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

Os coronavírus são um grupo de vírus de genoma de RNA simples de sentido positivo 

(serve diretamente para a síntese proteica), conhecidos desde meados dos anos 1960. 

A maioria das pessoas infeta-se com os coronavírus comuns ao longo da vida. Eles são 

uma causa comum de infeções respiratórias brandas a moderadas de curta duração. 

Entre os coronavírus encontra-se também o vírus causador da forma de pneumonia 

atípica grave conhecida por SARS, o MersCov, e o novo coronavírus. 

 
1.2. Principais sintomas e tempo de incubação 

As pessoas infetadas podem apresentar sinais e sintomas de infeção respiratória aguda, 

como febre, tosse e dificuldade respiratória. Em casos mais graves, pode levar a pneumonia 

grave com insuficiência respiratória aguda, falência renal e de outros órgãos e eventual morte. 

O período de incubação da doença pode variar entre 2 a 14 dias. 

 
1.3. Transmissão da infeção 

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

− Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra); 

− Pelo contacto direto com secreções infeciosas; 

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

A transmissão de pessoa para pessoa 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. O 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), pode conduzir à transmissão da infecção. 

 
Com vista a minimizar os efeitos desta pandemia e a permitir, tão breve quanto 

possível, o restabelecimento das atividades normais, os planos de contingência das escolas 

deverão ser adaptados às suas realidades e em concordância com as orientações da Direção 

Geral de Saúde (DGS). 

I. ENQUADRAMENTO 
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2.1. Finalidade 

Diminuir os efeitos gerais da pandemia. 
 

2.2. Público-alvo 

População docente, não docente, discente, e famílias das referidas escolas. 
 

2.3. Métodos 

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

favorecer mudanças comportamentais e sociais, capacitando o indivíduo 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, 

treino de competências, alterações ao regulamento e adoção de medidas ambientais. 

 
2.4. Equipa Operativa/Cadeia de Comando e Controlo dentro do Agrupamento 

A equipa Operativa será aquela que fará a articulação entre o Agrupamento e os 

Serviços de Saúde e deverá ser composta por um representante de cada classe. De acordo 

com as orientações da Direção Geral de Saúde, o Coordenador desta equipa deverá ser um 

membro pertencente à Direção do Agrupamento. 

No Agrupamento de Escolas Soares dos Reis, a Equipa Operativa organiza-se do 

seguinte modo: 

 
 
 

 
 

 
 

 

II. PLANO DE CONTINGÊNCIA 
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Coordenadora: 
 

Escola       Cargo Nome Contacto 
 
EB Soares dos Reis 

 
Adjunta da Diretora 

 
Dr.ª Hersília Silva 

 
227 153 070 
918 173 604 

 

Subcoordenadores na EB Soares dos Reis: 
 

Escola Cargo         Nome Contacto 
 
EB Soares dos Reis 

 
Coordenadora Operacional 

Chefe dos SA 

 
Elisabete Pinho 
Amorosa Tavares 

 
914 698 331 
939 484 987 
227 153 070 

 

Subcoordenadores nas EB /JI: 
 

Escola      Cargo Nome Contacto 
 
EB Cedro 

 
Coordenadora de 
estabelecimento 

 
Dr.ª Elsa Pinto 

 
227 132 491 
935 752 035 

EB JNAlmeida Coordenadora de 
estabelecimento 

Dr.ª Cecília Ferreira 223 793 048 
935 752 036 

EB Laborim Coordenadora de 
estabelecimento 

Dr.ª Anabela Oliveira 227 121 610 
935 752 034 

JI Cedro Responsável JI Dr.ª Ana Lopes 227 111 952 
935 752 032 

JI Laborim Responsável JI Dr.ª Adelaide Leal 227 124 320 
935 752 030 

 
 
 

A Cadeia de Comando e Controlo define a liderança e coordenação em situação de 

epidemia. Ela tem autoridade para tomar decisões e atuar em conformidade a todos os níveis 

de intervenção. Todos os membros desta cadeia se encontram em condições de substituir 

outro elemento pela ordem definida na mesma. 

 
2.5. Definição das substituições na Cadeia de Comando e Controlo 

 

No caso da ausência da Diretora do Agrupamento. Esta será substituída pela 

Coordenadora, Dra. Hersília Silva. Por sua vez, esta será substituída pela Subdiretora do 

Agrupamento e esta será substituída pela Adjunta responsável pelas EB1 do Agrupamento. 
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2.6. Funções dos responsáveis de cada setor da Cadeia de Comando e 

Controlo 
 
 

A Direção é responsável pela implementação e coordenação do plano de contingência. 

Diligencia: 
 

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

O contacto com a linha de Saúde 24 (808 24 24 24) no caso de suspeita de 

alunos com o vírus; 

O contacto com os Encarregados de Educação, no caso de suspeita de alunos 

com o vírus; 

A implementação das medidas que o Delegado de Saúde vier a aconselhar; 

O contacto com a DGEstE, em caso de elevado absentismo, e implementação das 

diretivas emanadas por este organismo; 

Definir medidas alternativas de fornecimento de refeições aos alunos 

carenciados, no caso de encerramento da cantina; 

Ordenar o fecho da escola, de acordo com as recomendações das entidades 

competentes. 

Elaborar o Plano de Contingência com a colaboração do Coordenador de 

Educação para a Saúde; 

Designar os coordenadores e subcoordenadores; 

Gerir o processo de comunicação interna e externa. 

 
 
 

À Diretora / Coordenadora compete: 
 

Tomar decisões relativas à prevenção e formas de atuação; 

Verificar o cumprimento das normas impostas; 

Informar e apoiar a Direção; 

Coordenar e decidir sobre a gestão da crise/emergência em cada escola; 

Obter e consolidar a informação das áreas operacionais; 

Conduzir o processo de comunicação interna com os respetivos 

subcoordenadores, de acordo com as linhas de orientação definidas pela 

Direção. 
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Os Subcoordenadoras devem: 
 

Divulgar, junto dos alunos, docentes, auxiliares e Encarregados de Educação das 

normas, assim como das decisões tomadas superiormente; 

Divulgar as normas de prevenção; 

Verificar a execução das normas; 

Informar, de imediato, a Coordenadora e a Diretora sempre que se verifique 

qualquer irregularidade. 
 

A Coordenadora Técnica dos Serviços Administrativos: 
 
 

Identifica as atividades prioritárias no seu setor e organiza o serviço em 

conformidade; 

Monitoriza as faltas ao serviço dos funcionários docentes e não docentes; 

Mantém o Coordenador da equipa operativa informado do número de faltas por 

motivo deste vírus. 

 
 
 

A Coordenadora Operacional, na escola sede, e Subcoordenadoras, nos JI e EB1: 

Assegura-se de que os funcionários cumprem as medidas de higiene definidas no 

Plano de Contingência, bem como o acompanhamento dos alunos à sala de 

isolamento e demais procedimentos em caso de suspeita desta infeção; 

Deve providenciar a limpeza/desinfeção da sala de isolamento, no final de cada 

utilização da mesma, bem como arquivar, em local próprio, a ficha de 

ocorrências (anexo), preenchida pelo funcionário que acompanhou o aluno à 

referida sala. 

 

A empresa responsável pelo refeitório: 

Deve apresentar o respetivo Plano de Contingência à Direção; 

Deve cumprir as normas da Direção Geral de Saúde, a fim de assegurar as 

regras de higiene. 
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A evolução da epidemia é imprevisível, mas as entidades de saúde anteveem que 

possam ser afetadas parcelas significativas da população, provocando ruturas consideráveis 

nos domínios social e económico. 

É de prever que surjam casos de COVID-19 entre os profissionais, podendo conduzir a 

uma situação de elevado absentismo. Neste caso, dever-se-ão implementar medidas que 

visem assegurar os serviços mínimos, para garantir as atividades essenciais da escola. A 

saber: 

 
3.1. Cumprimento de regras e normas de higiene 

 
O cumprimento das regras sociais e de higiene é essencial para a preservação do 

respeito e saúde de todos os membros da comunidade escolar. 

Haverá pontos de higienização das mãos à entrada e saída dos estabelecimentos 

escolares, assim como nas diferentes salas e áreas dos mesmos, a utilizar pelos 

membros da comunidade escolar. 

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

banho e sempre que estiverem sujas. 

Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar. 

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

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

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

com secreções respiratórias. 

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

sugestivos da COVID-19 não se devem apresentar nos estabelecimentos escolares. 

Os alunos serão encorajados a ter um papel ativo, designadamente na 

preservação e higienização do espaço e materiais utilizados. 

O não cumprimento das regras de proteção de saúde do próprio e dos outros 

constitui uma infracção disciplinar “muito grave”. 

A utilização das casas de banho obedecerá a regras mais rigorosas, não sendo 

permitida a permanência, em simultâneo, no seu interior, da lotação indicada na 

entrada do espaço. 

O uso de máscara ou viseira é obrigatório (exceto Pré-escolar e 1.º ciclo), não 

sendo permitida a entrada na escola, em caso de esquecimento. 

III. IDENTIFICAÇÃO DAS MEDIDAS DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE 

ESCOLAR EM SITUAÇÃO DE CRISE 
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Será fornecido um Kit de 3 máscaras comunitárias (até 25 utilizações cada) a 

cada aluno(a) dos 2.º e 3.º ciclos, ao pessoal docente e não docente, por cada 

período letivo. 

Cada aluno, professor ou assistente deverá trazer uma dessas máscaras 

colocada e uma outra para substituição após 4 horas de utilização. 

Por “máscaras” entende-se as oferecidas, as cirúrgicas ou todas as que sejam 

certificadas. 

Manter distanciamento social no mínimo de 2 metros à entrada e saída dos 

estabelecimentos escolares e em todo o espaço escolar. 

Todos os utilizadores da escola deverão cumprimentar-se à distância. 
 

3.2. Período de funcionamento/organização/horários dos estabelecimentos 
escolares 

 
As Escolas do 1.º Ciclo e os Jardins de Infância: 

 Manter-se-á o regime normal, com desfasamento à entrada e saída, 

intervalos e período de almoço. 

Na Escola sede: 

 As aulas decorrerão concentradas em 2 turnos: manhã, das 8h às 13h20, 

e tarde, das 13h às 18h20. 

 As entradas e saídas far-se-ão por 3 portões, sendo um para adultos e 

nos restantes dois será a cada um deles atribuído um número igual de 

turmas. Esta distribuição é para o período inteiro. 

 Os alunos poderão entrar na escola até 10 minutos antes da sua primeira 

aula, exceto os alunos do turno da tarde que almoçarem na escola. 

 Os intervalos serão 2 de 10’ em cada um dos turnos. 

 A cada turma será atribuída uma sala fixa, exceto nas disciplinas de TIC, 

Educação Física, EMRC e, em situação de desdobramento, de CN/FQ (3.º 

ciclo).                             

O lugar do aluno, na sala de aula, será fixo. 

Cada sala será higienizada no final de cada turno. 

Será assegurada uma boa ventilacão e renovacão do ar nos vários espaços dos 

estabelecimentos escolares. 

A circulação no interior dos estabelecimentos escolares será condicionada e 

definida previamente, com sinalética, de acordo com a área da sala atribuída a 

cada turma. 

A circulação no interior dos estabelecimentos escolares está condicionada 

somente a alunos, Pessoal Docente, Não Docente, Pessoal da Cantina, 

fornecedores/serviços e situações excepcionais devidamente autorizadas. 
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Os alunos não poderão permanecer dos estabelecimentos escolares fora do seu horário 
escolar. 
 

3.3. Regime de funcionamento 

O Regime regra de funcionamento é o Presencial. 

Não está prevista a divisão de turmas, salvo situações excepcionais e 

devidamente autorizadas. 

Mantêm-se as matrizes curriculares previstas legalmente. 

Os reforços de preparação para exame (9.º ano), facultativo, e outros apoios 

desenvolvem-se em regime “não presencial”, salvo em situações excecionais e 

autorizadas. 

A passagem ao “Regime misto” ou “Regime Não Presencial” só ocorrerá com a 

autorização da DGEstE após ser ouvida a autoridade de saúde competente. 

 

3.4. Reprografia, Serviços Administrativos e Bibliotecas Escolares 

As regras de acesso restrito aos vários serviços da escola (Bufete, Reprografia, 

Secretaria, Bibliotecas) devem ser respeitadas, cumprindo a respetiva sinalética. 

 
3.5. Cantina e Bufete (escola sede) 

 
A cantina vai funcionar com limitações, por essa razão apela-se ao almoço em 

casa/fora da Escola. 

As refeições serão servidas aos alunos que realmente necessitem e em três 

turnos: 12h45; 12h30 e 13h20, seguindo as regras impostas pela DGS, num 

máximo de 50 alunos por turno. 

Para os alunos do turno da manhã e em situações excecionais, as refeições 

poderão ser servidas em regime de take away, podendo estas ser consumidas 

dentro da escola. 

Será dada prioridade, nesta lotação de turno, aos alunos abrangidos pela Ação 

Social Escolar e, de seguida, a alunos cujos pais apresentem fundamentação 

válida para a necessidade de almoçar na Escola. 

Não serão vendidas refeições no próprio dia. 

O carregamento e marcação de senhas de almoço deverão ser feitos, 

preferencialmente, em casa, online, na Plataforma GIAE. 

Não serão disponibilizados microondas. 

O bufete da sala dos professores estará encerrado. 

O bufete dos alunos (polivalente) funcionará, igualmente, com limitações, por 

essa razão os alunos deverão trazer o seu lanche/reforço alimentar de casa. 
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Está previsto o reforço alimentar para situações identificadas, com a entrega de 

um pack (pacote de leite e pão ou iogurte e pão). 

 
 

3.6. Atividades letivas e acompanhamento das crianças/ alunos na escola 
 

As crianças/alunos devem ser entregues à porta de cada um dos 

estabelecimentos de ensino pelo seu encarregado de educação, ou por pessoa 

por ele designada, e recebidas por um profissional destacado para o efeito, não 

sendo permitida a circulação de pessoas externas no interior do recinto. 

Pessoas externas ao processo educativo (p. ex.: fornecedores) só 

excecionalmente podem entrar no estabelecimento de educação e, sempre, de 

forma segura, com máscara, evitando o contacto com as crianças. 

Vigilância redobrada em caso de existência de turmas sem atividades letivas por 

ausência de docente, na escola sede. No caso de coincidir com o bloco do final 

do turno (manhã ou tarde), pode ser dada indicação de saída da escola, desde 

que tenha autorização dos respetivos encarregados de educação. 

A ausência de um Assistente Operacional deve determinar a sua substituição ou, 

na sua impossibilidade, encerramento total ou parcial do setor, desde que não 

seja imprescindível. 

Promoção da realização de atividades letivas através da plataforma Classroom/ 

correio eletrónico. 

Cada Departamento/Grupo Disciplinar ficará responsável pela criação de 

atividades na plataforma Classroom, de apoio e incentivo à sua utilização pelos 

alunos. 

Criação de bolsas de atividades, por disciplina, para aulas de substituição. 

Os responsáveis pelas Bibliotecas Escolares devem promover um conjunto de 

atividades pedagógicas passíveis de desenvolver em situação de crise (pacotes 

de livros, listas de documentação selecionada, etc.) 
 

3.7. Limpeza da escola/Jardim de Infância 
 

Cumprir com as orientações da DGS, nomeadamente nos termos da Orientação 

14/2020. 

Cumprir as regras definidas em cada escola. 

Reposição de stocks de produtos de higiene com fornecedores alternativos já 

identificados. 

Reorganização de turnos. 

Estabelecimento de eventual parceria com a autarquia. 
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3.8. Serviços Administrativos 
 

Definição das atividades prioritárias. 

Atendimento ao público por marcação, quando estritamente necessário. 

Atendimento ao público apenas por telefone ou por correio eletrónico. 

Imposição de um limite de 2 pessoas em atendimento / à espera de atendimento 

no interior dos Serviços Administrativos. 

 
 

3.9. Atividades essenciais e prioritárias 
 

As crianças e o pessoal docente e não docente devem ser organizados em salas 

ou outros espaços, de forma a evitar o contacto entre pessoas de grupos 

diferentes. 

Privilegiar as atividades que decorram no recreio exterior, em regime rotativo 

dos grupos. 

Deve ser maximizado o distanciamento físico entre as crianças quando estão em 

mesas, sem comprometer o normal funcionamento das atividades pedagógicas. 

Deve ser privilegiada a utilização das salas ou espaços mais amplos e arejados. 

Definir circuitos de circulação interna, permitindo uma melhor orientação 

espacial de crianças e adultos e, ao mesmo tempo, uma higienização mais eficaz 

do espaço e dos equipamentos. 

O estabelecimento deve criar espaços “sujos” e espaços “limpos” e estabelecer 

diferentes circuitos de entrada e de saída, bem como de acesso às salas, sempre 

que possível. 

Ao entrar no espaço interior do Jardim de Infância todo o calçado das crianças e 

profissionais que aí trabalhem deve substituído. 

Garantir a existência de material individual necessário para cada atividade. 

Remover, das salas, os acessórios não essenciais à prática das atividades 

pedagógicas, reforçando a limpeza e desinfeção dos que lá permanecem. 

Pedir aos encarregados de educação que não deixem as crianças levar de casa 

brinquedos ou outros objetos não necessários. 

Deve-se evitar concentrações nas idas à casa de banho. 

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

manter-se as janelas e/ou portas das salas abertas, de modo a permitir uma 

melhor circulação do ar 

Professores: atividades letivas; 
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4. PLANO DE COMUNICAÇÃO / CADEIA DE ARTICULAÇÃO 

Serviços Administrativos: correio, vencimentos e descontos; 

Assistentes Operacionais: serviços de bufete, portaria, telefone e vigilância 

dos espaços comuns, limpeza das instalações sanitárias e salas de aula; 

Fornecedores de bens e serviços: funcionamento da cantina e fornecimento 

de produtos alimentares, de higienização e material escolar essencial às 

atividades letivas. 
 

3.10. Meios de Comunicação 
 

Na comunicação pessoal, será dada preferência à comunicação por e-mail. 

Em caso de urgência, será usado o telefone. 

Na comunicação para grupos restritos, será dada preferência à comunicação por 

e-mail e através da plataforma Moodle. 

Na comunicação da escola com a comunidade escolar será pela Página Web do 

Agrupamento (http://www.agsoaresreis.pt/ ) 

Na comunicação da comunidade escolar com a Escola será através do e-

mail da escola: dir@ebsoaresreis.net 

 

A avaliação da situação será efetuada, diariamente, assim como a 

tomada de todo o tipo de decisões necessárias e indispensáveis ao bem-

estar de todos. 

 
 

A comunicação tem um papel fundamental na resposta célere e adequada que o 

estabelecimento escolar de forma a controlar a transmissão de SARS-CoV-2. 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, 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 caso/surto. 
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5. PLANO DE INTERVENÇÃO 

Medidas de Prevenção e Controlo da Doença COVID-19 

A existência de um caso positivo numa das escolas do Agrupamento deve ser comunicado à 

Diretora, quer através do preenchimento do documento partilhado, para o efeito, quer através de 

um telefonema ou e-mail. De imediato, a Diretora entrará em contacto com a Delegação de Saúde.  

Após indicação da Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública: 

 A Diretora do Agrupamento informa o respetivo Diretor de Turma/Professor Titular 

ou Educadora das medidas que foram tomadas e das que deverão ser adotadas. 

 O Diretor de Turma/Professor Titular ou Educadora informa, de imediato, todos os 

encarregados de educação e respetivos docentes dessa turma/grupo das medidas 

que foram tomadas e das que deverão ser adotadas.  

 Esta comunicação deve ser detalhada, preservando a confidencialidade e anonimato 

dos envolvidos. 

 A Diretora informa os Serviços do Ministério deste caso e respectivas medidas 

adotadas. 

 A Diretora assegura a disponibilização de recursos e equipamentos para garantir o 

cumprimento das medidas indicadas pela Autoridade de Saúde. 

 A Diretora, em função das diretrizes da Autoridade de Saúde e com a autorização do 

Ministério da Educação, promove a operacionalização do Regime Misto ou Não 

Presencial. 

 A Diretora disponibilizará à Comunidade Escolar os números totais de casos 

infetados e em Isolamento Profilático, a meio e no final de cada período escolar. 

 
 

 
5.1. Informação e capacitação 

 
Afixar cartazes por todas as salas de aula e vários setores das escolas. 

Colar, junto a todos os lavatórios dos estabelecimentos escolares, cartazes 

com a demonstração da técnica de higienização das mãos. 

Disponibilizar, na página web do Agrupamento, informação atualizada e 

hiperligações a fontes de obtenção de informação precisa sobre a epidemia 

e prevenção da doença. 

Disponibilizar espaços para colocação de dúvidas, dando prioridade ao 

correio eletrónico. 

Diretor de Turma / Docente do Conselho de Turma / Professor Titular de 

Turma / Educadores de Infância, numa aula, devem abordar e enfatizar a 

importância de atitudes e comportamentos na contenção da doença. 
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Disponibilizar Códigos de Conduta para alunos, Pessoal Docente e Não 

Docente. Apresentação/disponibilização do Plano de Contingência do 

Agrupamento. 

As Educadoras, Professores Titulares e Diretores de Turma serão, ainda, 

informados de que, no âmbito deste Plano, deverão: 

 Manter os alunos informados sobre a doença, nomeadamente, do 

plano de contingência da escola; 

 Apresentar o PowerPoint, entretanto fornecido pela Direção do 
Agrupamento. 

 Averiguar, logo que possível, o número de alunos que tem 

possibilidade de aceder à Internet a partir de casa. 

 Divulgar o Plano de Contingência aos Encarregados de Educação; 

 Informar os pais das potencialidades da Classroom como ferramenta 

de garantia de atividade escolar em caso de encerramento das 

escolas; 

 Manter a Equipa Operativa do Plano de Contingência informada 

sobre os casos de alunos ausentes por motivo da doença. 

 

5.2. Procedimentos num Caso Suspeito 
 

De acordo com a DGS, um caso suspeito é aquele que apresentar como critérios 

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

critérios epidemiológicos. Perante a identificação de um caso suspeito (se detetado no 

estabelecimento de educação), este deve encaminhar-se ou ser encaminhado para a área 

de isolamento, pelos circuitos definidos no Plano de Contingência. 

Sempre que se trate de uma criança, a pessoa responsável deve permanecer com 

a criança na sala de isolamento, cumprindo com as precauções básicas de controlo 

de infeção, nomeadamente quanto à higienização das mãos. 

Se o caso suspeito for uma criança, deve ser contactado, de imediato, o respetivo 

encarregado de educação. 

O Encarregado de Educação deve dirigir-se de imediato à escola - sala de 

isolamento, contactar a linha de apoio – Saúde 24 e seguir as indicações que lhe 

forem dadas. 

No caso de o encarregado de educação não estar contactável ou se estiver 

impossibilitado de se deslocar à escola, sugerimos que seja previamente solicitada 

autorização por escrito para que a criança possa ser triada pela linha SNS24 ou 

pelas linhas que poderão ser criadas para o efeito, de forma a que esta não 

permaneça na escola sem acesso a orientações de saúde.  

Na área de isolamento, o encarregado de educação, ou o próprio se for um adulto, 
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contacta o SNS 24 ou outras linhas criadas para o efeito e segue as indicações que 

lhe forem dadas. 

O diretor, Coordenador ou Sudcoordenador do estabelecimento escolar pode 

realizar o contacto telefónico se tiver autorização prévia do encarregado de 

educação.” 

No caso do “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.” 

Se a linha SNS24 validar o caso como suspeito de COVID-19 “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.” 

Deve-se reforçar a limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso 

suspeito, bem como da área de isolamento, nos termos da Orientação 14/2020 da 

DGS. Os resíduos produzidos pelo caso suspeito devem ser acondicionados em 

dois sacos de plástico, resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente 

com um adesivo/atilho e devem ser colocados em contentores de resíduos 

coletivos após 24 horas da sua produção (nunca em ecoponto). 

As Autoridades de Saúde locais devem ser imediatamente informadas do caso 

suspeito e dos contactos do grupo, de forma a facilitar a aplicação de medidas de 

Saúde Pública aos contactos de alto risco. 

No caso de algum funcionário (docente ou não docente) apresentar sintomas, 

deve comunicar, imediatamente à Direção do Agrupamento. No caso de se 

encontrar no estabelecimento de ensino, deve dirigir-se para a sala de isolamento, 

logo que possível, ou caso se encontrem em casa, devem informar este órgão por 

via telefónica ou e-mail. No caso de algum aluno apresentar sintomas deve, no 

caso de se encontrar na escola, dirigir-se ao professor, o qual chamará, de 

imediato, o funcionário do setor para ser encaminhado para a sala de isolamento. 

No caso de o aluno não estar em aula, deverá dirigir-se ao funcionário mais 

próximo, o qual o encaminhará, de imediato para a sala de isolamento. O 

funcionário deverá cumprir as precauções básicas de controlo da infeção, quanto à 

higiene das mãos e ao distanciamento social. 

No caso de o aluno já estar a faltar às aulas por este motivo, o Encarregado de 

Educação deve telefonar para a escola, informando o número e turma a que 

pertence, assim como desde que dia se encontra doente. 
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O Diretor deverá certificar-se de que foi realizada a chamada para a linha SNS 24 (808 

24 24 24). O profissional da linha SNS questiona o doente, ou acompanhantes, quanto 

a sintomas e ligação epidemiológica com o caso suspeito de COVID-19. 

Após avaliação, o SNS 24 informa o seguinte: 

- Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19: define os procedimentos 

adequados à situação clínica; 

- Se se tratar de caso suspeito de COVID-19: o SNS 24 contacta a Linha de Apoio ao 

Médico (LAM) da DGS para validação da suspeição. 

Desta validação o resultado poderá ser: 
 

1. Caso Suspeito Não Validado: este fica encerrado para COVID-19. O SNS24 

define os procedimentos habituais e adequados à situação clínica do aluno, docente ou 

não docente. 

2. Caso Suspeito Validado: a DGS ativa o Instituto Nacional de Emergência 

Médica (INEM), o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) e Autoridade 

de Saúde Regional, iniciando-se a investigação epidemiológica e a gestão de contactos. 

3. O Diretor informa, de imediato, o Delegado Regional de Educação da 

respetiva área de circunscrição sobre a existência do caso validado. 

 

5.3. Procedimentos perante um Caso Suspeito Validado 
 

A DGS informa a Autoridade de Saúde Regional dos resultados laboratoriais, que, por 

sua vez, informa a Autoridade de Saúde Local. 

A Autoridade de Saúde Local informa dos resultados dos testes laboratoriais e: 

− Se o Caso for não confirmado: este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados 

os procedimentos habituais de limpeza e desinfeção. Nesta situação, são desativadas as 

medidas do Plano de Contingência; 

− Se o Caso for confirmado: a área de “isolamento” deve ficar interditada até à 

validação da descontaminação (limpeza e desinfeção) pela Autoridade de Saúde Local. 

Esta interdição só poderá ser levantada pela Autoridade de Saúde. 

Na situação de Caso confirmado, a escola deve: 

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

- Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente 

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

estarem contaminadas. Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do local onde se 

encontrava o doente confirmado (incluindo materiais e equipamentos utilizados por 

este); 
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− Armazenar os resíduos do Caso Confirmado em saco de plástico (com espessura de 

50 ou 70 mícron) que, após ser fechado (ex. com abraçadeira), deve ser segregado e 

enviado para operador licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com risco 

biológico. 

 

5.4. Procedimentos de vigilância de contactos próximos 

 
Considera-se “contacto próximo” quem não apresenta sintomas no momento, mas 

que teve, ou pode ter tido, contacto com um caso confirmado de COVID-19. 

O contacto próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser de: 

1. “Alto risco de exposição”: 

- Quem partilhou os mesmos espaços (gabinete, sala, secção, zona até 2 metros) do 

Caso; 

- Quem esteve face a face com o Caso Confirmado ou em espaço fechado com o 

mesmo; 

- Quem partilhou com o Caso Confirmado loiça (pratos, copos, talheres), toalhas ou 

outros objetos ou equipamentos que possam estar contaminados com 

expectoração, sangue, gotículas respiratórias. 

 

2. “Baixo risco de exposição” (casual): 

- Quem teve contacto esporádico (momentâneo) com o Caso Confirmado (ex. em 

movimento/circulação durante o qual houve exposição a gotículas/secreções 

respiratórias através de conversa face a face superior a 15 minutos, tosse ou espirro). 

- Quem prestou assistência ao Caso Confirmado, desde que tenha seguido as medidas 

de prevenção (ex. utilização adequada da máscara e luvas; etiqueta respiratória; 

higiene das mãos). 

 
Como medida de precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 

14 dias, a data da última exposição a caso confirmado. 

 

5.5. Medidas de Higiene do Ambiente Escolar 
 

(A) Avaliação das necessidades de material (equipamento de lavagem/toalhetes para 

secagem das mãos. 

(B) Colocação e manutenção dos kits na entrada de cada estabelecimento escolar e em 

cada sala, prevenção nos pavilhões, PBX e sala de isolamento. 
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 Kit sala de isolamento: máscaras cirúrgicas, álcool-gel, luvas descartáveis, lenços de 

papel e termómetro. 

 Kit bloco: máscaras cirúrgicas, álcool gel, lenços de papel, avental e luvas descartáveis. 
 

(C) Manutenção de stocks de lenços de papel para venda na papelaria em quantidade 

suficiente por forma a fazer face às novas exigências, facilitando o seu acesso a todo a 

comunidade educativa. 

(D) Desinfeção das mãos por docentes, funcionários e pessoal visitante no PBX. 

(E) Colocação e manutenção de dispensadores de desinfetante álcool-gel em todas as 

salas de aula e áreas com acesso da comunidade escolar. 

(F) Manter todas as casas de banho em funcionamento em simultâneo, para minimizar 

as hipóteses de agrupamento em espaços fechados; 

(G) Evitar os ajuntamentos nos vários espaços do recinto escolar. 

(H) Alterações ao nível das práticas de higiene: 

 No que diz respeito à higiene das instalações: 

- Os funcionários munidos de luvas devem higienizar todos os espaços/salas após 

terem sido utilizados. 

- Os funcionários devem arejar, sempre que possível, as salas de aula e todos os locais 

fechados, nos quais existam aberturas para o exterior, abrindo portas e janelas. Nas salas de 

aula o arejamento deve ser efetuado pelo professor ao iniciar e ao terminar a aula. 

- Promover a lavagem frequente dos materiais utilizados em Educação Física. 

- Efetuar a limpeza/desinfeção das casas de banho, no mínimo, 3 vezes por turno 

manhã/tarde, com registo em impresso próprio, colocado para o efeito, em cada casa de 

banho (anexo). 

- Efetuar a limpeza/desinfeção da sala de isolamento após cada caso, com registo em 

impresso próprio, colocado para o efeito na sala (anexo). 

- Limpeza frequente dos telefones. 
 

● Relativamente à higiene pessoal: 

1. Deve reforçar-se a lavagem/desinfeção frequente das mãos por parte do pessoal 

docente e não docente e também das crianças/alunos, designadamente aquando da entrada 

no estabelecimento de educação, antes e após as refeições, antes e após a ida à casa de 

banho, e sempre que regressem do espaço exterior. 

2. Durante o período de refeições, devem ser respeitadas as seguintes medidas de 

distanciamento e higiene: 
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a. A deslocação para a sala de refeições, deve ser desfasada para evitar o cruzamento de 

crianças/alunos, ou, quando tal não for possível, será de considerar fazer as refeições na sala 

de atividades; 

b. Antes e depois das refeições, as crianças/alunos devem lavar as mãos acompanhadas, 

para que o façam de forma correta; 

c. Os lugares devem estar marcados, de forma a assegurar o máximo de distanciamento 

físico possível entre crianças/alunos; 

d. Deve ser realizada, entre trocas de turno, a adequada limpeza e desinfeção das 

superfícies utilizadas. 

3. Não devem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos. 

- Impor a obrigatoriedade de lavagem das mãos na cantina (controlado por 

funcionário/professor). 

- Desinfeção das mãos com álcool – gel, colocado à entrada de cada pavilhão/setor da 

escola (controlado pela funcionária e/ou professor). 

- Não emprestar material de papelaria nas aulas, secretaria, papelaria, reprografia, 

biblioteca e demais locais do recinto escolar. 

 

5.6. Medidas de isolamento e distanciamento social 
 

A) Não admissão, nos estabelecimentos escolares, de crianças/alunos ou profissionais 

com temperatura ≥ a 38º ou outros sinais/sintomas da doença. 

B) Sala de Isolamento 

Cada escola do Agrupamento definirá o local mais apropriado para este fim. 

A Sala de Isolamento na Escola sede, é a atual sala dos Diretores de Turma 

(Polivalente). 

A Sala de Isolamento, no 1.º Ciclo, são espaços livres, designados para o efeito. 

A Sala de Isolamento nos Jardins de Infância é o Gabinete das Educadoras. 

Esta sala deve ser usada, exclusivamente, por pessoas declaradas como casos 

suspeitos. 

 

Sempre que estiver a ser utilizada deve permanecer fechada. 

Depois de utilizada por alguém suspeito, deve sofrer uma limpeza profunda e 

permanecer aberta para arejamento. O funcionário responsável deve usar equipamento de 

protecção individual (luvas e máscara). 

No caso de haver mais do que um aluno suspeito deve utilizar-se um outro espaço livre. 
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Planos de Atuação do Refeitório Escolar, Educação Física e das Bibliotecas Escolas 
ficarão em anexo ao presente documento 

CONTACTOS TELEFÓNICOS – AFIXADOS NA SALA DE ISOLAMENTO 

CONTACTOS IMPORTANTES 

 
 

 
 

Caso se verifique a necessidade de alterar este plano, serão consideradas as propostas 

feitas pelos Subcoordenadores devidamente tratadas pelas Coordenadoras acima 

mencionadas. 

Após a fase epidémica proceder-se-á à elaboração de um relatório onde constarão os 

aspetos positivos e os que deverão ser reformulados. 

 
 
 

 
 

 
 

Entidade Contacto Extensão 

Linha SNS 24 808 24 24 24  

Unidade de Saúde Pública 227 727 925  

Autoridade 

de Saúde 

Pública 

Dr. José Rola 927810757  

Dr. Carlos Valente 961928616  

Dr.ª Leonida Marques 924108740  

 
 

 

Para mais informações e atualização permanente das notícias sobre o assunto, 

recomendamos a consulta periódica das páginas: 

Direção-Geral da Saúde (http://www.dgs.pt) 

Administração Regional de Saúde do Norte (http://portal.arsnorte.min-saude.pt/) 

DGEstE Norte (https://www.dgeste.mec.pt/) 

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares- 

nformativas/orientacao-n-0062020-de-26022020.aspx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO 
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Despacho Normativo 10-B/2018, de 6 de jullo 

Informação da DGEstE com a orientação da DGS e a colaboração do EMGFA - 

Limpeza e Desinfeção superfícies em ambiente escolar no contexto da pandemia 

Covid – 19; 

Orientação_DGS_014-2020; 

Orientação_DGS_024-2020; 

Orientação_DGS_030-2020. 

Orientação_DGS_036-2020. 

Referencial Escolas – Controlo da transmissão de COVID-19 em contexto escolar. 

Orientação de 8/05/2020 da DGLAB: Recomendações de Boas Práticas na 

Reabertura das bibliotecas da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. 

Orientação (DGS) para a realização em regime presencial das aulas de Educação 

Física. 

Bibliografia/Fontes 



 

 
 

 
 Ano Letivo 2020/2021 

Reunião da Direcção Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 
A

T
IV

ID
A

D
E

S
 

Elaboração/Reformulação do Plano de Contingência X           

Preparação das sessões de esclarecimento para 
alunos. 

X           

Preparação de sessões de esclarecimento para não 
docentes 

X           

Elaboração / impressão de folhetos X           

Contacto com Departamento de Educação – C. M. Gaia X           

Pedido de audiência/reunião com o Centro de Saúde *            

Abordagem do tema nos órgãos de administração e 
gestão 

X           

Reunião com os presidentes das associações de pais*            

Esclarecimento para Pais e EE X           

Sessões de esclarecimento pessoal não docente X           

Esclarecimento pessoal docente Pré-escolar e 1.º CEB X 
          

Esclarecimento pessoal docente 2º e 3.º CEB X           

Sessões de esclarecimento alunos X           

Distribuição de material informativo a docentes e não 
docentes 

X           

Afixação de material informativo X           

Casa de banho (normas de higiene) X           

Cozinhas (normas de higiene) X           

Nas salas de aula (normas de higiene) X           

            

 

*Se necessário 

CRONOGRAMA  



 

 
 

 
Anexo 1 

 

 

 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SOARES DOS REIS 

V. N. Gaia 

 

 
Ficha de Ocorrências (Sala de Isolamento) 

 
Data Nome Ano Turma N.º Sintomas Encaminhamento 

       

       

       

       

       

       

ANEXOS 
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Anexo 2 
 

 

 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SOARES DOS REIS 

V. N. Gaia 

 

 
Mapa das limpezas de WC’s 

 
Data Hora Local Assistente 

Operacional 
Rúbrica 
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Anexo 3 
 

 

 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SOARES DOS REIS 

V. N. Gaia 

 

 
Mapa das desinfeções de maçanetas, torneiras e corrimões 

 
Data Hora Local Assistente 

Operacional 
Rúbrica 
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Anexo 4 
 

Cartazes afixados nas escolas 
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NORMAS DA AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA / COVID-19 
 

1. Os alunos só podem entrar no vestiário depois da autorização do Professor ou do Assistente Operacional 
e respeitando sempre o distanciamento social. Sempre que um aluno, durante a aula, necessite de se deslocar ao 
vestiário, só o poderá fazer com autorização do Professor e na presença do Assistente Operacional. 

 
2. O equipamento prático obrigatório consta de sapatilhas para a aula de Educação Física e T-shirt 

branca ou com o logótipo da escola. O aluno deverá ainda trazer sempre para a aula de Educação Física um 
saco/porta-máscara devidamente identificado para guardar a sua máscara durante a prática de exercício físico.  

 
3. No vestiário deverá utilizar o espaço destinado à turma, arrumando toda a sua roupa devidamente 

pendurada nos cabides autorizados. Deverá aguardar nesse espaço a autorização do Professor para a entrada no 
pavilhão. 

 
4. A entrada no espaço da aula realiza-se ordeiramente, respeitando sempre o distanciamento social e 

depois de cumpridas todas as medidas indicadas (nomeadamente a desinfeção das sapatilhas e das mãos). 
 
5. Caso o aluno se apresente numa aula sem o material considerado indispensável à disciplina, não poderá 

realizar a sua componente prática. Deverá permanecer no local durante o tempo de aula, sendo sempre obrigatório o 
uso de máscara e colaborar sempre que solicitado. O Professor posteriormente irá registar no programa GIAE a 
ocorrência, dando conhecimento ao EE pela caderneta digital.  

 
6. Não serão recolhidos e guardados os “valores” da turma (carteiras, chaves, colares, telemóveis, etc.) 

pelo que se recomenda não os trazer nos dias em que têm aulas de Educação Física. A Escola não se responsabiliza 
pelos valores deixados nos vestiários. 

 
7. Os alunos não poderão usar relógios, pulseiras, anéis, brincos, fios, piercings, ou quaisquer outros 

adereços que coloquem em risco a sua segurança, assim como a dos seus colegas. 
 
8. Não é permitido beber água diretamente da torneira pelo que podem ainda trazer para a aula uma garrafa 

de água devidamente identificada.  
 
9. A incorreta utilização do material e consequentes estragos são da inteira responsabilidade dos alunos. 

Estes devem zelar pela boa conservação das instalações desportivas e de todo o material. 
 
10. O aluno que, pontualmente, por um motivo devidamente justificado pelo Encarregado de Educação na 

caderneta escolar/digital, não se encontre em condições de realizar as atividades práticas da aula, deverá 
permanecer no local durante o tempo de aula, sendo obrigatório o uso de sapatilhas, máscara e colaborar sempre 
que solicitado. Cabe ao Professor julgar casos pontuais. 

 
11. Os alunos dispensados das atividades práticas, com parecer médico (devem apresentar a confirmação 

médica – ATESTADO MÉDICO), são obrigados a permanecer no espaço da aula e colaborarem à solicitação do 
Professor. Para entrar no espaço de aula é obrigatório o uso de sapatilhas. 

Os atestados médicos com prazo superior a um mês, deverão seguir as seguintes tramitações: 
a) O atestado médico deve ser entregue à Diretora.  
b) Caso o atestado médico não seja explícito sobre as incapacidades, deficiências físicas ou mentais que 

determinam a impossibilidade, permanente ou temporária, de o aluno participar normalmente nas atividades de 
ensino aprendizagem da disciplina de Educação Física, deverá ser apresentado (para além de outra documentação 
que possa vir a ser considerada necessário) um relatório médico, em que se especifique muito claramente as 
atividades físicas: 

· que são interditas ao aluno; 
· que lhe são permitidas de um modo condicionado; 
· que, por lhe serem benéficas, podem ser praticadas sem contraindicação. 
c) Na posse destes dados, a Diretora promoverá a aplicação das medidas previstas na legislação em vigor. 
 
12. Terminada a aula devem dirigir-se, com máscara, para o vestiário e aguardar as orientações para a saída 

do pavilhão. 
 
         
 
 

 

 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SOARES DOS REIS 
 

V. N. de Gaia 
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Regulamento   das   Bibliotecas   Escolares   

Agrupamento   Soares   dos   Reis  

 

Organização   para   o   ano   2020/2021  

A  atual  situação  epidemiológica  provocada  pelo  COVID  19  determinou  a  reformulação  do             

Regulamento  das  Bibliotecas  Escolares  do  Agrupamento  Soares  dos  Reis,  de  modo  a  estabelecer              

medidas  e  procedimentos  preventivos  que  permitam  garantir  um  ambiente  de  segurança  a  todos              

os   utilizadores,   de   acordo   com   as   orientações   enunciadas   pelas   autoridades   de   saúde.  

 

Neste  regulamento,  estão  contempladas  as  normas  de  organização,  acesso  e  gestão            

pedagógica  para  as  bibliotecas  do  agrupamento  e  decorre  do  plano  de  ação  do  próprio               

agrupamento  para  o  presente  ano  letivo,  das  diretrizes  da  Rede  de  Bibliotecas  Escolares,  com               

base   nas   normas   da   DGE   e   da   DGS.  
 
ORGANIZAÇÃO   DO   ESPAÇO  
 

Mobiliário:  O  mobiliário  será  reduzido  e  redistribuído  pelo  espaço,  de  modo  a  permitir  o               

cumprimento   da   distância   de   segurança   definida   pela   DGS.  
Z ona  de  atendimento/balcão  das  bibliotecas: Zona  que  estará  delimitada  com  uma  linha             

amarela   para   permitir   o   distanciamento   físico.  

Zona   de   leitura   informal    – Esta   zona   deixará   de   ter   funcionalidade.  

Zona  de  consulta  e  produção  multimédia  (computadores)  reorganização  do  espaço.           

Os  teclados  e  os  ratos  serão  protegidos  com  uma  película  de  plástico  para  facilitar  a                
higienização.   

Zona   de   leitura   vídeo   e   áudio    – Esta   zona   deixará   de   ter   funcionalidade.  

Zona  de  leitura  –  Esta  zona  só  será  u�lizada  por  grupos/turmas  organizadas.  Cada  mesa               

dupla  terá  dois  lugares  sentados  e  os  alunos  deverão  sentar-se  de  acordo  com  a  sinalé�ca                

existente   nas   mesas,   de   maneira   a   ser   cumprido   um   distanciamento   de   mais   de   metro.   
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Equipamento:  Estarão  disponíveis  para  os  alunos  3 tablets ,  e  dois  computadores  para  os              

professores  (um  fixo  e  um  portátil).  Os tablets  estarão  guardados  na  zona  de  arquivo  e  serão                 

transportados   para   o   espaço   da   biblioteca   ou   para   a   sala   de   aula   sempre   que   requisitados.  

 

Fundo  documental:  O  espaço  estará  organizado  para  permitir  a  movimentação  do  Fundo             

Documental  e  a  separação  de  receção  e  entrega  de  documentos:  a  entrega  de  documentos  deverá                

ser  efetuada  por  um  professor  da  equipa  da  biblioteca  ou  pelo  assistente  operacional,  no  local                

junto  à  janela,  no  balcão  de  receção  e/ou  na  sala  de  aula.  Os  alunos  servidos  pela  BESR  podem                   

fazer   a   reserva   dos   documentos    online    através   do   catálogo    Biblionet .   

Na  BECEDRO,  o  empréstimo  domiciliário  irá  ocorrer  da  seguinte  forma:  o  professor             

bibliotecário  dirige-se  às  salas  de  aula  e  forma  um  grupo  constituído  por  10  alunos,  que  depois  se                  

dirigem  consigo  à  biblioteca,  lugar  onde  têm  a  oportunidade  de  selecionar  os  livros  desejados  com                

a  ajuda  da  assistente  operacional.  Após  a  seleção  do  livro,  o  mesmo  fica  registado  em  formulário                 

próprio.   Em   seguida,   o   professor   bibliotecário   acompanha   os   alunos   à   sua   respetiva   sala   de   aula.  

Os  documentos  devolvidos  pelo  aluno,  docente  ou  funcionário  deverão  ser  colocados  em             

local   próprio   de   quarentena,   devidamente   sinalizado.  

 

Protocolos  de  higienização  dos  espaços  e  equipamentos  e  normas  para  a  sua  utilização:  De               

acordo  com  o  Plano  de  Higienização,  em  vigor  no  Agrupamento,  o  uso  de  máscara  e  a  desinfeção                  

das   mãos,   à   entrada   e   saída,   são   obrigatórios   na   biblioteca.  

Após  a  utilização  do  espaço  da  biblioteca  por  uma  turma/grupo,  os  equipamentos,  mesas  e               

cadeiras  utilizados  serão  desinfetados.  Deverá  ocorrer  a  desinfeção  regular  das  superfícies  de             

contacto  (porta  de  entrada,  balcão  de  atendimento,  puxadores,  portas  de  armários,  material  de              

escritório,  …)  e  equipamentos,  tais  como:  computadores,  ratos, tablets ,  comandos,  televisões,            

após  cada  utilização.  Os  fundos  documentais,  após  cada  manuseamento/utilização,  serão           

colocados   em   espaço   próprio   para   ficarem   em   quarentena   72h.   

Protocolos  de  arejamento:  As  bibliotecas  devem  estar  permanentemente  arejadas,  com  as            

janelas   e   porta   abertas.  

A  higienização  e  arejamento  do  espaço  será  realizadas  três  vezes  ao  dia  (de  manhã,  ao                

início   da   tarde   e   ao   final   da   tarde)   e   sempre   que   um   grupo   turma   saia   do   espaço   da   biblioteca.  

 

Sinalética:  Serão  afixadas  as  novas  normas,  regras  de  segurança  e  higienização  em  locais              

visíveis   (dentro   e/ou   fora   das   bibliotecas).  
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HORÁRIO   DE   FUNCIONAMENTO  
Horário   de   abertura   e   encerramento   adaptado   ao   horário   da   escola :  

BECEDRO  BECSR  

09h00-13h00   /13h30-16h00  09h00   -   17h00  

 
Canais   de   Comunicação:   
C atálogo:    http://biblioteca.agsoaresreis.pt/opac  
Facebook:    https://www.facebook.com/BibliotecasSoaresReis  
Blogue   Bibliotecas   Agrupamento:     http://biblioteca-agsr.blogspot.com/  
Email:   becre@ebsoaresreis.net   

be_cedro@ebsoaresreis.net   
Instagram   :    https://www.instagram.com/besoaresdosreis/  

https://www.instagram.com/becedro/  

Tempos   para   Higienização   e   arejamento   do   espaço:  
A  higienização  e  o  arejamento  do  espaço  serão  realizados  três  vezes  ao  dia  (de  manhã,  ao                 

início   da   tarde   e   ao   final   da   tarde)   e   sempre   que   um   grupo   turma   saia   do   espaço   da   biblioteca.  

 
ACESSO   À   BIBLIOTECA   E   ÀS   DIFERENTES   ÁREAS   FUNCIONAIS  
 
Normas   e   procedimentos   de   entrada   e   saída:   

A   entrada   na   biblioteca   será   feita   pela   porta   principal   .  

O  registo  de  entrada  do  grupo/turma  será  feita  pelo  professor  da  equipa  da  BE  ou  assistente                 

operacional   na   zona   de   atendimento/balcão   das   bibliotecas.   (Google   form)  

Os  materiais  u�lizados  serão  sempre  desinfetados  após  cada  u�lização.  Após  a  desinfeção,             

será   colocado   um   separador   a   dizer   LIMPO.  

Limites  de  ocupação: lotação  máxima  reduzida  para  1/3  da  ocupação  habitual  (  15  utilizadores);  a                

utilização   dos   computadores,    tablets    e   TV/DVD   só   poderá   ser   feita   por   uma   pessoa   de   cada   vez.  

Prioridade  de  acesso: O  uso  da  biblioteca  será  feito  em  contexto  de             

turma/grupo/tutoria/mentoria   para   desenvolvimento   de   a�vidades.   
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 Distanciamento  entre  utilizadores:  Será  cumprida  a  distância  de  segurança  definida  pela  DGS,              

1   metro.  

 
Normas  de  manuseamento: A  presença  de  um  assistente  operacional  durante  todo  o  horário  de               

funcionamento  é  fundamental  para  proceder  à  limpeza  e  higienização  dos  materiais  usados  ou              

colocar   os   documentos   em   quarentena.  

Assim,  s empre  que  o  aluno/professor  manuseia  um  livro/DVD,  deve  deixá-lo  no  carrinho             

dos   livros   iden�ficado   com   a   palavra   LIVROS/QUARENTENA.   

Os  teclados  e  ratos  dos  PC  são  sempre  desinfetados  após  cada  u�lização.  Após  a  desinfeção                

será   colocado   um   separador   a   dizer   LIMPO   em   cima   do   teclado.   

Os tablets ,  depois  da  u�lização,  serão  colocados  no  espaço TABLETS ,  para  que             

imediatamente   seja   desinfetado.   Depois   de   desinfetado   é   guardado   novamente.  

Tempo  de  permanência:  O  grupo/turma/tutoria/mentoria  deverá  permanecer  na  biblioteca  escolar,           

preferencialmente   um   máximo   de   50   minutos,   de   modo   a   permitir   o   uso   equitativo   de   todos.  

 

Normas   de   acesso:   
● Autónomo  Individual:  Para  evitar  o  uso  simultâneo  de  alunos  provenientes  de  diferentes             

turmas,  o  acesso  autónomo  está  condicionado  à  devolução  de  livros,  respeitando  os             

procedimentos   previstos.  

● Turmas/   grupos/Tutoriais:   

BESR  BECEDRO  

● O  acesso  à  biblioteca  por      

grupos/turmas  depende  da  lotação     

máxima  da  biblioteca  e  do  número  de        

alunos  da  turma.  Este  deverá  sempre  ser        

previamente  agendado  pelo  professor,     

junto  do  professor  bibliotecário  /assistente      

operacional,  usando,  preferencialmente,  os     

canais  disponíveis e-mail  ou  telefone  e       

com  48h  de  antecedência.  Para  tal,  será        

criado  um  mapa  semanal  de  ocupação  da        

BE.  

● As  visitas  de  turmas  completas  à       

biblioteca  escolar  serão  vedadas,  devido      

ao  seu  espaço  exíguo,  contribuindo  assim       

como  um  fator  acrescido  para  uma       

potencial  infeção.  Contudo,  as  turmas  do       

1.º  ano  de  escolaridade  deverão  visitar  a        

biblioteca,  a  fim  de  adquirirem  a  perceção        

do  espaço  e  da  identidade  daquilo  que        

constitui  uma  biblioteca  escolar.  Para  os       

restantes  anos  de  escolaridade,  está      

prevista  a  deslocação  do  professor      

bibliotecário  às  salas  de  aula  das  diversas        
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● A  requisição  do  espaço  da  BE  está        

limitada   às   seguintes   regras:   

-  Durante  cada  turno  (manhã  ou       

tarde)  apenas  poderão  ser  agendadas      

duas  turmas,  com  50  minutos  de       

intervalo  para  desinfeção  e  arejamento      

dos   espaços;  

-  Caso  se  verifique  uma  elevada       

procura  do  espaço,  fica  reservada  a       

gestão  das  marcações  aos  professores      

bibliotecários,  garantindo  sempre  o  uso      

equitativo   de   todos.  

●As  turmas  realizam  um  percurso  direto  da        

sala  à  biblioteca,  seguindo  as  indicações       

no  chão.  Os  alunos  para  tutoria  ou        

mentoria,  são  sempre  acompanhados  por      

um   docente.  

turmas,  para  aí  proceder  à  implementação       

das   atividades.   

● Os   computadores   e   outro   equipamento   informá�co   terão   uma    u�lização   individual.   

● Os tablets /PC  portáteis  serão  requisitados  pelo  professor  (preferencialmente  via e-mail ,           

telefone   e   com   uma   semana   de   antecedência).   Após   cada   u�lização   serão   higienizados.  

 
SERVIÇOS   DOCUMENTAIS   
 
Normas   de   utilização   da   coleção   para   leitura   domiciliária:  

● O  emprés�mo  domiciliário  é  facultado  a  todos  os  u�lizadores  da  BE:  alunos,  pessoal              

docente   e   pessoal   não   docente;  

● O  aluno,  docente  e  funcionário  faz  o  seu  pedido  de  emprés�mo,  ou  renovação,  via,               

catálogo    online    ( h�p://biblioteca.agsoaresreis.pt/Opac    );  

● Os  alunos  podem  requisitar,  para  emprés�mo  domiciliário,  uma  obra  por  um  prazo  de  15               

dias;  

● Os  docentes  e  o  pessoal  não  docente  podem  requisitar,  para  emprés�mo  domiciliário,  em              

simultâneo,   um   máximo   de   três   obras   por   um   prazo   de   30   dias;  
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● Não  exis�ndo  qualquer  pedido  em  lista  de  espera  para  emprés�mo  de  uma  obra,  são               

admi�das   duas   renovações   do   emprés�mo;  

● A  entrega  de  documentos  deve  ser  feita  após  a  desinfeção  das  mãos  por  parte  do                 

professor   da   equipa   da   biblioteca   ou   do   assistente   operacional.  

● Durante  os  períodos  de  interrupção  das  a�vidades  le�vas,  os  prazos  para  a  requisição              

domiciliária   correspondem   ao   período   de   férias   escolares   (Natal,   Carnaval   e   Páscoa);  

● É  permi�do  aos  docentes  a  requisição  domiciliária  de  material  não  livro  (DVD,  CD)  para  fins                

pedagógicos;  

● O  material  pedido  será  entregue  ao  docente  /  alunos  na  sala  de  aula  pelo  professor                

bibliotecário   ou   assistente   operacional;   

● Todo  o  material  emprestado  para  consulta  domiciliária  deve  ser  devolvido  dentro  do  prazo  e               

nas   condições   em   que   foi   entregue   ao   u�lizador;  

● A  devolução  será  feita  na  Biblioteca  no  local  assinalado  para  o  efeito/  ou  na  sala  de  aula  ao                   

assistente   operacional   /professor   bibliotecário;  

●   O   incumprimento   do   prazo   de   emprés�mo   desencadeará   as   seguintes   medidas:  

- O  contacto  direto  do  professor  bibliotecário,  ou  assistente  operacional  responsável,  com  o              

requisitante,   no   sen�do   da   devolução   rápida;  

- Caso  o  problema  se  mantenha  e  o  requisitante  for  um  aluno,  o  diretor  de  turma  será                  

contactado.  Este  envidará  os  esforços  necessários  para  a  resolução  da  situação,  incluindo  o              

contacto   com   o   encarregado   de   educação;  

- Depois  de  regularizada  a  situação,  o  u�lizador  fica  impossibilitado  de  realizar  o  emprés�mo               

domiciliário   por   um   número   de   dias   igual   ao   do   atraso   da   devolução;   

● Quando  se  tratar  de  outros  membros  da  comunidade  escolar  e  o  primeiro  contacto  não               

sur�r  os  efeitos  desejados,  outras  tenta�vas  terão  lugar.  Se,  mesmo  assim,  a  devolução  não               

ocorrer,  o  requisitante  não  poderá  efetuar  qualquer  nova  requisição  domiciliária  até  à             

regularização   da   situação.  

● Após  o  empréstimo  de  livros  (e  revistas)  para  domicílio, os documentos  devem  ser              

colocados  no  espaço  assinalado  com  LIVROS/QUARENTENA.  Após  72  horas,  estes           

documentos  serão  arrumados  nas  estantes  pelos  membros  da  equipa.  A  perda  ou  dano  de               

um  documento  implica  o  pagamento  do  seu  valor  ou  a  reposição  de  um  exemplar  igual  e                 
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em  bom  estado.  Enquanto  tal  não  se  verificar,  esse  leitor  não  poderá  usufruir  de  leitura                

domiciliária.  

 
Normas   de   utilização   da   coleção   para   leitura   em   contexto   de   sala   de   aula :  

● Os  fundos  documentais  serão  previamente  reservados/  requisitados  pelos  professores          

através  de  contacto  disponível  no  catálogo  online  da  BE, e-mail ,  telefone  e,  depois,  serão               

transportados  num  cesto/carrinho  e  entregues  na  sala  pelo  assistente  operacional           

/professor  bibliotecário .  No  final  da  sua  u�lização,  o  assistente  operacional  ou  um  membro              

da   equipa   da   BE   irá   à   sala   recolhê-los   para   serem   colocados   em   quarentena.  

● Sempre   que   possível   devem   recorrer   aos   livros   digitais;  

● Na   sala   de   aula,   a   u�lização   é   individual   e   nunca   par�lhada;  

● Após  o  emprés�mo  de  livros  para  aula  e  modalidade  presencial,  os documentos  serão              

colocados  num  carrinho/caixa  assinalado  com  LIVROS/QUARENTENA  e  devem  ficar  sujeitos           

a   uma   "quarentena"   de   72   horas.  

 

SERVIÇOS   PEDAGÓGICOS   
Apoio   ao   estudo/   trabalho   em   pequenos   grupos:  

Os  alunos,  por  indicação  dos  docentes  à  equipa  da  BE,  podem  usar  o  espaço  da  BE,  em                  

horário  le�vo,  para  a  realização  de  trabalhos,  pesquisas,  etc,  desde  que  pertençam  à  mesma               

turma;  

Os  programas  de  tutorias  e  mentorias  também  poderão  ser  realizados  no  espaço  da              

biblioteca,  dependendo  de  marcação  prévia  pelos  docentes  responsáveis.  Estes  alunos  estarão            

sempre   acompanhados   do   tutor/mentor.   

Trabalho   com   grupos/   turmas:  

Por  solicitação  dos  docentes,  o  espaço  da  BE  poderá  ser  requisitado  para  o  desenvolvimento               

de  a�vidades  em  contexto  de  turma.  A  biblioteca  também  oferecerá  um  conjunto  de  a�vidades               

para  serem  desenvolvidas  em  contexto  de  turma;  estas  a�vidades  realizar-se-ão  de  forma             

concertada   e   ar�culada   com   os   docentes.   
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   Considerações   finais  

 

A  Biblioteca  Escolar  continuará  a  aperfeiçoar  a  sua  presença  em  linha  através  da              

atualização  sistemática  do  blogue  das  bibliotecas  e  também  com  a  criação/atualização  de  sítios              

eletrónicos   destinados   à   divulgação   de   recursos   digitais.  

Consolidará  um  serviço  de  referência  capaz  de  apoiar  alunos  e  professores,  através  da              

formação   e   acesso   aos   recursos   disponibilizados   pela   biblioteca   e/   ou   outras   instituições.  

Realizará  uma  curadoria  digital  sistemática,  de  forma  a  atualizar  e  melhorar  o  tratamento              

técnico   dos   documentos   disponibilizados   pela   biblioteca.  

Em  qualquer  das  fases/regimes  a  implementar,  as  Bibliotecas  Escolares  procurarão  apoiar  o             

desenvolvimento  curricular,  de  forma  articulada  com  os  diferentes  agentes  da  escola,  promover  o              

desenvolvimento  sistemático  e  programado  das  literacias  da  informação  e  dos  media  e  contribuir              

para  a  recuperação  e  consolidação  das  aprendizagens,  colaborando  com  a  escola  no  desenho  e               

concretização   do   respetivo   plano   de   atuação.  

 

 

14   de   setembro   2020  

 

Professores   Bibliotecários  

Maria   José   Alves  

Joaquim   Sousa  
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COVID-19 

Situação 

O novo Coronavírus, designado 2019-nCoV (COVID-19), inicialmente detetado na China, na cidade 
de Wuhan, alastra-se por todo o Mundo, incluindo a Europa, tendo a Organização Mundial de 
Saúde declarado uma situação de epidemia, com potencial para evoluir para uma pandemia. 
 
Sendo a Procatering responsável por organizar os Serviços de Saúde e Segurança do Trabalho e 
assegurar aos seus trabalhadores condições de segurança e de saúde, o presente documento 
descreve as principais etapas consideradas na situação actual, assim como os procedimentos a 
adoptar perante um Colaborador com sintomas desta infecção. 
 
O presente Plano de Contingência deve ser comunicado, esclarecido, implementado e cumprido 
por todos os Colaboradores, sendo os RPP* os principais impulsionadores da sua execução. 
 
 
 
O Plano de Contingência foi desenvolvido com base na Orientação 006/2020 da DGS- 
Procedimentos de prevenção, controlo e vigilância em empresas, contemplando os seguintes 
aspectos: 
 
•Quais os efeitos que a infeção de trabalhador(es) por COVID-19 pode causar na empresa? 
•O que preparar para fazer face a um possível caso de infeção por COVID-19 de trabalhador(es)? 
•O que fazer numa situação que em existe um trabalhador(es) suspeito(s) de infeção por COVID-

19 na empresa? 
 
Dado a Procatering ser uma empresa prestadora do serviço de refeições, deve ainda fornecer 
informação aos seus clientes, prestadores de serviços e colaboradores, sobre as medidas de 
controlo preconizadas, assim como as medidas e procedimentos preconizados perante casos 
suspeitos identificados e/ou confirmados. 
 
No sentido de garantir a gestão da continuidade do serviço, preconizam-se acções que devem ser 
desencadeadas por toda a organização. 
 
 
 
 
 
*Responsável Por Processo 
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Situação 

A Versão 1.0 poderá sofrer actualização, face aos níveis de alerta e resposta emitidos pela 
Direcção-Geral da Saúde: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A avaliação de risco encontra-se em actualização permanente, de acordo com a evolução do surto. 
O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) e a Direção-Geral da Saúde (DGS) 
emitem comunicados diários com o sumário da informação e recomendações mais recentes.  
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Coronavírus 

Os Coronavírus constituem uma família de vírus conhecidos por causar doença no ser humano. A 
origem do Coronavírus/COVID-19 ainda está a ser investigada e, apesar de só agora ter sido 
identificado em seres humanos, a sua transmissão pessoa a pessoa encontra-se confirmada, 
embora ainda não se conheça bem o modo como tal acontece. Existem casos em que o vírus voltou 
a ser detetado em pacientes dados como curados e já foi confirmada a sua presença em animais 
domésticos. 

Sintomas e consequências 

As pessoas infectadas podem apresentar sinais e sintomas semelhantes a uma gripe comum, 
incluindo febre, tosse seca, cansaço e dificuldade respiratória. Algumas pessoas podem ter ainda 
dores, congestão e/ou corrimento nasal, garganta inflamada ou diarreia. 
Em casos mais graves as situações podem evoluir para pneumonia com insuficiência respiratória 
aguda, falência renal e de outros órgãos, e eventual morte.  
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Medidas de prevenção recomendadas 

Nas áreas afectadas, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda medidas de higiene e 
etiqueta respiratória para reduzir a exposição e transmissão da doença: 
•Adoptar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com 
lenço de papel ou com o cotovelo, nunca com as mãos; deitar sempre o lenço de papel no lixo); 
•Lavar as mãos frequentemente. Deve lavá-las sempre que se assoar, espirrar, tossir ou após 
contacto direto com pessoas doentes; 
•Evitar contacto próximo com pessoas com infecção respiratória; 
 
 
 

Toda e qualquer deslocação ao exterior do país por colaborador da Procatering, terá que ser 
comunicada à DQ-n/s 
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Medidas de prevenção recomendadas 

Esta doença transmite-se através de gotículas libertadas pelo nariz ou boca quando tossimos ou 
espirramos, que podem atingir directamente a boca, nariz e olhos de quem estiver próximo. 
As gotículas podem depositar-se nos objectos ou superfícies que rodeiam a pessoa infectada. Por 
sua vez, outras pessoas podem infectar-se ao tocar nestes objectos ou superfícies e depois tocar 
nos olhos, nariz ou boca com as mãos. O contacto das mãos com uma superfície ou objecto 
contaminado com o novo coronavírus e, em seguida, o contacto com as mucosas oral, nasal ou 
ocular (boca, nariz ou olhos), pode conduzir à transmissão da infecção. 
 
As medidas preventivas deverão ter em consideração: 
•as vias de transmissão directa (via aérea e por contacto) e 
•as vias de transmissão indirecta (superfícies/objectos contaminados). 

MHSA 704 – Higiene Pessoal 
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Medidas de prevenção recomendadas 

De acordo com a situação atual em 
Portugal, não está indicado o uso de 
máscara para proteção individual, exceto 
nas seguintes situações: 
Pessoas com sintomas de infeção 
respiratória (tosse ou espirro);  
Suspeitos de infeção por COVID-19; 
Pessoas que prestem cuidados a suspeitos 
de infeção por COVID-19. 

Limpar e desinfectar frequentemente objectos e superfícies de utilização comum (reforçar 
higienização das superfícies de trabalho e utensílios, puxadores e corrimões, interruptores, 
teclados e écrans). 

MHSA 703 – Higiene das Instalações, equipamentos e utensílios 
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Medidas de prevenção recomendadas 
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Coordenação de medidas para “caso suspeito” 

Se tiver sintomas ou dúvidas, deve: 
 
•contactar de imediato a Linha SNS 24: 808 24 24 24 aguardando indicações da mesma. Não deve 
deslocar-se de imediato para nenhum estabelecimento de saúde. 
•Informar o seu superior hierárquico. 

colaborador com sintomas 

contacta 
Linha SNS 24: 808 24 24 24  

informa superior hierárquico 

SNS 24 dá indicações 

colaborador segue indicações 

caso suspeito 
ÁREA DE ISOLAMENTO 

contacta DQ-n/s 

Assegura procedimentos 
necessários e 

contacto com DRH e DO 
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Coordenação de medidas para “caso suspeito” 

No caso das instalações da Sede e Delegação Norte, as áreas de isolamento encontram-se 
devidamente identificadas. 
 
Dado a Procatering operar em instalações do Cliente, cada RU deve informar-se sobra a existência 
de uma zona de isolamento, onde possa permanecer em caso de suspeita e contactar a linha 
SNS24: 808 24 24 24, aguardando indicações da mesma. 
 
Numa primeira etapa deve prevalecer um isolamento social do colaborador, restringindo-se o 
contacto directo com outros colaboradores e/ou clientes, retirando-se das áreas de laboração e 
ou de serviço ao cliente para o Gabinete do RU. 
 
Daqui, deve dirigir-se, evitando os locais de maior aglomeração de pessoas, para a área de 
isolamento definida pelo Cliente para o efeito, cumprindo os procedimentos de etiqueta 
respiratória. 
 
O RU, em colaboração com a DQ-n/s deve recolher os dados necessários ao preenchimento do 
formulário “Mod. 1-DGAEP” (Despacho n.º 2836-A/2020). 
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Coordenação de medidas para “caso suspeito” 

A área de isolamento determinada deve cumprir com a Orientação nº 006/2020 de 26/02/2020 da 
DGS: 

Considera-se “contacto próximo” um trabalhador que não apresenta sintomas no momento, mas 
que teve ou pode ter tido contacto com um caso confirmado de COVID-1911. O tipo de exposição 
do contacto próximo, determinará o tipo de vigilância. 
 
O contacto próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser de: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O período de incubação estimado da COVID-19 é de 2 a 12 dias. Como medida de precaução, a 
vigilância ativa dos contatos próximos decorre durante 14 dias desde a data da última exposição a 
caso confirmado. 

Alto risco 
de 
exposição 

•Trabalhador do mesmo posto de trabalho (gabinete, sala, secção, zona até 2 
metros) do Caso; 
•Trabalhador que esteve face-a-face com o Caso Confirmado ou que esteve com este 
em espaço fechado; 
•Trabalhador que partilhou com o Caso Confirmado loiça (pratos, copos, talheres), 
toalhas ou outros objetos ou equipamentos que possam estar contaminados com 
expetoração, sangue, gotículas respiratórias.  

Baixo risco 
de 
exposição 

•Trabalhador que teve contacto esporádico (momentâneo) com o Caso Confirmado 
(ex. em movimento/circulação durante o qual houve exposição a gotículas/secreções 
respiratórias através de conversa face-a-face superior a 15 minutos, tosse ou 
espirro). 
•Trabalhador(es) que prestou(aram) assistência ao Caso Confirmado, desde que 
tenha(m) seguido as medidas de prevenção (ex. utilização adequada da máscara e 
luvas; etiqueta respiratória; higiene das mãos).  
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Coordenação de medidas para “caso suspeito” 

A auto monitorização diária, feita pelo próprio colaborador, visa a avaliação da febre (medir a 
temperatura corporal duas vezes por dia e registar o valor e a hora de medição) e a verificação de 
tosse ou dificuldade em respirar. Se se verificarem sintomas da COVID-19 devem iniciar-se as 
Medidas para Caso Suspeito. Se nenhum sintoma surgir nos 14 dias decorrentes da última 
exposição, a situação fica encerrada para COVID-19. 
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Medidas específicas a implementar 

Com a implementação deste Plano de Contingência, todos os colaboradores obrigam-se ao seu 
cumprimento rigoroso, executando com consciência e responsabilidade as medidas nele contidas, 
respeitando as orientações que lhes forem transmitidas e adoptando comportamentos individuais 
que não coloquem em risco a sua própria saúde nem a de terceiros.  
 
Cada DO/Insp assegura que o Plano de Contingência é divulgado a todos os colaboradores, estando 
a DQ-n/s e DRH disponível para os esclarecimentos necessários. 

Medida 1 
 
Ajustar a frequência e rigor no plano de 
higienização, com maior incidência nas 
superfícies de trabalho, puxadores e corrimões, 
sabotoneiras e interruptores, teclados e écrans, 
carros de transporte de refeições e loiça. 
Aumentar a sensibilização para a importância 
da lavagem das mãos e adoção de 
comportamentos restritivos de etiqueta social. 

Acção a executar 
 
Disponibilizar em cada URC dispositivos e 
meios necessários e adequados para a higiene 
das mãos, superfícies e utensílios. 
 

DO/Insp Manter rigor no cumprimento do Plano de 
Higienização; 
Assegurar o abastecimento da URC em função 
das necessidades. 
 
Possível incremento do número de refeições em 
URC do sector da saúde e/ou com internamento. 

DepManutenção 
 

Disponibilizar a assistência necessária ao 
cumprimento do Plano de Higienização, a 
doseadores, máquina de lavar loiça e outros 
equipamentos. 

DepCompras 
 

Assegurar a existência dos produtos necessários 
ao cumprimento do Plano de Higienização e a 
sua distribuição em tempo útil. 
Prevê necessidades suplementares de produtos 
alimentares. 

DQ –n/s Planeamento do envio de material de 
informação e divulgação para as URC. 
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Medidas específicas a implementar 

Medida 2 
 
Detecção de caso confirmado 

Acção a executar 
 
A área de “isolamento” deve ficar interditada 
até à validação da descontaminação (limpeza e 
desinfeção) pela Autoridade de Saúde Local. 
Esta interdição só poderá ser levantada pela 
Autoridade de Saúde.  

DO/Insp/RU Providenciar a limpeza e desinfeção 
(descontaminação) da área de “isolamento”; 
Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente 
nas superfícies frequentemente manuseadas e 
mais utilizadas pelo doente confirmado, com 
maior probabilidade de estarem contaminadas. 
Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do 
posto de trabalho do doente confirmado 
(incluindo materiais e equipamentos utilizados 
por este); 
Armazenar os resíduos do Caso Confirmado em 
saco de plástico (com espessura de 50 ou 70 
mícron) que, após ser fechado (ex. com 
abraçadeira), deve ser segregado e enviado para 
operador licenciado para a gestão de resíduos 
hospitalares com risco biológico. 
 
Identifica e providencia necessidades de 
substituições de colaboradores. 

DQ –n/s Define colaboradores classificados como 
“contactos próximos”. 
Articula cenário com Autoridade de Saúde Local. 

DepRH Articulação com Médico do Trabalho; garante 
vigilância de “contactos próximos”. 
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Medidas específicas a implementar 

Medida 3 
 
Bloqueio da cadeia de transmissão do vírus 

Acção a executar 
 
Reforço de produtos de higiene e EPI’s; 
Colocação de dispensadores de solução 
desinfectante nas linhas de self; 
Reforço das medidas de sensibilização para a 
importância da lavagem das mãos e adoção de 
comportamentos restritivos de etiqueta social. 

DO/Insp/RU Providencia a colocação de dispensadores de 
solução detergente e desinfectante nas linhas de 
self (disponíveis na Plataforma), em articulação 
com o Cliente; 
Garante a sensibilização da equipa para a 
importância da lavagem das mãos e manutenção 
de comportamentos restritivos de etiqueta 
social. 

DQ –n/s Incrementa formação em URC sinalizadas como 
prioritárias. 

DepCompras Garante o reforço de produtos e utensílios de 
higiene e EPI’s. 
Garante a disponibilização de dispensadores de 
solução de detergente e desinfectante, através 
da Plataforma (stock). 

DepManutenção Assegura a instalação de dispensadores de 
solução detergente e desinfectante. 
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Medidas específicas a implementar 

Medida 4 
 
Bloqueio da cadeia de transmissão do vírus 

Acção a executar 
 
Condicionamento de deslocações e/ou 
reuniões presenciais. 

PCA Dá indicação para se incrementarem as reuniões 
à distância ou se proceder ao congelamento das 
mesmas. 
 
Preparar a estrutura e outros colaboradores 
possíveis, para a eventualidade de ser 
necessário desenvolver trabalho em casa, por 
impossibilidade de deslocação. 

DQ –n/s Sinaliza as acções de formação adiáveis, reduz o 
número de intervenientes ao estritamente 
necessário. 

DepRH Garante o reforço de consultas de Medicina no 
Trabalho para colaboradores prioritários. 
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Medidas específicas a implementar 

Medida 5 
 
Quando se verifica o aumento do número de 
casos importados e aumento de casos 
localizados de transmissão pessoa a pessoa, 
dentro do País. 

Acção a executar 
 
Manter a contenção do surto pelo bloqueio da 
cadeia de transmissão na prestação do serviço. 

PCA Dá indicação para início de implementação da 
medida. 
Decide sobre encerramento temporário da URC. 

DQ –n/s Divulga a informação necessária para a 
implementação dos procedimentos definidos. 
Assessoria na tomada de decisão. 
Estipula necessidades de serviço integral através 
de loiça descartável. 

DO/Insp/RU Eliminação da disponibilização de produtos a 
consumir em crú, designadamente saladas e 
fruta. Incremento na disponibilização de 
legumes cozinhados. 
Restrições à disponibilização de sobremesas em 
vitrines de acesso directo pelos clientes.  

Ensacar talheres onde for considerado 
adequado. 

Revisão do planos de ementas de forma a 
simplificar a oferta, limitando o número de 
pratos. Reduzir ou eliminar as confeções ao 
momento. 

Sinaliza situações com necessidade de 
fornecimento de refeições através de Cozinha 
Central. 

DepCompras Garante o abastecimento da Plataforma para 
fazer face às necessidades extra de matérias-
primas e produtos alimentares, bem como da 
sua distribuição à URC. 
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Medidas específicas a implementar 

Medida 6 
 
Quando se verifica sobreposição em zonas de 
ocorrência de surtos; a transmissão pessoa a 
pessoa é confirmada no País. 

Acção a executar 
 
Amenizar os impactos dos surtos, protegendo a 
população em risco de doença grave. 

PCA Dá indicação para início de implementação da 
medida. 
Decide sobre encerramento temporário da URC. 

DQ –n/s Divulga a informação necessária para a 
implementação dos procedimentos definidos. 
Assessoria na tomada de decisão. 
Define o Plano de Ementas para Emergência. 

DO/Insp/RU Implementar refeições de emergência, com base 
no Plano de Ementas para Emergência. 

Implementar etapas de trabalho intermitentes e 
em função das necessidades; sempre que 
possível reduzir horários de trabalho na URC. 

DepCompras Garante o abastecimento da Plataforma para 
fazer face às necessidades do Plano de Ementas 
para Emergência, assim como assegurando a sua 
distribuição para a URC. 

Medida 7 
 
Quando se verifica um cenário de transmissão 
generalizada. 

Acção a executar 
 
Proteger a população em risco de doença 
grave. 

PCA Dá indicação para início de implementação da 
medida. 
Decide sobre encerramento temporário da URC. 

DQ-n/s 
DO/Insp/RU 
DepCompras 

Manutenção dos serviços considerados críticos, 
como instituições de saúde com internamento, 
entidades do terceiro sector com internamento 
e estabelecimentos prisionais; 
Suspensão da restante prestação do 
fornecimento de refeições; 
Acções em conformidade com determinações da 
Autoridade de Saúde. 
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EMENTA 1 Almoço Jantar 

Prato Atum de conserva com feijão frade 
de conserva 

Enchidos com feijão vermelho de 
conserva 

Acompanhamento Legumes congelados cozidos Legumes congelados cozidos 

Sobremesa Fruta da época, fruta de conserva 
ou doce instantâneo/gelado 

Fruta da época, fruta de conserva 
ou doce instantâneo/gelado 
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Plano de Ementas para Emergência 

EMENTA 2 

Prato Sardinhas enlatadas Salsichas com batata frita de pacote 

Acompanhamento Macedónia de legumes cozidos Legumes congelados cozidos 

Sobremesa Fruta da época, fruta de conserva 
ou doce instantâneo/gelado 

Fruta da época, fruta de conserva 
ou doce instantâneo/gelado 

EMENTA 3 

Prato Ovo cozido em salmoura com 
ervilhas e milho de lata 

Carnes frias (paio, fiambre e 
mortadela) fatiadas com batata frita 

Acompanhamento Legumes congelados cozidos Legumes congelados cozidos 

Sobremesa Fruta da época, fruta de conserva 
ou doce instantâneo/gelado 

Fruta da época, fruta de conserva 
ou doce instantâneo/gelado 

EMENTA 4 

Prato Cavala enlatada com salada de 
grão-de-bico de conserva 

Salsichas com batata frita de pacote 

Acompanhamento Macedónia de legumes cozidos Legumes congelados cozidos 

Sobremesa Fruta da época, fruta de conserva 
ou doce instantâneo/gelado 

Fruta da época, fruta de conserva 
ou doce instantâneo/gelado 

EMENTA 5 

Prato Feijoada de conserva Ovo cozido em salmoura com 
ervilhas e milho de lata 

Acompanhamento Macedónia de legumes cozidos Legumes congelados cozidos 

Sobremesa Fruta da época, fruta de conserva 
ou doce instantâneo/gelado 

Fruta da época, fruta de conserva 
ou doce instantâneo/gelado 


