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PLANO DE CONTINGÊNCIA 

Plano de Prevenção e Atuação Face ao Coronavírus-COVID-19 

 

 

O Plano de Contingência do Agrupamento de Escolas Fernando Namora (AEFN) visa a prevenção e 

controlo de infeção de casos de Coronavírus COVID-19 nas nossas Escolas, estabelecendo os 

procedimentos organizativos e de atuação de todos os elementos da comunidade educativa a 

partir de 17 de setembro de 2020, início das atividades letivas 2020-2021.  

Este plano tem em conta as informações divulgadas pela Direção Geral de Saúde e as orientações 

do Ministério da Educação e Ciência, podendo ser reajustado em função da evolução da situação 

no AEFN. Para a sua elaboração foram consideradas, também, as características e as condições 

das diferentes escolas, bem como o número de alunos e recursos humanos disponíveis,  

 

 
JI n.º 2 

EB1/JI 
Brandoa 

EB1/JI S. 
Cabral 

EB2,3 SMBA ESB3 FN 

N.º 
turmas/grupos 

4 14 20 24 42 

N.º alunos 
95 

45 JI + 
2731.ºC 

95 JI+359 1.ºC 571 997 

N.º docentes 4 19 25 62 106 

N.º AO a) 4 8 14 16 31 

N.º AT - - - - 11 

Espaço 
refeitório 

Sim Sim Sim Sim Sim 

Laboratórios    Sim Sim 

Pavilhão   Sim  Sim 

Campos 
desportivos 

 Sim Sim Sim Sim 

a) Rácio previsto (inclui os funcionários ausentes por doença)  

 

As indicações expressas são válidas para visitantes, alunos, pessoal docente e não docente e 

devem ser respeitadas e seguidas por todos. 
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1. ENQUADRAMENTO 

 

1.1. O que é o Coronavírus – COVID-19? 

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

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

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

 

 

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

 Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra); 

 Pelo contacto direto com secreções infeciosas; 

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

 

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

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

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

pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas e ainda através do contacto das 

mãos com uma superfície ou objeto com o novo coronavírus e, em seguida, o contacto com as 

mucosas oral, nasal ou ocular (boca, nariz ou olhos). 

 

 

1.2. Principais sintomas e período de incubação 

Os sintomas são semelhantes a uma gripe, como por exemplo, febre, tosse, falta de ar 

(dificuldade respiratória) e cansaço. 

O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) situa-se entre 1 a 14 dias, segundo 

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

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

exposição a caso confirmado. 

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

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

 

 

1.3. Medidas de prevenção diária 

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

menos 20 segundos; 

 Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, após o uso da casa de banho e 

sempre que as mãos estejam sujas; 

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

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

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

secreções respiratórias; 

 Manter o distanciamento social recomendado; 

 Utilizar máscaras nos transportes públicos e em todos os locais em que o seu uso é 

obrigatório. 

 

 

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/orientações. 

 

 

 

2. PROCEDIMENTOS EM CASO SUSPEITO 

 

De acordo com a DGS, define-se como caso suspeito quem apresente como critérios clínicos 

infeção respiratória aguda (febre ou tosse ou dificuldade respiratória), associados a critérios 

epidemiológicos. 

 

2.1. Caso suspeito no espaço escolar 

 

 Perante a deteção de um caso suspeito de COVID-19 de uma pessoa presente no AEFN, são 

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

contactado o ponto focal (responsável designado previamente pela Direção); 

 O caso suspeito de COVID-19, quando se trate de um menor, é acompanhado por um 

adulto, para a área de isolamento, através do circuito definido na planta em anexo. 

Sempre que se trate de um adulto, dirige-se sozinho para a área de isolamento; 

 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 escola, 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. A Direção do AEFN ou o ponto focal da escola pode realizar o contacto 

telefónico se tiver autorização prévia do encarregado de educação; 

 Na sequência da triagem telefónica (SNS 24 ou outras linhas) se o caso não for 

considerado suspeito de COVID-19, a pessoa segue o procedimento normal da escola, de 
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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” (em anexo); 

 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.  

 Nesta situação, devem ser prosseguidos os procedimentos, “Fluxograma de atuação 

perante um caso suspeito de COVID-19 em contexto escolar” (em anexo). 

 

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 pela Direção do AEFN ou ponto 

focal da escola. 

 

 

2.2. Casos suspeitos e confirmados fora do espaço escolar 

 

Os Indivíduos com a sintomatologia de Coronavírus COVID-19 que se encontrem fora do AEFN, 

devem adotar os seguintes procedimentos: 

 Contatar o SNS 24 (808 24 24 24) e seguir as indicações/instruções; 

 Ficar onde se encontram. Só se devem apresentar ao serviço ou nas aulas se receberem 

indicações para tal do Serviço Nacional de Saúde; 

 Logo que possível, devem informar a Direção do Agrupamento pelo telefone 214767710/1 

ou através do email: direcao@aefn.pt 

 

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

devem ser seguidos os seguintes passos 

 Perante a comunicação ao AEFN, de um caso confirmado de COVID-19 de uma pessoa que 

tenha frequentado o estabelecimento, são imediatamente ativados todos os 

procedimentos constantes no Plano de Contingência e é contactado o ponto focal; 

 A Direção do AEFN ou o ponto focal contacta de imediato a Autoridade de Saúde 

Local/Unidade de Saúde Pública Local, a informar da situação. 

 

 

3. SALA DE ISOLAMENTO 

 

Em cada escola do Agrupamento existe uma sala de “isolamento” devidamente identificada e 

about:blank
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equipada que tem como finalidade evitar ou restringir o contacto direto com os casos suspeitos. 

Estão, ainda, previstas salas de isolamento adicionais caso surjam 2 ou mais casos em 

simultâneo.  

 

Escola Sala de Isolamento 

JI n.º2 Biblioteca 

EB/JI Brandoa Posto médico - Bloco A 

EB/JI Sacadura Cabral Posto médico - Bloco B 

EB 2,3 Sophia de Mello Breyner Andresen Sala Pronto Socorro - Bloco A 

ESB3 Fernando Namora Videoteca - PAV A 

 

Cada sala de isolamento está equipada apenas com cadeira e/ou marquesa e contentor de 

resíduos (com abertura não   manual   e   saco   de   plástico). 

Nesta área, ou próximo, existe uma instalação sanitária devidamente equipada, nomeadamente 

com doseador de sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva dos Indivíduos (alunos, 

funcionários e docentes) com sintomas/caso suspeito. Também localizado nas proximidades 

devem estar:  

 Telefone; 

 Água e alguns alimentos não perecíveis; 

 Solução antisséptica de base alcoólica, toalhetes de papel, máscaras cirúrgicas, luvas 

descartáveis, termómetro, de preferência digital, e folha de registo da temperatura; 

 Kit de descontaminação/higienização para a área de isolamento: Luvas latex/ 

descartáveis; pacote toalhetes papel descartável; Gel desinfetante; Desinfetante para 

pavimento; Esfregões e balde. 

 

 

4. ACESSO À ESCOLA E CIRCULAÇÃO NO ESPAÇO ESCOLAR 

 

 Não são permitidos o acesso e a circulação no espaço escolar sem a respetiva máscara, 

devidamente colocada. A máscara também deve ser utilizada durante o percurso casa-

escola, sobretudo quando utilizados os transportes públicos; 

 Na receção ou no primeiro dia de aulas cada aluno recebe um Kit com 3 máscaras 

reutilizáveis, devendo estas ser usadas e lavadas depois de cada uso (até 35 lavagens) 

respeitando as instruções que acompanham o Kit; 

 Os alunos devem ser portadores de um saco ou caixa para guardar a máscara no momento 

em que lancham ou almoçam; 
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 Os alunos devem cumprir as indicações constantes das plantas em anexo para a entrada e 

saída das escolas, bem como o percurso para as salas de aula; 

 Para evitar o cruzamento de alunos a entrar e a sair na mudança entre o turno da manhã 

e o turno da tarde, os alunos da ESB3 Fernando Namora e da EB2,3 SMBA que saem da 

escola entre as 13:00h as 13:30h, terão de o fazer pelo portão junto ao pavilhão 

gimnodesportivo e pelo portão junto aos balneários, respetivamente;    

 Na portaria e à entrada de cada pavilhão encontra-se disponível gel desinfetante que 

deve ser utilizado à entrada e à saída das aulas; 

 Nas deslocações dentro do espaço escolar, bem como no percurso casa/escola, o pessoal 

docente e não docente e os alunos devem manter a distância de segurança; 

 Os alunos e professores devem ser portadores do próprio material e evitar tocar em 

superfícies de áreas comuns, maçanetas, corrimãos, interruptores, portas, janelas, etc. 

 Não é permitida a entrada nas escolas de encarregados de educação, salvo para 

efetuarem carregamento de cartões ou marcação de refeições, nos casos em que não têm 

possibilidade de o fazer online; 

 Deve ser privilegiada a via digital ou telefónica no contacto com os encarregados de 

educação. Nos casos em que seja necessário reunir presencialmente, estas reuniões 

deverão ser, preferencialmente, individuais ou em pequenos grupos, mantendo as 

medidas de higiene e distanciamento; 

 Pessoas externas ao processo educativo (p. ex. fornecedores) só devem entrar no recinto 

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

evitando contacto com as crianças, alunos e pessoal docente e não docente. 

 

 

Os alunos, bem como o pessoal docente e não docente com sinais ou sintomas sugestivos de 

COVID-19 não devem apresentar-se na escola. 

 

5. ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E DO ESPAÇO NO PRÉ-ESCOLAR 

 

As crianças são entregues à porta do estabelecimento pelo seu encarregado de educação, ou por 

pessoa por ele designada, e recebidas por um profissional destacado para o efeito, evitando assim 

a circulação de pessoas externas no interior do recinto.  

As crianças devem trocar o calçado que levam de casa por outro apenas utilizado no espaço do 

jardim de infância. Este calçado extra permanece no estabelecimento, devendo ser higienizado, 

todos os dias, após a saída da criança. Os profissionais deverão cumprir a mesma orientação. 

Na organização da rotina diária, os diferentes grupos de crianças têm horários desfasados de 

momentos de permanência no recreio e zonas afetas a cada grupo, sempre que as condições da 

escola o permitem.  
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Os equipamentos, quando existem, são higienizados após a utilização de cada grupo.  

Durante o período de refeições, devem ser respeitadas as medidas de higiene e de 

distanciamento, quer na deslocação para o espaço do refeitório, quer na própria sala, sendo feito 

o desfasamento possível para os diferentes grupos. 

Os equipamentos e utensílios da criança a devolver aos encarregados de educação devem ser 

colocados em saco descartável, quando aplicável. 

 

6. ORGANIZAÇÃO ESCOLAR - ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO 

 

Horários 

 As atividades do 1.º ciclo decorrem entre as 9:00h e as17:30h. Os intervalos e o período 

para almoço têm horários desfasados de modo a evitar contactos com outros grupos de 

alunos; 

 De modo a evitar o elevado número de alunos em simultâneo, as turmas do 2.º e 3.º ciclos 

e ensino secundário estão organizadas em dois turnos, manhã e tarde, sem prejuízo de 

algumas turmas terem, também, aulas no turno contrário. O turno da manhã tem início às 

8:15h e termina às 13:00h e o turno da tarde tem início às 13:20h e termina às 18:00h. 

 

Organização dos espaços 

 Regra geral, a cada turma é atribuída apenas uma sala e cada aluno senta-se sempre no 

mesmo lugar, estando as mesas numeradas; 

 Em cada sala está afixada a identificação das turmas e a planta com a distribuição dos 

alunos; 

 A disposição do mobiliário nas salas de aula procura garantir o maior distanciamento 

possível entre os alunos; 

 Nas salas de aula, o mobiliário e os equipamentos, nomeadamente, os computadores, são 

higienizados sempre que há mudança de grupo turma e/ou de professor; 

 Nas disciplinas de caracter prático e laboratorial que impliquem desdobramento da 

turma, e, por isso duas salas em simultâneo, caso não seja possível a sua disponibilização, 

os professores devem organizar e lecionar essas aulas em conjunto e a toda a turma; 

 A realização das aulas de Educação Física decorre de acordo com as normas definidos no 

seu Plano de Contingência, não sendo possível a utilização dos balneários. 

  

Orientações específicas para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos e do ensino secundário 

 Devem higienizar as mãos com frequência. Estão disponíveis dispensadores com solução 

desinfetante em todos os pavilhões; 

 Não devem abrir e fechar portas e janelas ou tocar nos interruptores; 

 Não devem circular na sala de aula, nem partilhar materiais e alimentos com os colegas; 
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 Os materiais de Educação Visual ou de Educação Tecnológica não ficam na escola; 

 Para as aulas de Educação Física os alunos devem vir equipados de casa, com exceção do 

calçado; 

 Devem transportar diariamente o seu próprio material uma vez que não haverá 

disponibilização de cacifos; 

 Os alunos são autorizados a sair da sala de aula apenas nos intervalos de 10 e 15 minutos, 

mas só podem circular na zona envolvente ao seu pavilhão. Nos dias de chuva, os alunos 

permanecem, obrigatoriamente, nas salas, podendo nessa situação lanchar nesse espaço; 

 Os alunos devem trazer lanche de casa; 

 Para permitir uma correta higienização, os alunos devem utilizar as instalações sanitárias 

do seu pavilhão apenas durante o período de aulas. Nos intervalos as casas de banho estão 

encerradas. 

 

7. ACESSO A SERVIÇOS 

 

Bar/Bufete: nas primeiras semanas após o início das atividades letivas não serão disponibilizados 

estes serviços, sendo, após este período de tempo a situação reavaliada com vista à sua 

manutenção ou à sua abertura., 

Papelaria: este serviço está aberto no horário habitual. 

Bibliotecas escolares: funcionam num regime limitado e de acordo com o seu próprio Plano de 

Contingência. 

Serviços de administração escolar: o atendimento presencial é feito com marcação prévia, via 

email (geral@aefn.pt) ou através do telefone 214767710. 

Refeitórios: os refeitórios da ESB3 Fernando Namora e da EB2,3 Sophia de Mello Breyner 

Andresen, funcionam em regime presencial e, em take away, opção obrigatória para os alunos 

que, nesse dia, não têm aulas no período da tarde. A marcação de refeições deve ser feita, 

preferencialmente, na plataforma SIGE, disponível na página do Agrupamento e na aplicação 

UNICARD SIGE para telemóvel. 

Cartão escolar: deve ser carregado, preferencialmente, via online, ou, caso não seja possível, 

nos Quiosques existentes nas escolas.  

 

8. HIGIENIZAÇÃO DOS ESPAÇOS 

 

A higienização das escolas obedece a um Plano de Higienização, elaborado de acordo com as 

orientações sobre esta matéria e as diversas formações frequentadas pelos assistentes 

operacionais, e que contempla: 

 Espaços, superfícies e estruturas a limpar/desinfetar; 

 Equipamentos e produtos a utilizar, bem como as instruções para o procedimento; 
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 Periocidade da higienização, com particular incidência nas superfícies com maior risco de 

contaminação, ou seja, as superfícies manipuladas ou tocadas, por muitas pessoas, e com 

muita frequência ao longo do dia, como maçanetas de portas, interruptores de luz, 

telefones, tablets, teclados e ratos de computadores, torneiras de lavatórios, manípulos 

de autoclismos, mesas, bancadas, cadeiras, corrimãos, entre outros; 

 os responsáveis pela sua execução; 

 A afixação, em cada espaço, de uma checklist onde o responsavel regista o dia e hora em 

que foi feita a higienização. 

Deve, ainda, ser garantido que: 

 Os espaços utilizados são frequentemente arejados, com as janelas e portas abertas. 

 Os portões e portas ficam abertos de forma a evitar o toque frequente em superfícies. 

 Estão asseguradas as condições sanitárias necessárias para a promoção da higienização 

das mãos com água, sabão e toalhetes de papel de uso único. 

 são disponibilizados, pela Coordenadora dos assistentes operacionais, equipamentos de 

proteção para todo o pessoal não docente e o material adequado para a desinfeção e 

limpeza do edifício escolar; 

 uma correta gestão diária de resíduos, sabendo que os resíduos provenientes de salas de 

isolamento, onde estiveram casos suspeitos, devem ser tratados como sendo de risco 

biológico. Para operacionalizar este aspeto a Escola articula com a Unidade de Saúde 

Pública do ACES.  

 

9. DIVULGAÇÃO 

 

 Afixação de cartazes da Direção Geral de Saúde (DGS) sobre a correta higienização das mãos, 

etiqueta respiratória e colocação de máscaras; 

 Afixação das plantas com os percursos de circulação; 

 Envio de informação por correio eletrónico e/ou outros meios à comunidade educativa; 

 Divulgação do Plano de Contingência na página do Agrupamento e por correio eletrónico a 

todos os professores, funcionários e encarregados de educação. 

  

 

Encosta do Sol, 15 de setembro de 2020 

A Diretora 

Maria João Palhais 
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Anexos 

Fluxogramas - FLUXO DE ATUAÇÃO PERANTE CASO SUSPEITO DE COVID-19 

 

 

Atuação perante caso suspeito de COVID-19 em menor de idade 
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Atuação perante caso suspeito de COVID-19 em adultos 
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Circuitos
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