Local, envolvendo na tomada de decisão as Autoridades de Saúde Regional e Nacional. 

Se considerar necessário, a Autoridade de Saúde Local pode recomendar outras medidas. 
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10. GESTÃO DE SURTOS 

GESTÃO DE SURTOS 

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

ativa e com ligação epidemiológica. Numa situação em que existam dois ou mais casos com origens 

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

 

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

Cenários: 

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

Glossário). Nas coortes, as cadeias de transmissão poderão ficar circunscritas a este 

grupo de contacto mais próximo; 

B. “Surto” em várias turmas sem ligação epidemiológica: casos que ocorrem em diferentes 

turmas no mesmo período temporal, mas sem ligação epidemiológica entre eles; 

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

D. ocorrem em diferentes turmas, resultantes de transmissão secundária ou terciária 

dentro da comunidade escolar; 

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

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

controlada. 

 

Perante a existência de um “surto” num estabelecimento de educação  ou  ensino,  será necessário uma 

rápida atuação e aplicação de medidas individuais e coletivas pela Autoridade de Saúde Local. As 

medidas a adotar irão depender de um conjunto de fatores considerados na avaliação de risco, realizada 

pela Autoridade de Saúde Local, tais como: 

• Distanciamento entre pessoas; 

• Disposição e organização das salas; 

• Organização das pessoas por coortes (grupo organizado de pessoas que partilham caraterísticas, 

atividades e eventos comuns).; 

• Organização estrutural do estabelecimento, nomeadamente corredores e circuitos  de 

circulação; 

• Ventilação dos espaços; 

• Período entre o início de sintomas e a identificação do caso suspeito; 

• Outros fatores. 

 

Como tal, é importante ressalvar que a avaliação de risco deve ser feita caso a caso, pela Autoridade de 

Saúde Local, e da mesma podem resultar diferentes medidas a implementar em cada estabelecimento  

de  educação ou   ensino. 

 

IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS 

Após a realização da investigação epidemiológica, a Autoridade de Saúde Local decidirá, de acordo com 

a avaliação de risco, quais as medidas de controle a implementar, podendo determinar: 

• 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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* O encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino só deve ser ponderado em situações de 

elevado risco no estabelecimento ou na comunidade. Esta medida apenas pode ser determinada pela Autoridade 

de Saúde Local, envolvendo na tomada de decisão as Autoridades de Saúde Regional e Nacional. 

No quadro 3 apresentam-se medidas a implementar mediante a magnitude da transmissão de SARS-CoV-2 na 

comunidade escolar. Contudo, a intervenção  de  Saúde Pública e respetivas medidas que são recomendadas devem 

decorrer de uma minuciosa avaliação caso a caso. Estas medidas deverão ser adequadas à realidade local e 

considerar, entre outros fatores, a situação epidemiológica em que   o estabelecimento de educação ou ensino se 

insere, as condições do mesmo, assim como a existência de recursos necessários para controlo da transmissão. 

 

 

Quadro síntese 

Quadro 1. Medidas a implementar em contexto de surto CENÁRIOS 

 

 

COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO COM OS PARCEIROS 

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

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

2. 

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

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

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

A 
A Autor idade de Saúde Local  decid irá de acordo com a ava l iação de r i sco 

quais  as  medidas de controle a implementar ,  inc luindo:  

•  Iso lamento dos casos ;   

•  Rastre io de contactos ;   

•  Iso lamento prof i lát ico dos contactos de a lto r i sco;   

•  Real ização de testes laborat or iais  aos contactos de a lto r isco .   

B A Autor idade de Saúde Local  estuda a re lação entre os casos e serão 

ava l iadas medidas adic ionais  em relação ao cenár io A ,  inc lu indo:  

•  Encerramento das turmas com casos conf irmados,  durante 14 dias  

desde a data de in íc io de isolamento prof i lát ico de todos os 

contactos ;  

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

a data de in íc io de isolamento prof i lát ico de todos os contactos .  

C A Autor idade de Saúde Local  estuda a re lação entre os casos e serão 

ava l iadas medidas adic ionais  em relação ao cenár io B,  inc lu indo:  

•  Alargamento das medidas de iso lamento a  contactos de baixo r isco .  

 

 

 

 
D A Autor idade de Saúde Local ,  em art iculação com as Autor idades de Saúde 

Reg ional  e Nac ional ,  pode cons iderar  a necess idade de escalar  as  medidas ,  

ava l iando o encerramento temporár io do estabelec imento de educação ou 

ens ino.  A sua reabertura deverá ocorrer  quando a Autor idade de Saúde 

ass im o determinar ,  com base no controlo da s ituação epidemiológica e  

quando esta não representar  r isco para a comunidade escolar .  
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como também a adoção de comportamentos de proteção da saúde na comunidade escolar e nos 

parceiros. 

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

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

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

da participação  de todos, desde o momento  inicial na resposta a um surto. 

 

 
Figura 4. Fluxograma de comunicação e  articulação com parceiros 

 

A Autoridade de Saúde Local procede à ativação da Equipa de Saúde Pública para apoiar nas fases de 

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

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

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

Equipa de Saúde Escolar. 

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

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

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

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

 
De acordo com a avaliação de risco efetuada, a Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública 

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

individuais e coletivas a adotar. 

 

Após indicação da Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública, a Direção da EPB informa 

todos os encarregados de educação e restante comunidade escolar da existência de um surto, das 

medidas que foram tomadas e das que deverão ser adotadas. Esta comunicação  deve ser detalhada, 

preservando a confidencialidade e anonimato dos envolvidos. A comunicação com os encarregados de 

educação e restante comunidade escolar pode ser realizada utilizando minuta própria (ver modelo 

Referencial -escolas COVID19 da DGS/SNS) 
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A Direção da EPB assegura  a disponibilização de recursos e equipamentos para garantir o cumprimento 

das medidas indicadas pela Autoridade de Saúde. Neste processo o papel da Autarquia é fundamental. 

 

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

necessariamente a interrupção do processo pedagógico ou de aprendizagem. 

 

 

C - COMUNICAÇÃO, MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO 

 

11. MONITORIZAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 

O Plano apresentado é constituído por 3 fases tendo em atenção as fases da infeção tipicamente 

definidas pela Organização Mundial de Saúde. 

 

Fase de Preparação: Não há registo de alunos ou funcionários da escola com COVID-19. 

Fase de Alerta: Registo do primeiro caso de COVID-19 em alunos ou trabalhador da escola. 

Fase da Recuperação: Regresso gradual às atividades profissionais. 

 

Descrição das fases do Plano 

Fases ou períodos (OMS) Fases do Plano Descrição 

Fase 6 

(Infeção Humana disseminada) 

Fase de preparação da 

capacidade de 

resposta 

(P) 

Não há registo de alunos ou 

funcionários com COVID-19 

Implementação automática com a 

aprovação do Plano 

 

Fase de alerta 

(A) 

Registo do primeiro caso de COVID-19 

Preparação para resposta iminente 

Período pós onda pandémica 

(Ocorrência possível de casos novos ou 

recorrentes) Fase de recuperação 

(R) 

Regresso gradual às atividades 

profissionais e letivas 

Avaliação da resposta; recuperação, 

preparação para uma possível segunda 

onda 

Avaliação do Plano 

Período pós pandémico 

(Retorno dos níveis de atividade aos 

existentes anteriormente antes da infeção) 

 

É importante sublinhar que:  

• A auto monitorização diária, feita pelo próprio estudante ou colaborador, visa a avaliação da 

febre e a verificação de tosse ou dificuldade em respirar;  

• Se se verificarem sintomas da COVID-19 e o aluno ou colaborador estiver na unidade 

orgânica, devem-se iniciar os PROCEDIMENTOS NUM CASO SUSPEITO;  

• Se nenhum sintoma surgir nos 14 dias decorrentes da última exposição, a situação fica 

encerrada para COVID-19. 

 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLO DO VÍRUS 

(P) Fase de preparação da capacidade de resposta 

(A) Fase de alerta 

(R) Fase de recuperação 
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Fases do 

Plano 

Medidas/Ações 

 

 P A R 

   1. Divulgação de informação sobre o COVID-19 e sobre as medidas de higiene corporal e de 

equipamentos de trabalho, etiqueta respiratória e comportamental para evitar o contágio 

   2. Articulação com os parceiros (nomeadamente DGEstE e outros) 

   3. Manutenção de lista de contactos dos parceiros, alunos e Encarregados de Educação 

atualizada 

   4. Desenvolvimento de atividades de ensino/aprendizagem sobre o COVID-19 

   5. Disponibilização de sala de isolamento 

   6. Sinalização de casos suspeitos e monitorização de casos conhecidos 

   7. Aquisição e armazenamento do material necessário para as medidas de prevenção da 

transmissão da infeção 

   8. Reforço das condições de higiene e limpeza dentro das instalações 

   9. Arejamento de todos os locais, mantendo as janelas abertas sempre que possível 

   10. Disponibilização de sabonete líquido e toalhas de papel 

   11. Disponibilização de recursos essenciais à adoção de práticas de higiene pessoal 

   12. Divulgação das medidas do Plano nas ações com colaboradores 

   13. Divulgação das medidas do Plano aos Encarregados de Educação (portal e site) 

   14. Difusão de informação visual sobre lavagem das mãos e etiqueta respiratória 

   15. Levantamento das condições de higiene das instalações 

   16. Instalação de dispensadores de solução de limpeza de base alcoólica (SABA) 

   17. Aplicação de medidas de isolamento para os indivíduos infetados 

   18. Orientação e encaminhamento de casos suspeitos de infeção detetados na escola 

   19. Acompanhamento da evolução da situação de saúde dos indivíduos doentes 

   20. Acompanhamento da situação de saúde dos indivíduos, que tendo tido contacto 

conhecido com o vírus, ainda não apresentam sintomas de infeção 

 

 

12. PLANO DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÕES  

Com a entrada em vigor deste Plano de Contingência e ação, até que se justifique procedimentos 

diferentes, serão divulgados pelas vias habituais (e-mail, portal do aluno, site da escola) outros 

comunicados da Direção Geral de Saúde que estão também disponíveis no site http://www.dgs.pt.  

Sempre que se justificar serão emitidas explicações internas sobre dúvidas que surjam no âmbito 

daqueles comunicados, orientações e informações.  

Irão ser realização sessões sectoriais com os vários interlocutores para presentação/formação do 

Plano. 

A EPB possui um ficheiro atualizado (Eschooling) com os contactos /Encarregados de Educação de 

todos os alunos, a fim de os contactar se necessário. 

Em caso de encerramento da escola1 ou absentismo dos seus professores, poderão prever-se estratégias 

de informação e envolvimento dos pais que lhes permitam apoiar a realização dos trabalhos escolares 

em casa, em articulação com os professores, como por exemplo o caso de recuperações modulares ou 

desenvolvimento da atividade letiva. 

Perante um eventual encerramento da escola, é útil fornecer informação aos Encarregados de Educação, 

se possível complementada por nota escrita, indicando qual o período de encerramento e medidas de 

vigilância a adotar. 

http://www.dgs.pt/
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1 
O encerramento, ou não, de um estabelecimento de educação e ensino, perante a situação de um caso confirmado, 

é da competência do Diretor mediante decisão da Autoridade de Saúde ou outras das entidades competentes ou 

quando não estejam asseguradas as condições mínimas para garantir a prestação de serviços mínimos/básicos à 

comunidade educativa, nos termos anteriormente apresentados. 

 

13. AVALIAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA  

O Plano de Contingência será reavaliado após os 15 primeiros dias de atividades letivas e atualizado 

sempre que necessário, em articulação com as entidades competentes, e de acordo com novas 

orientações emanadas pela DGS.   

A comunicação dessas alterações será feita através de e-mail e na página eletrónica da EPB. 

Terminada a fase pandémica, a equipa de coordenação procederá à elaboração de um breve relatório 

que evidencie os aspetos que correram bem e os que devam merecer algum ajustamento para permitir 

melhorar o Plano de Contingência e a capacidade de resposta a situações de crise que possam vir a 

ocorrer no futuro. Este relatório será da responsabilidade do Coordenador e da respetiva Equipa 

Operativa e será entregue à Direção da escola. 

 

14. RECOMENDAÇÃO FINAL  

Recomenda-se a leitura atenta das Orientações, Informações e Notas da DGS, a consulta regular da 

página da DGS (https://www.dgs.pt/) que vão sendo atualizadas sempre que exista evolução da situação.  
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II – ORIENTAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO  | ano letivo 2020/2021 

 
 

1.   REGIME DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LETIVAS 

O desenvolvimento das atividades letivas funcionará em regime presencial, salvo se for decretado ou 

autorizado outro regime, nomeadamente o regime misto ou de ensino à distância. 

A mudança de regime ocorre quando em face da situação específica de surto Covid-19, por solicitação 

da EPB ou se por decreto a DGEstE assim o decida, depois de ouvidas as autoridades de saúde.  

Caso venha a existir necessidade de mudança de regime, a direção da EPB comunicará a alteração da 

modalidade de desenvolvimento das atividades aos alunos e pais e EE da turma com a antecedência 

possível, através do email institucional/portal do aluno, (para o regime misto - ou não presencial).  

Caso este cenário venha a ocorrer, por princípio o horário de cada turma manter-se-á qualquer que seja 

a modalidade de desenvolvimento das atividades letivas, variando a modalidade de desenvolvimento 

das atividades (presencial, sessão síncrona ou trabalho autónomo). Contudo, face a situações 

particulares e específicas que venham a ocorrer, poderão proceder-se a alterações de pormenor nos 

horários dos alunos. 

 

2.   HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LETIVAS 

As atividades educativas desenvolvem-se em horário regular da EPB, entre as 08h45 e as 18h00. 

O período de almoço decorre em dois blocos, a iniciarem às 12h05 e as 13h25, de modo a reduzir o 

número de turmas que possam utilizar os espaços de refeição,  

Não são permitidas alterações de horários (nem de salas de aula), a não ser em situações excecionais e 

sob autorização expressa da direção. 

 

3.   ACESSO AO EDIFÍCIO 

O acesso ao edifício será feito por duas entradas (entrada principal da escola  e entrada inferior – portão 

de acesso às oficinas), de modo a evitar maior aglomerado de alunos à entrada e saída do primeiro e 

último tempo de funcionamento das atividades. 

 

Assim,  

• Os alunos que no primeiro tempo tiveram aulas em qualquer sala/outro espaço dos blocos A 

e B entram pela entrada 1 – entrada principal 

Entrada 1 – acesso a: 

Piso o: Laboratório de saúde/sala 24, Sala Clube Microsoft, salas 11, 12, 13, 14, sala INF5  

Piso 2: salas 7, 8, 9, 10, sala INF3 

Piso 1:  Salas 1, 2, 3, sala INF1 

Piso 3: Salas15, 16, 17, 18, INF5 

• Os alunos que no primeiro tempo tiveram aulas em qualquer sala/ outro espaço dos blocos B 

e C entram pela entrada 2 – entrada inferior 

Entrada 2 – acesso a: 

Piso 0: Salas 22, 23; Oficinas de mecânica; oficina de FC/sala teórica (mezanino); Laboratório 

Química; ginásio  

 

Piso 1: Salas 4, 5 e 6; INF2; balneários  

Piso 2: Salas11, 12, 13, 14; INF4; Laboratório de ELE e Laboratório Máquinas Elétricas   

Piso 3: Salas 19, 20, 21; Sala de Desenho; sala INF6 
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Exceção: 

Os alunos que, por motivos de transporte, cheguem à escola antes das 8h30, poderão entrar pela 

entrada 1 – entrada principal, independentemente do bloco onde tenham os primeiros tempos. 

 

Do mesmo modo, 

• Os alunos que no último tempo (17h00-18h00)  tiverem aulas em qualquer sala/outro espaço 

dos blocos A e B saem pela entrada 1 – entrada principal 

• Os alunos que no último tempo (17h00-18h00) tiverem aulas em qualquer sala/ outro espaço 

dos blocos B e C saem pela entrada 2 – entrada inferior 

 

A partir das 9h00 a entrada 2 deixará de estar aberta, voltando a abrir no último tempo do dia, podendo 

abrir pontualmente se necessário.  

Na entrada principal (entrada1) o acesso ao edifício no primeiro tempo da manhã será feito pelas 2 

portas, de modo a melhor fluidez no acesso pelos alunos, que devem proceder de imediato à desinfeção 

das mãos, nos dispensadores de pé colocados em todas as entradas. 

Nos outros tempos será feito sempre pela direita (sendo a outra porta para a saída). 

 

4. CIRCULAÇÃO NO EDIFÍCIO 

 

O uso de máscara é obrigatório para acesso e permanência na escola, por todos os alunos, 

colaboradores, e ainda encarregados de educação, fornecedores e outros elementos externos em 

situações devidamente fundamentadas. 

Cada um deverá trazer a sua própria máscara, sem a qual não poderá entrar no edifício escolar. Em 

situações excecionais a EPB poderá ceder máscara, mas tomará nota de modo a que não seja 

comportamento recorrente. 

Pessoas externas ao processo educativo só devem entrar no recinto escolar quando tal for 

imprescindível, e sempre, de forma segura, utilizando máscara e evitando contacto com alunos, pessoal 

docente e não docente.  

Na EPB estão definidos os circuitos de acesso e circulação dentro do espaço escolar, os quais se 

encontram devidamente assinalados de modo a serem respeitados por todos os frequentadores da 

Escola. 

Todos os alunos, professores e funcionários devem sempre circular pelo lado direito e em fila, 

mantendo o distanciamento, ao subir e descer escadas e na circulação nos corredores. 

Os espaços não necessários à atividade letiva, como mediateca, auditório, sala de professores, sala de 

reuniões, bar/snack-bar/copa, têm acesso condicionado, em função da lotação dos mesmos, que será 

afixada à entrada.  

Desde que possível, de acordo com as condições específicas, nos espaços de utilização por um número 

alargado de alunos as entradas e as saídas serão diferentes de modo a evitar cruzamentos de alunos em 

espaços reduzidos. Estarão sinalizadas nesse sentido. 

Quando um conjunto de alunos/colaboradores aguarda acesso a algum espaço (secretaria, bar/snack-

bar, reprografia…) deve posicionar-se em fila pelo lado direito e com o distanciamento devido em 

relação ao colega da frente e cumprir sempre as normas de segurança.  

Poderão vir a ser criados circuitos e percursos específicos de acordo com a zona da escola onde as 

turmas têm as suas aulas. 
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5. ENTRADA E SAÍDA DAS SALAS DE AULA 

Na medida do possível será atribuída uma sala para cada turma.  

Cada aluno deverá ficar sempre no mesmo lugar. 

Nos casos em que não seja possível, tentar-se-á conseguir ao máximo a ocupação de uma sala pelo 

menor número de turmas possível. 

Orientação para entrada de sala de aula 

O professor deve (nos primeiros dias de interiorização das rotinas), aguardar os alunos fora da sala de 

aula, dando indicação da ordem de entrada, de acordo com a planta que venha a ser fornecida pelo 

Diretor de turma e que, em breve, passará a estar afixada à entrada da sala de aula e na mesa do 

professor. 

 

Orientação para saídas das salas 

O professor não deve permitir a saída de nenhum aluno sem se aproximar-se da porta da sala e verificar 

se não está nenhuma turma a circular no corredor (a entrar ou sair) e só autorizar a saída assim que o 

corredor estiver livre. 

Os alunos devem sair pela ordem inversa à da entrada (sai o mais perto da porta e por aí em diante). 

 

6. INTERVALOS 

 

Tempos de intervalo 

Será mantido o mesmo número de intervalos (3 de manhã e 3 de tarde) com a duração habitual (10’) 

nos blocos de 60’ e 120’ e um intervalo de 20’ nos blocos de 180’ (podendo nas situações que se possam 

vir a identificar como viáveis, fazer a redução do tempo de intervalo, compensando o mesmo com saída 

antecipada para hora de almoço). Nas aulas de 4 horas (casos excecionais) o intervalo, previsto para o 

minuto 120’) será gerido de modo a que as turmas possam sair antes para almoço ou para casa, 

reduzindo o mesmo.   

Os intervalos serão, deste modo, marcados alternadamente entre algumas turmas de modo a reduzir 

a afluência aos espaços comuns e ao bar/snack bar. 

 

Assim, nos casos em que a conceção de horários o permita: 

• Após uma aula única de 60’ será feito o intervalo 

• As aulas com 2 tempos (anteriormente 60’+60’), terão o intervalo entre dois blocos de 45’+75’ 

ou 75’+45’ 

• As aulas com 3 tempos (anteriormente 60’+60’+60’), terão o intervalo entre dois blocos, aos 

90’ ou, se for possível saída antecipada para almoço (se nos últimos 3 tempos da manhã) ou 

para casa (se nos últimos 3 tempos da tarde) , procede-se a ajustamento. 

 

É eliminado o toque de campainha (entrada e saída), estando a gestão  a cargo do docente que faz a 

indicação de saída para o intervalo, garantindo que o mesmo tenha a duração prevista. Os alunos 

devem-se responsabilizar por manter os deveres de pontualidade. 

Espaços de intervalo 

Recomenda-se que: 

• Os alunos fiquem nas salas de aula, de modo a permanecerem com o seu grupo mais restrito, 

evitando o contacto com outros alunos/grupos. Nos intervales em sala de aula: 

- Devem-se manter sempre no seu lugar. 

- Não podem comer (uma vez que tal implica retirar a máscara por algum tempo) 

- Podem beber água (desviando a máscara pelo menor tempo possível) 
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• Se tiverem necessidade de sair devem permanecer, se possível, perto da sua sala. 

• Não é permitido que os alunos se se aglomerem em grupos de mais de 10 (sendo conveniente 

que, a estar em grupo, sejam grupos muito reduzidos e sempre mantendo o distanciamento 

de segurança). 

• Em dias em que as condições climatéricas não venham a permitir a utilização dos espaços 

sociais da escola ao ar livre poderão mesmo algumas turmas ter obrigatoriamente de 

permanecer nas suas salas de aula nos intervalos. Para estas situações serão indicados a cada 

turma os momentos em que permanecerão nas salas, garantindo sempre que pelo menos num 

dos intervalos de cada turno de aulas os alunos venham para os espaços exteriores. 

 

Acesso aos WC 

• Os alunos devem utilizar sempre o wc do piso onde estão a ter aulas 
• São permitidas idas ao WC durante as atividades letivas, por solicitação do aluno e gestão do 

docente (procurando um equilíbrio entre a menor redução possível de circulação na sala de 

aula e ao mesmo tempo proporcionando a redução de afluência nos WCs nos intervalos) 

 

 Importante 

Atendendo a que durante os intervalos as salas de aula permanecerão abertas, os alunos não devem 

deixar bens pessoais nas mesmas. Cada aluno deve zelar pelos seus bens, não se responsabilizando 

a EPB por qualquer ocorrência. 

 

7. ORGANIZAÇÃO NAS SALAS DE AULA 

 

Configuração das salas de aula 

A organização das salas foi feita em modelo dominó, após testadas outros modelos de organização, 

sendo este o modelo que, apesar de visualmente denso, é o que  assegura maior afastamento dos postos 

de trabalho dos alunos. 

Neste formato os alunos não partilham mesa, mesmo nas salas com mesa dupla. 

 

Figura 5. Modelos de organização das salas de aula com mesas individuais e com mesas duplas 
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Os alunos terão um lugar fixo em cada sala onde têm aula, não sendo possível mudar de lugar. 

Durante o tempo de permanência de sala de aula não devem sair do lugar.  

Os alunos não estão autorizados a colocar as mochilas e materiais não necessários à aula em curso 

em cima da mesa. Deverão colocar as mochilas nas costas da sua cadeira. 

No primeiro dia de aulas o Diretor de Turma deverá elaborar associar os alunos das suas turmas à planta 

pré-existente da sala de aula (que será facultada em modelo editável), sendo esta afetação provisória. 

Deverão  conhecimento a todos os professores da turma. Os professores não devem fazer alterações 

das plantas das turmas.  

O Diretor de Turma disponibilizará um exemplar em pasta a designar de modo ser colocado um 

exemplar à entrada da sala e na mesa do docente. 

Após fechados os horários e afetação de turmas por sala e perspetiva de número de alunos em cada 

uma, poderá, mediante autorização da Direção, proceder-se a alguns ajustamentos do layout das salas, 

nomeadamente o alívio dos lugares mais próximos ao quadro, de modo a garantir melhor circulação 

dos docentes. 

No final da segunda semana de aulas poderá, a atribuição dos lugares na sala sofrer reajustes pelo 

Diretor de Turma após auscultação aos restantes professores. Nessa altura a planta passa a ser definitiva. 

Será novamente afixada. 

Nas salas específicas (laboratórios …) é o coordenador de curso, em articulação com a equipa técnica, 

que elabora a planta da sala da turma e a coloca no mesmo local em rede. 

Não são autorizadas mudanças das salas atribuídas em horário (a não ser em casos imperativos, por 

aprovação da Direção) 

Circulação nas salas de aulas 

Com exceção da óbvia entrada e saída da sala de aula, pela ordem definida, é de evitar qualquer 

circulação pela sala de aula. 

Neste sentido, recomenda-se evitar a deslocação dos alunos ao quadro. 

Caso venha a ocorrer, o professor deverá garantir a higienização dos marcadores e apagador face ao 

uso por outros. Para o efeito dispõe no seu posto de trabalho de pulverizador desinfetante e toalhetes. 

Higienização 

Durante o tempo que as condições climatéricas o permitam devem manter-se as janelas e/ou portas 

abertas, de modo a permitir uma melhor circulação do ar e evitar toques desnecessários em superfícies. 

Todas as salas, assim como equipamentos que nelas se encontrem, serão higienizadas/desinfetadas em 

cada mudança de grupo. 

Cada docente deverá requisitar na reprografia requisitar um kit de canetas que substituirá quando 

necessária recarga. Cada docente deverá guardar o seu kit para utilizar nas suas aulas. 

Em caso de ida ao quadro por parte de aluno - situação que deve ser evitada - caberá ao professor a 

responsabilidade de garantir que mais nenhum aluno e o próprio professor utiliza as canetas e/ou o 

apagador antes de serem higienizados.  

Em todas as salas de aula, na mesa do professor, será colocado um pulverizador para higienização do 

equipamento, se necessário. 

Os alunos não devem partilhar materiais entre si. 
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8. OFICINAS E LABORATÓRIOS 

As disciplinas que utilizem, pelas suas caraterísticas, salas ou espaços específicos, nomeadamente 

laboratórios e oficinas deve o respetivo coordenador (em articulação com a equipa técnica) elaborar 

protocolos específicos de utilização e de manuseamento de materiais, objetos e equipamentos comuns, 

tendo em vista garantir-se a segurança e a higienização de todos. Este protocolo, com as normas de 

conduta da disciplina em cada uma das salas específicas, deve ser afixado em lugar bem visível. 

Do mesmo modo será definido o acesso aos cacifos/vestiários para utilização dos EPIs. 

Os professores devem garantir que, em caso algum, haja empréstimo e partilha de materiais pessoais 

entre os alunos, durante os tempos letivos. 

 

9. SALAS DE INFORMÁTICA  

 
Nas salas de informática, à semelhança das salas teóricas, cada aluno deve ocupar sempre o mesmo 

posto de trabalho. O professor de TIC,  em articulação com o diretor de turma deverá fixar os alunos na 

planta da sala, atribuindo um lugar fixo para todas as aulas. O mesmo nas salas de informáticas utilizadas 

por disciplinas da componente técnica, matriz que deverá ser esboçada pelo coordenador, em 

articulação com a equipa. 

Não devem ser usados produtos nos teclados e monitores. Os pulverizadores de desinfeção nas salas 

de aulas servem apenas para desinfeção dos marcadores no final de cada utilização, e eventual 

necessidade no posto de trabalho, por opção do professor, já que o mesmo é garantido em cada 

transição. 

Mantêm-se os procedimentos de requisição para a Sala Móvel (portáteis), com exceção de, ao colocar 

os portáveis no carrinho, não se devem ligar os cabos de alimentação (uma vez que os mesmos vão ser 

retirados pelos auxiliares para desinfeção). Os funcionários recolhem os armário/portáteis de cada sala, 

procedem à desinfeção e colocam na sala de seguinte requisição. 

 

10. EDUCAÇÃO FÍSICA – especificidade da disciplina 

O desenvolvimento da disciplina de Educação Física (EF) far-se-á tendo em consideração o disposto na 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, de 20 de julho, ou seja, em regime presencial, 

implicando a necessidade de serem adotadas um conjunto de medidas preventivas, que a EPB 

procurará assegurar, designadamente: 

• Privilegiar os espaços exteriores para as práticas letivas em EF;  

• Promover a lavagem e/ou desinfeção das mãos dos alunos e professores à entrada e à saída 

das instalações desportivas ou de outros locais onde decorra a prática de desporto; 

• Promover a adoção de estratégias e metodologias de ensino que privilegiem o respeito pelo 

distanciamento físico de, pelo menos, três metros entre alunos, de acordo com a Orientação n.º 

030/2020, da DGS, para a prática de exercício físico, diligenciando no sentido da adequação e 

adaptação das tarefas propostas em contexto de aula;  

• Evitar a partilha de material, sem que seja higienizado entre utilizações;  

• Assegurar a limpeza e higienização dos espaços e equipamentos utilizados, entre aulas, de 

acordo com as orientações nº 014/2020 e 030/2020, da DGS.  

Espaços de aula 

As aulas de educação física manter-se-ão, em princípio, nos 3 espaços habituais: 

- Ginásio da EPB 

- Campos das Camélias 
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- Estádio 1º de Maio (em avaliação) 

Aos quais se acrescentarão outros espaços ao ar livre, sempre e quando as condições climatéricas assim 

o permitam. 

Acesso aos balneários/vestiários 

Com exceção das aulas que ocorrem na EPB (Ginásio) em que será autorizado o acesso aos balneários 

(embora condicionado a grupos pequenos e com normas que os docentes darão a conhecer de modo 

a limitar ao mínimo o tempo de permanência nos vestiários para se equiparem), não há garantia de 

autorização de utilização dos balneários nos outros espaços. Caso veja a ser autorizado o acesso (por 

solicitação da EPB, que garantirá as normas previstas), o mesmo será concedido apenas para mudança 

de vestuário e não para toma de duche, . 

Assim, e até novas orientações, nos dias em que as aulas de EF estejam previstas para esses locais, os 

alunos devem: 

• trazer já os equipamentos desportivos vestidos 

• trazer uma muda de calçado exclusivo no acesso às instalações desportivas 

• trazer uma toalha/toalhitas para fazer uma breve higiene do corpo no final da aula atendendo 

a que os chuveiros não irão funcionar 

Outros pressupostos que serão considerados: 

• Delimitação de áreas de prática, de modo a orientar o posicionamento dos alunos  

• Redução de n.º de alunos, em simultâneo, nos balneários (se utilizados) 

• Aumento da frequência da limpeza e desinfeção dos materiais e equipamentos utilizados, 

nomeadamente materiais que possam ser partilhados, com recurso a produtos e de acordo com 

as técnicas recomendadas pela DGS  

Proteção Individual: uso de máscara em EF 

É recomendado o uso de máscara por todos os elementos que utilizem espaços fechados ou abertos 

afetos à lecionação da disciplina de Educação Física, como medida de proteção adicional ao 

distanciamento físico recomendado, à higiene das mãos e à etiqueta respiratória.  

• Alunos: obrigatório o uso de máscara, na entrada e saída das instalações. Dispensa da 

obrigatoriedade do uso de máscara durante a realização de exercício físico;  

• Professores de Educação Física: Dispensa da obrigatoriedade do uso de máscara apenas durante 

a lecionação de períodos de sessões de exercício que impliquem realização de exercício físico. 

Planeamento Curricular de Educação Física  

Em função das orientações disponibilizadas para a preparação do próximo ano letivo, o planeamento 

da disciplina deve procurar priorizar os seguintes aspetos: 

• Minimizar os eventuais efeitos que o confinamento possa ter tido nos índices de atividade física 

dos alunos, enfatizando as atividades que permitam melhorar os níveis de aptidão física;  

• Promover a autonomia dos alunos, fornecendo-lhes os conhecimentos e as ferramentas 

necessárias, para que a aprendizagem dos processos de desenvolvimento e manutenção da 

aptidão física seja adaptada às suas caraterísticas individuais;  

• Desenvolver as habilidades motoras básicas fundamentais, para melhorar a competência 

motora dos alunos;  

• Valorizar a aquisição, de forma o mais individualizada possível, de um conjunto alargado de 

técnicas associadas às atividades físicas abordadas em contexto curricular;  

• Privilegiar a lecionação de situações de aprendizagem individuais, bem como a utilização de 

jogos reduzidos e condicionados;  
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• Utilizar os recursos tecnológicos disponíveis (plataforma FITescola® e App FITescola®) como 

ferramentas úteis na promoção e desenvolvimento de um estilo de vida saudável e fisicamente 

ativo e na melhoria da aptidão física dos alunos.  

Do ponto de vista das opções curriculares, e de forma a garantir as normas de segurança dos normativos, 

foram identificados constrangimentos para a lecionação de alguns módulos. Irão, por isso, ser feitas 

adaptações ao programa: 

 
 

11. PRÁTICAS DE HIGIENIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DE ATIVIDADES LETIVAS 

Como referido, todas as salas de aula/espaços letivos e respetivos equipamentos serão 

higienizados/desinfetados em cada transição. 

Não devem ser usados produtos nos teclados e monitores. Os pulverizadores de desinfeção nas salas 

de aulas servem apenas para desinfeção dos marcadores no final de cada utilização, e eventual 

necessidade no posto de trabalho, por opção do professor, já que o mesmo é garantido em cada 

transição. 

 

12. MEDIATECA 

A mediateca/Sala de Estudo estará em funcionamento em horário afixado à entrada.  

Terá lotação máxima de ocupação de 17 alunos e normas específicas de utilização e de funcionamento 

estarão afixadas na entrada e em cada mesa para conhecimento de todos.  

O sistema de empréstimo de livros ficará sujeito a um tempo de pausa de segurança entre requisições. 

 

13. REPROGRAFIA 

 

A EPB (e todas as escolas Rumos Education) lançam para este ano letivo a iniciativa PAPEL ZERO, com 

os seguintes objetivos: 

1. Sensibilizar a comunidade Educativa para a responsabilidade ambiental  

2. Promover a realização e atividades/projetos de literacia ambiental projeto em toda a comunidade 

educativa, capazes de promover a mudança de comportamentos mais sustentáveis. 

3. Reduzir em 20 % o consumo papel em 2020/21 

No contexto atual e no caminho de transição para a uma Escola mais digital e inovadora que a EPB tem 

vindo a fazer, estes objetivos implicam, alterações nos fluxos de recurso à reprografia pela via presencial, 

atendendo a que: 

• Irão ser criados novos grupo no teams onde cada docente deverá partilhar com as respetivas 

turmas os Manuais/Materiais Pedagógico 

• Irá ser criado um local em rede para aquivo de cada manual/materiais, por 

disciplina/módulo/UFCD para acesso pela reprografia 

CONSTRANGIMENTOS SOLUÇÕES 

Programa • Ginástica de Solo/Ginástica 

Aparelhos (módulo 2 e módulo 

7); 

• Ginástica Acrobática (módulo 

12) 

• Dança I, II e III módulos 4, 9 e 14 

Adaptações 

do Programa 

• Salto à Corda; 

• Dança (coreografias individuais ou 

grupais); 

• Condição Física + TCF 

• Treino em circuito estacionário 

• Componente teórica   
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• Os manuais não serão impressos por defeito, devendo o docente fazer a partilha dos materiais 

digitais no grupo correspondente e só encaminhar requisição de impressão nos casos em que 

se entenda pedagogicamente imprescindível (podendo não ser inclusive para todos os alunos), 

ou por solicitação do aluno quando entenda que, para além do manual digital, o manual 

impresso é importante para a sua dinâmica de estudo/estilo de aprendizagem. 

De resto, mantem-se as mesmas regras de segurança, identificadas para a secretaria. 

 

14. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

Os serviços administrativos mantêm o horário regular de funcionamento. Deverá, no entanto, ser 

privilegiada a via digital ou telefónica sempre que possível. O acesso aos Serviços Administrativos, 

deverá ser feito de acordo com a sinalética no local e, caso haja mais de um utente, em fila, respeitando 

as distâncias assinaladas. Nenhum utente deve esperar junto do balcão. Deve aguardar no local 

sinalizado; a indicação de atendimento será dada pela funcionária ao serviço. 

Logo que todos os alunos tenham os logins da conta de e-mail da EPB (a ocorrer na sessão de 

acolhimento) os serviços administrativos enviarão, como habitualmente, informação com os 

procedimentos para o pedido de declarações, seguros, etc. 

Os encarregados de educação devem privilegiar, do mesmo modo, a via digital ou telefónica. 

Recomenda-se que antes de se dirigir à EPB estabeleçam contacto telefónico (253 203860), ou enviem 

assunto por e-mail para elisa@epb.pt, de modo a perceber se é possível a resolução por esta via antes 

de assumir a presencial. 

 

15. FUNCIONAMENTO DO BAR E ESPAÇOS DE REFEIÇÃO 

Nos espaços de refeição mantem-se o uso obrigatório de máscara, exceto durante o ato de comer e/ou 

beber.  

O número de lugares sentados foi reduzido em ambos os espaços e criadas orientações para respeitar  
as normas de segurança.  

Está proibido deslocar as mesas e cadeiras de lugar. A distribuição e ocupação dos lugares deve ser 
respeitada, as mesas não podem ser aglomeradas, nem as cadeiras mudadas de lugar. 

É obrigatório respeitar os circuitos sinalizados e as normas afixadas nos respetivos espaços. 

Antes de uma nova utilização de um mesmo espaço haverá higienização.  

O tempo de permanência dos alunos e colaboradores deve restringir-se ao mínimo indispensável 

para o consumo. 

 

BAR 

Circuito: 

1.º Realização de pedido e pagamento 

2.º Receção do pedido 

3.º Saída de acordo com o indicado na planta afixada no 

local e nas diversas mesas  

Em caso de ocupação de mesas 

1.º Realização de pedido e pagamento 

2.º Receção do pedido 

3.º  Ocupação de uma mesa livre  

4.º Saída de acordo com o indicado na planta afixada no 

local e nas diversas mesas 

Figura 6. Planta da disposição de mesas no Bar e 

circuito de circulação 

mailto:elisa@epb.pt
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SNACK-BAR 

O acesso ao snack bar deverá ser feito efetuado mediante escala (desfasados entre város grupos-turma), 

observando-se as regras de distanciamento social e a lotação do espaço (26 pessoas máximo em cada 

turno), evitando concentrações; 

Por recomendação da Ordem dos Nutricionistas, no Guia Orientador “Alimentação escolar em tempos 

de COVID-19“, é vedado o acesso – até nova orientação - dos Micro-ondas e Máquinas Dispensadoras 

de Água, por ambos os equipamentos não garantirem as condições de segurança exigidas neste 

contexto. 

Organização do espaço/procedimentos: 

• No refeitório estão marcados os circuitos que devem ser respeitados. 

• Cada mesa terá apenas 1 aluno (o esquema de organização prevê 2 meses juntas, cada uma 

com 1 utilizador em lugares diagonais) 

• Talheres e guardanapos serão fornecidos dentro de embalagem 

• Proceder-se-á a higienização e desinfeção de mesas e cadeiras, após cada utilização 

• Foram retirados todos os objetos das mesas; 

•  Será aumentada a frequência de limpeza e higienização após utilização  

• Deve proceder-se à higienização das mãos à entrada e à saída; 

• Utilização obrigatória de máscara, exceto no período de refeição; 

 

Será, ainda, criado um espaço contíguo ao snack-bar para que os alunos possam tomar as refeições que 

tragam de casa, caso não pretendam ir ao snack-bar. 

Serão afixadas no local as regras de utilização e higienização/desinfeção. 

Os alunos poderão, ainda, tomar as suas refeições nos espaços exteriores da escola, sempre que 

condições climatéricas o permitirem. 

 

16. REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO EXTERIOR 

Realização de deslocações ao estrangeiro  

A realização de deslocações/visitas de estudo ao estrangeiro está suspensa.  

No âmbito do Programa Erasmus+ ou outros programas educativos, as que tiverem como destino 

mobilidade para áreas afetas, para países ou zonas em que a propagação do vírus se mostra mais ativa, 

identificados pelas Autoridades de Saúde, serão canceladas. No que respeito a deslocações para outros 

países, será efetuada a devida ponderação relativamente à conveniência dessas deslocações, podendo 

as mesmas ser canceladas a todo o momento.  

Regresso de deslocações ao estrangeiro  

Os docentes, alunos e demais acompanhantes que tenham regressado ou que tenham estado em 

contacto próximo e direto com quem tenha regressado de país ou zona de risco para a infeção pelo 

COVID-19, identificados pela DGS, devem, nos 14 dias subsequentes, monitorizar o seu estado de saúde, 

medindo a temperatura corporal duas vezes ao dia, registando os valores e estar atentos a tosse ou a 

dificuldades respiratórias. Devem ainda evitar cumprimentos sociais com contacto físico.  

Realização de visitas de estudo em território nacional  

Está suspensa a realização de visitas de estudo, sempre que as mesmas impliquem a deslocação de 

alunos/turmas para outros espaços onde entrem em contacto físico com outros grupos da escola ou 

fora da escola, até nova reavaliação em função do curso da pandemia. 

Qualquer saída de alunos terá de ser validada previamente. 

Realização de outras atividades não letivas dentro da escola 

Será efetuada a devida ponderação relativamente à conveniência destas atividades, sendo que não 

serão, até nova orientação, realizadas as que impliquem concentração de alunos nos espaços comuns 

da escola. 
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17. REUNIÕES DAS EQUIPAS PEDAGÓGICAS / ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO  

As reuniões e eventos com um número alargado de pessoas deverão ser realizadas à distância, 

recorrendo a plataformas digitais. 

As reuniões pedagógicas e outras deverão ser realizadas preferentemente via teams, excetuando-se 

quelas cuja presença seja identificada como necessárias, pela Direção ou pelas estruturas intermédias 

(coordenadores de curso e/ou diretores de turma) e/ou departamentos. 

A ocorrerem presencialmente deverá ser garantido o necessário distanciamento social. 

Do mesmo modo, deve também privilegiar-se 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.  

 

18. ALUNOS E COLABORADORES DOENTES DE RISCO  

*Consultar grupos de risco: artigo 25º-A do Decreto de  Lei 31 2020, de 11 agosto 

Alunos  

O Despacho n.º 8553-A/2020, de 4 de setembro de 2020, prevê a possibilidade de aplicação de medidas 

de apoio educativas aos alunos que, de acordo com as orientações da autoridade de saúde, devam ser 

considerados doentes de risco e que se encontrem impossibilitados de assistir às atividades letivas e 

formativas presenciais em contexto de grupo ou turma. 

O documento prevê ainda, para estes alunos, a possibilidade de terem condições especiais de avaliação 

e de frequência escolar. 

Para beneficiarem destas medidas, os encarregados de educação devem apresentar um requerimento à 

escola, assim como declaração médica que ateste a condição de risco. À escola compete a determinação 

das medidas de apoio educativo aplicáveis a cada estudante, em articulação com a família, que poderão 

passar eventualmente por ensino à distâhncia. 

As escolas devem assegurar a manutenção do lugar na respetiva turma, até ao regresso do aluno às 

atividades presenciais. 

Alunos considerados docentes de risco terão  condições de realização das provas de aferição e exames 

nacionais, para os alunos de grupos de risco, são determinadas pela Direção-Geral da Educação, através 

do Júri Nacional de Exames, em articulação com as escolas. 

No caso específico dos cursos profissionalizantes, o despacho do Ministério da Educação prevê que, 

sempre que possível, a componente de formação em contexto de trabalho possa ser realizada através 

de prática simulada, como aconteceu durante o ensino a distância. 

Colaboradores  

A EPB prevê que os colaboradores doentes de risco que possam continuar a exercer as suas funções na 

modalidade de teletrabalho, poderão fazê-lo mediante entrega de atestado/declaração médica que 

assegure essa situação. 

Os colaboradores doentes de risco de risco que não possam exercer a sua função em modalidade de 

teletrabalho, estão, ao abrigo da lei, protegidos com a possibilidade de solicitar baixa médica.  

No caso dos docentes de risco, não é para já autorizada pelo governo a modalidade de ensino à distância 

(apenas em caso de mudança de regime por decisão do ME, ouvida a DGS), pelo que, se entenderem 

não reunir condições para a modalidade presencial, poderão solicitar baixa médica. 
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19. INCUMPRIMENTOS DAS NORMAS 

 
Deverão ser reportadas a comunicação@epb.pt 
Poderá vir a ser criado regulamento disciplinar específico. 
 

  Importante 

Nenhum aluno ou colaborador deve vir para a escola se se sentir febris, com tosse ou dificuldade 
respiratória 
Recomenda-se a medição da febre antes de sair de casa e NUNCA vir para a escola caso seja acima de 
37,8 
 

 

20. QUADRO SÍNTESE DE REGRAS GERAIS 

 

 

Quadro 2. Regras gerais a cumprir por toda a comunidade educativa 

 

1 Usar máscara em todo o tempo de permanência na Esco la  

2 
Desinfeção obr igatór ia das mãos com uma solução ant isséptica de base 

alcoól ica (SABA)  ao entrar  na Escola  

 

 
3 Assegurar  as  boas prát icas  de h ig ien ização das mãos ,  a través da lavagem 

f requente das mãos (pe lo menos 20 segundos)  ou ut i l ização de so lução 

ant isséptica de base a lcoól ica (SABA) .  Deve haver reforço da lavagem das  

mãos antes e após as  refeições ,  antes e após as  aulas ,  antes  e após o uso da 

casa de banho e sempre que es tejam sujas  

4 
Cumpr ir  a e t iqueta respi ra tór ia :  toss i r  ou esp irrar  para o cotove lo ou para a 

zona inter ior  do braço ,  com o cotove lo f le t ido ,  e nunca para as  mãos ,  sem 

ret i ra r  a máscara  

 

5 Evi ta r  tocar  nos olhos ,  no nar iz ,  na boca e na par te de fora da máscara  

6 Usar lenços de papel  (de  ut i l ização única)  para se assoar .  Depois  de usado,  

de itar  o lenço num ca ixote do l i xo e lavar  as  mãos de seguida  

7 Evi ta r  tocar  em bens de uso comum e em superf í c ies  como cor r imãos ,  

maçanetas ,  inter ruptores  

8 Não comparecer na esco la em caso de a lgum s intoma de poss ível  infeção  

9 Não par t i lhar  ob jetos pessoa is ,  nem al imentos ,  nem uti l i zar  os  mesmos 

rec ipientes  

10 Manter d istanc iamento f ís ico e soc ia l   

 

11 Cumpr ir  as  s inalét icas  de c i rcu lação e outras  ind icações  

mailto:comunicação@epb.pt
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Legislação útil: 

Informação da DGS 005/2020 de 27/02/2020 

https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/informacoes/informacao-n-0052020-de-270220201.aspx 

Orientação da DGS 006/2020 de 26/02/2020 

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0062020-de-26022020-

pdf.aspx 

Despacho n.º 2836-A/2020, de 02/03/2020 

https://dre.pt/home/-/dre/129793730/details/maximized 

Decreto-lei 20-H/2020 de 14/05/2020 

https://dre.pt/application/conteudo/133723695 

Orientação da DGS 024/2020 de 08/05/2020 

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0242020-de-08052020-

pdf.aspx 

Orientações da DGEstE para a organização do ano letivo 2020/2021 (07 julho) 

https://www.dgeste.mec.pt/wp-content/uploads/2020/07/Orientacoes-DGESTE-20_21.pdf 

Referencial Escolas: Controlo da transmissão da COVID-19 em contexto escolar 

https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/referencial-escolas-controlo-da-transmissao-de-covid-19-em-

contexto-escolar-pdf.aspx 

Orientações para a realização em regime presencial das aulas práticas de educação física 

https://www.dge.mec.pt/noticias/orientacoes-para-realizacao-em-regime-presencial-das-aulas-praticas-de-

educacao-fisica 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, de 20 de julho 

https://dre.pt/pesquisa/-/search/138461849/details/maximized 

Links úteis: 
Site da DGS: https://www.dgs.pt/corona-virus.aspx 

Materiais de Divulgação: https://www.dgs.pt/corona-virus/materiais-de-divulgacao.aspx 

Ministério dos Negócios Estrangeiros: https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/ 

Direção-Geral da Administração e do Emprego Público: https://www.dgaep.gov.pt/ 

Contactos úteis 

Escola Profissional de Braga 

253 203860 | www.epb.pt | epb@epb.pt 

 

Coordenadora Equipa Operativa: 

Ana Cláudia Rodrigues: anaclaudia@epb.pt  

(em substituição Natália Rebelo:  natáliar@epb.pt)  

Gestora de Casos Suspeitos (Ponto Focal): 

Ana Isabel Oliveira: anaisabeloliveira@professores.epb.pt  

(em substituição Natália Rebelo:  natáliar@epb.pt)  

Serviços de Saúde: 

Linha de Saúde 24: 808 24 24 24 

Delegado Concelhio de Saúde: João Manuel Barros Figueiredo da Cruz 

Praceta do Vilar - s/nº São Victor 4710 - 453 Braga | 253208260 usp.braga@arsnorte.min-saude.pt  

DGEstE-Direção Regional de Educação do Norte: 

Telefone:  (+351) 225 191 900 

https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/informacoes/informacao-n-0052020-de-270220201.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0062020-de-26022020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0062020-de-26022020-pdf.aspx
https://dre.pt/home/-/dre/129793730/details/maximized
https://dre.pt/application/conteudo/133723695
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0242020-de-08052020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0242020-de-08052020-pdf.aspx
https://www.dgeste.mec.pt/wp-content/uploads/2020/07/Orientacoes-DGESTE-20_21.pdf
https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/referencial-escolas-controlo-da-transmissao-de-covid-19-em-contexto-escolar-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/referencial-escolas-controlo-da-transmissao-de-covid-19-em-contexto-escolar-pdf.aspx
https://www.dge.mec.pt/noticias/orientacoes-para-realizacao-em-regime-presencial-das-aulas-praticas-de-educacao-fisica
https://www.dge.mec.pt/noticias/orientacoes-para-realizacao-em-regime-presencial-das-aulas-praticas-de-educacao-fisica
https://dre.pt/pesquisa/-/search/138461849/details/maximized
https://www.dgs.pt/corona-virus.aspx
https://www.dgs.pt/corona-virus/materiais-de-divulgacao.aspx
https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/
https://www.dgaep.gov.pt/
http://www.epb.pt/
mailto:epb@epb.pt
mailto:anaclaudia@epb.pt
mailto:natáliar@epb.pt
mailto:natáliar@epb.pt
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ANEXO 1 

LISTA DE VERIFICAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DA EPB 
 

 

Objetivo: 

Acompanhamento da implementação e avaliação do Plano de Contingência  

 

Procedimento: 

Verificação diária 

Para cada item identificar fase de implementação com  

 

 

CHECKLIST PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19 

DA EPB 

Data: ___ / ___ /2020 

Responsável pela informação: 

___________________________ 

A. COORDENAÇÃO E PLANEAMENTO Não 

iniciado 

Em 

curso 
Executado 

A1. Designar um coordenador e respetiva equipa operativa 
□ □ □ 

A2. Definir a “cadeia de comando e controlo” 
□ □ □ 

A3. Identificar as atividades essenciais e prioritárias 
□ □ □ 

A4. Prever o impacte que os diferentes níveis de absentismo terão 

nas atividades escolares, em particular nas consideradas essenciais e 

prioritárias 

□ □ □ 

A5. Definir os recursos humanos mínimos para cada uma das áreas 

essenciais e prioritárias e prever a sua substituição, em caso de 

necessidade 

□ □ □ 

A6. Assegurar que os responsáveis pelas diferentes tarefas e 

respetivos substitutos têm a informação e o treino necessários para 

a sua execução 

□ □ □ 

A7. Planear formas de manter as atividades administrativas e de 

segurança da escola, em caso de elevado absentismo ou de 

encerramento 

□ □ □ 

A8. Identificar os fornecedores de bens ou serviços essenciais para o 

funcionamento da instituição como, por exemplo, refeições, 

segurança, etc. 

□ □ □ 

A9. Verificar se os fornecedores de bens ou serviços considerados 

essenciais podem garantir a continuidade desses fornecimentos □ □ □ 
A10. Equacionar soluções alternativas para a manutenção dos 

fornecimentos essenciais □ □ □ 
A11. Identificar os parceiros com quem deve ser estabelecida uma 

articulação prioritária □ □ □ 
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A12. Assegurar a existência de uma “reserva estratégica” de bens ou 

produtos cuja falta possa comprometer o exercício das atividades 

mínimas ou consideradas prioritárias (durante o período crítico da 

pandemia) 

 

□ □ □ 

B. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES 
B1. Planear formas de manter a atividade escolar dos alunos, no caso 

de encerramento da escola ou de absentismo de professores □ □ □ 
B2. Encorajar os pais a apoiarem a realização dos trabalhos escolares 

em articulação com os professores, em caso de encerramento da 

escola 

□ □ □ 

B3. Encontrar, em articulação com a Autarquia e os pais, formas de 

fornecimento de alimentação às crianças apoiadas pelo programa de 

refeições escolares em caso de encerramento da escola 

Não aplicável 

B4. Encontrar, em articulação com a Autarquia e os pais, formas de 

garantir os transportes escolares 
Não aplicável 

C. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLO DO COVID-19 

C.1 Efetuar sessões de esclarecimento e formação dos profissionais 

sobre as medidas de prevenção a adotar, sempre que necessário □ □ □ 
C2. Efetuar sessões de esclarecimento com os EE sobre as medidas 

de prevenção a adotar □ □ □ 
C3. Promover a reflexão e a realização de trabalhos sobre o tema e 

discutir dúvidas com os alunos □ □ □ 
C4. Distribuir e afixar materiais informativos sobre medidas de 

prevenção e controlo □ □ □ 
C5. Prever uma reserva estratégica de produtos de higiene e 

limpeza, ou outros considerados essenciais no contexto das medidas 

de proteção, para fazer face a uma eventual rutura no seu 

fornecimento 

□ □ □ 

C6. Proceder a uma avaliação das instalações e equipamentos para 

lavagem das mãos e reparar eventuais deficiências □ □ □ 
C7. Proceder à instalação de dispositivos de desinfeção das mãos 

com solução à base de álcool em locais estratégicos e onde não seja 

possível lavar as mãos - entrada de salas, sala de isolamento, etc. 

□ □ □ 

C8. Designar um responsável que assegure a manutenção destes 

dispositivos □ □ □ 
C9. Definir e implementar rotinas de lavagem das mãos dos alunos e 

dos profissionais □ □ □ 
C10. Definir e implementar regras e rotinas de lavagem das 

instalações e equipamentos □ □ □ 
C11. Definir e implementar regras de lavagem e higienização dos 

brinquedos 
Não aplicável 

C12. Definir e implementar regras de arejamento das instalações 
□ □ □ 

C13. Recomendar que os alunos e trabalhadores: 

• Provenientes de áreas de transmissão comunitária ativa, 

nacionais ou internacionais identificadas ela DGS, ou; 

□ □ □ 
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• Que tenham tido contacto de 1 º nível com pessoas 

infetadas, permaneçam em casa e não frequentem a escola 

durante um período de 14 dias ou até ser dada alta médica. 

C14. Criar uma sala de isolamento para alunos e funcionários que 

manifestem febre ou sintomas de infeção até que a DGS dê as 

devidas instruções de retirada 

□ □ □ 

C15. Estabelecer regras de utilização desta sala 
□ □ □ 

D. PLANO DE COMUNICAÇÃO 

D1. Divulgar o Plano de Contingência junto dos profissionais da 

escola □ □ □ 
D2. Divulgar o Plano de Contingência junto dos pais ou 

encarregados de educação □ □ □ 
D3. Divulgar o Plano de Contingência junto dos parceiros e restante 

comunidade educativa □ □ □ 
D4. Manter uma lista atualizada dos contactos de todos os 

profissionais da escola, dos pais ou encarregados de educação, de 

todos os parceiros e de todos os fornecedores pertinentes 

□ □ □ 

D5. Prever formas de comunicação com os profissionais da escola 

através de vias alternativas – telemóvel ou e-mail, Teams □ □ □ 
D6. Prever e estabelecer formas de comunicação com as diferentes 

instituições com responsabilidade nesta matéria como a DGS, o 

Ministério da Saúde e a DGEstE 

□ □ □ 

D7. Prever formas de comunicação com os alunos e os pais ou 

Encarregados de Educação, através de vias alternativas – telemóvel 

ou e-mail 

□ □ □ 

D8. Fornecer informação aos Encarregados de Educação sobre a 

evolução da situação na escola e esclarecer eventuais dúvidas □ □ □ 
D9. Estabelecer formas de comunicação com os parceiros 

pertinentes □ □ □ 
Observações: 
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ANEXO 2 

LISTA DE CONTACTOS ÚTEIS  

[AFIXAR NAS SALAS DE ISOLAMENTO] 

 
 

 

UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA DE BRAGA 

 

usp.braga@arsnorte.min-saude.pt | 253208260  

 

 
AUTORIDADE DE SAÚDE LOCAL  

 

Delegado Concelhio de Saúde: Dr. João Manuel Barros Figueiredo da Cruz | 253208260 

 

 
DIRETORA EXECUTIVA EPB 

 

Dra. Ana Cláudia Rodrigues | 253 203860 

 

 

PONTO FOCAL DO PLANO DE CONTINGÊNCIA  

 
Enfª Ana Isabel Oliveira | 253 203860 

Em ausência,  

Dra. Natália Rebelo | | 253 203860 

mailto:usp.braga@arsnorte.min-saude.pt
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ANEXO 3 
 

FLUXO DE ATUAÇÃO PERANTE CASO SUSPEITO DE COVID-19 

 
 

Fluxo 1: Atuação perante caso suspeito de COVID-19 em menor de idade 
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 Fluxo 2: Atuação perante caso suspeito de COVID-19 em adultos 
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ANEXO 4 
 

FORMULÁRIO PARA A AUTORIDADE DE SAÚDE  
Perante a existência de um caso ou de um surto 

 
INFORMAÇÕES SOBRE O ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO OU ENSINO:  
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(adaptar de Doc. Referencial Escolas) 
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ANEXO 5 
[AFIXAR NAS SALAS DE ISOLAMENTO] 

 

REGISTO DE DESINFEÇÃO APÓS CASO SUSPEITO 

 

 

Assinatura do Responsável  ___________________________________ 

DATA Hora Ação/observações Responsável 

(rubrica) 
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