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INTRODUÇÃO

Na atual situação relacionada com a COVID-19, as Autoridades de Saúde Nacionais determinam, a todos os
estabelecimentos, a elaboração de um Plano de Contingência que minimize o risco de contágio e permita o bom
funcionamento das atividades essenciais: atividades letivas, serviços administrativos e serviços de alimentação,
vigilância e limpeza.
A COVID-19 é uma doença causada pela infeção do Coronavírus: SARS-CoV-2. Normalmente esta infeção está
associada ao sistema respiratório, podendo ser semelhante a uma gripe comum ou evoluir para uma doença mais
grave, como pneumonia.
A pessoa infetada pode não apresentar sinais ou sintomas (assintomática).
As crianças e jovens diagnosticados com COVID-19 têm habitualmente uma manifestação ligeira da doença,
com menor risco de complicações e hospitalização.
Considera-se que a COVID-19 pode transmitir-se:
• Por gotículas respiratórias;
• Pelo contacto direto com secreções infeciosas;
• Por aerossóis potencialmente infetados em espaços fechados.
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 a boca, nariz ou olhos.
O contágio entre as pessoas pode ocorrer através de:

● disseminação aérea de gotículas respiratórias (quando uma pessoa infetada, tosse, espirra ou fala);
● contacto de gotículas contaminadas com a boca, nariz ou olhos;
● contacto com uma superfície ou objeto infetado e posterior contacto com a boca, nariz ou olhos.
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);
Os sintomas são semelhantes a uma gripe, como por exemplo:

● febre, tosse, falta de ar (dificuldade respiratória);
● cansaço, dor de garganta, dores musculares generalizadas;
● perda transitória do paladar ou do olfato, diarreia, dor no peito e dor de cabeça, entre outros.
A pessoa infetada pode não apresentar sinais ou sintomas (assintomática).
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EQUIPA RESPONSÁVEL
Direção: Conceição Paiva (Diretora do Agrupamento), Sandra La Féria, Maria Emanuel e Luísa Valverde
Presidente do Conselho Geral: Olga Castro
Coordenadores de estabelecimento: Vítor Cardoso, Pedro Silva e Carla Morais
Ponto Focal do Plano de Contingência: Conceição Paiva, mcpaiva@agviladeste.pt

CONTACTOS DE EMERGÊNCIA
Ponto Focal - 22 317 36 52
Linha SNS 24 – 808 24 24 24
Autoridade de Saúde Local – 22 772 79 25
Unidade de Saúde Pública Local (Centro de Saúde Gaia) – 22 375 16 79

PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS DO AGRUPAMENTO
Divulgar o Plano de Contingência a toda a Comunidade Escolar, através da Plataforma do Agrupamento;
Afixar em locais estratégicos cartazes com as regras de higiene e etiqueta respiratória individual (Anexos I);
Disponibilizar aos alunos informação atualizada sobre a epidemia e prevenção da doença;
Sensibilizar os alunos para a importância das atitudes e comportamentos a ter na prevenção da doença;
Reduzir o tempo de permanência na Escola dos alunos. Em caso de ausência do docente ao
primeiro ou último tempo, os alunos deverão ser avisados antecipadamente para entrarem mais tarde ou
saírem mais cedo.

Substituição de Pessoal Docente (em caso de absentismo por doença ou necessidade de isolamento
profilático): Permutas, Assessorias, Desdobramentos e Ocupação dos Alunos (OA).

Aplicação de Testes Laboratoriais para SARS-CoV-2. No início do primeiro e segundo períodos do
ano letivo 2021/2022, foi realizado um screening/testagem dirigido ao pessoal docente e não docente neste
estabelecimento de ensino, independentemente do seu estado vacinal, como medida complementar de quebras
de cadeias de transmissão da doença e de proteção da comunidade escolar. Esta testagem faz-se sem prejuízo da
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realização futura de testes por motivo de investigação de casos, contactos e/ou surtos na comunidade escolar e
sem compromisso do plano de vacinação em curso.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO
Para minimizar o risco de infeção por SARS-CoV-2, é fundamental adotar medidas de prevenção e controlo
da transmissão do vírus. De acordo com a atualização a 28/04/2022 da Orientação da DGS n.º 003/2022 e a
Orientação da DGS n.º011/2021 e à revogação do Referencial Escolas 2021/2022/Controlo da transmissão de

COVID 19 em contexto escolar, recomendam-se as seguintes medidas:
a) Autoisolamento perante sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19 - Perante sintomas sugestivos de
COVID-19, deve autoisolar-se e ligar para o Centro de Contacto SNS24 (808242424) ou, de forma complementar,
contactar o médico de família ou a respetiva Unidade de Saúde Familiar ou outra entidade a que habitualmente
recorra.
b) Recomendação do uso de máscaras nos seguintes contextos
- Por pessoas mais vulneráveis, nomeadamente pessoas com doenças crónicas ou estados de
imunossupressão com risco acrescido para COVID-19 grave, sempre que em situação de risco aumentado de
exposição.
- Por pessoas em contacto com pessoas mais vulneráveis.
- Por qualquer pessoa com idade superior a 10 anos sempre que se encontre em ambientes fechados, em
aglomerados.
c) Manter o distanciamento físico recomendado para as pessoas mais vulneráveis, bem como para
pessoas não vacinadas com o esquema vacinal completo;
d) Lavar (utilizando água e sabão) ou desinfetar as mãos, com frequência;
e) Cumprir com a etiqueta respiratória;
f) Limpar e desinfetar adequadamente as superfícies e espaços;
g) Deve ser assegurada uma boa ventilação dos espaços, sempre que possível, preferencialmente através
de ventilação natural, procedendo à abertura de portas e/ou janelas. Não obstante o exposto, o conforto térmico
e a segurança devem estar sempre salvaguardados.
h) Deve ser realizada a gestão de aglomerados de pessoas, sempre que possível, em que seja garantido
um distanciamento físico em aglomerados de pessoas.
i) O regime de teletrabalho, que permite a manutenção do trabalho, evitando a aglomeração de pessoas,
pode ser adotado sempre que as funções em causa o permitam, o trabalhador disponha de condições para as
exercer e em concordância com a entidade patronal.
j) Estabelecer uma comunicação empática e manter uma comunicação atualizada de proximidade e
informar os utilizadores relativamente às regras de funcionamento, acesso, prioridade, atendimento, higiene e
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segurança aplicáveis ao estabelecimento escolar, de forma a promover o envolvimento de toda a comunidade
escolar na adoção das medidas.

Nos termos da legislação em vigor, o uso de máscara cirúrgica ou FFP2 é obrigatório por qualquer pessoa
com idade superior a 10 anos:
- Nos casos confirmados de COVID-19, em todas as circunstâncias, sempre que estejam fora do seu local
de isolamento até ao 10.º dia após data do início de sintomas ou do teste positivo;
- Nos contactos com casos confirmados de COVID-19 durante 14 dias após a data da última exposição.

A obrigatoriedade referida é dispensada, nos termos da legislação em vigor, mediante a apresentação
de: Atestado Médico de Incapacidade Multiusos ou declaração médica, no caso de se tratar de pessoas com
deficiência cognitiva, do desenvolvimento e perturbações psíquicas ou Declaração médica que ateste que a
condição clínica da pessoa não se coaduna com o uso de máscaras.

A evidência científica indica que a incidência de casos de infeção por SARS-CoV-2, e mesmo de surtos, em
contexto escolar está cyorrelacionada com a incidência da infeção na comunidade, designadamente através de
contágios que ocorrem fora da escola. Por esse motivo, o esclarecimento e o envolvimento de toda a comunidade
escolar são essenciais para a prevenção da transmissão do vírus.

PROCEDIMENTOS PARA UM POSSÍVEL CASO DE INFEÇÃO POR COVID-19
De acordo com a DGS, define-se como caso suspeito quem apresente sintomas compatíveis com a Covid-19.
Deverão todos proceder de acordo com as recomendações da DGS e no caso de apresentarem sinais ou
sintomas de Covid-19, devem comunicar ao Ponto Focal.

Docentes e Não Docentes
●

No caso de se encontrar fora do Estabelecimento de Ensino, deve informar a Direção do
Agrupamento/Ponto Focal por via telefónica ou por correio eletrónico.

●

No caso de se encontrar no Estabelecimento de Ensino, deve dirigir-se para a Área de Isolamento, logo
que possível e pelo percurso mais curto. Deve informar de imediato o Ponto Focal / Direção.

Na Área de Isolamento deverá:
●

Permanecer com a máscara; medir a temperatura.

6

●

Ligar para a linha SNS 24 (808 24 24 24).

Alunos
No caso do aluno se encontrar fora do Estabelecimento de Ensino e apresentar critérios compatíveis com a
definição de caso suspeito ou com sinais e sintomas de COVID-19, ou já estar a faltar às aulas por esse motivo, o
Encarregado de Educação deve informar a Escola por telefone, o seguinte:
●
●

o nome, o número e a turma do aluno;
o dia a partir do qual ficou doente.

No seguimento desta comunicação, a Escola deverá certificar-se de que o SNS 24 foi notificado.
No caso do aluno se encontrar no Estabelecimento de Ensino e apresentar critérios compatíveis com a
definição de caso suspeito ou com sinais e sintomas de COVID-19, o aluno deve ser sinalizado pelo
Professor/Assistente Operacional/Técnico.
●

Depois de identificado, o aluno será acompanhado por um Assistente Operacional até à Área de
Isolamento, pelo percurso mais curto;

●

O Assistente Operacional deve ainda cumprir com as precauções básicas de controlo de infeção, quanto
à higienização das mãos, etiqueta respiratória e distanciamento social;

●

O Assistente Operacional deve informar de imediato o Ponto Focal/Direção.

Procedimentos após informação de um caso suspeito ao Ponto Focal/Direção:
Assim que for comunicado um caso suspeito à Direção da Escola:
●

A Direção da Escola deverá contactar de imediato o Encarregado de Educação. No caso deste se encontrar
indisponível/incontactável será dada continuidade ao processo;

●

Na Área de Isolamento o aluno (e o acompanhante, caso esteja presente) deverá manter a máscara e
medir a febre;

●

O acompanhante (ou o aluno) deverá ligar para a linha SNS 24 (808 24 24 24).

●

Através da chamada telefónica, o Profissional de Saúde do SNS 24 questiona o doente (ou acompanhante)
quanto aos sinais e sintomas compatíveis com um caso suspeito de COVID-19.

Após avaliação do caso, o SNS 24 informa o seguinte:

● Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19: a pessoa segue o procedimento normal da escola, de
acordo com o quadro clínico apresentado. Terminam os procedimentos constantes no Plano de
Contingência para COVID-19 e não se aplica o restante do “Fluxo de atuação perante um caso possível ou
provável de COVID-19” (Anexo III)
●

Se se tratar de caso suspeito de COVID-19, será encaminhado pelo SNS 24 de uma das seguintes formas:
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- Prescrição do teste para a SARS-CoV-2 e encaminhamento para a sua realização;
- Esclarecimento de um caso possível ou provável, se for um adulto, ou o encarregado de educação, caso
se trate de um menor, sobre os cuidados a adotar enquanto aguarda confirmação laboratorial e sobre os
procedimentos seguintes.
- Caso a Autoridade de Saúde territorialmente competente considere necessário pode, através da equipa
de saúde das Unidades de Saúde Familiar/Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (USF/UCSP),
implementar medidas de prevenção proativas, enquanto se aguarda confirmação laboratorial,
nomeadamente: determinar o isolamento profilático dos contactos de alto risco e determinar a
monitorização dos sinais e sintomas do caso em isolamento profilático.
Se o Caso Suspeito 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.

Na situação de ser um caso positivo de COVID-19:
A Autoridade de Saúde Local determina:
a) Isolamento no domicílio.
Se não tem sintomas ou tem sintomas ligeiros ficará em isolamento 7 dias, em autocuidado e
automonitorização de sintomas. Ao 7º dia terá alta sem necessidade de teste. Caso haja alteração do quadro
clínico, deverá ser contactado o SNS 24;
Se tem sintomas moderados ou graves, ficará em isolamento pelo menos 10 dias e terá alta sem
necessidade de teste. Se tiver febre por mais de 48h ou febre superior a 40ºC; falta de ar/dificuldade
respiratória; dor no peito; alteração do estado de consciência; aparecimento de tosse com expetoração
purulenta; vómitos ou diarreia persistente, entre outros sintomas, deverá contactar o SNS24 ou o 112;
b) Vigilância clínica;
c) Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços mais utilizados pelo caso possível, provável
ou confirmado, bem como da área de isolamento;
d) Os resíduos produzidos pelo caso confirmado 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.
e) Sem prejuízo das alíneas anteriores, por determinação da Autoridade de Saúde territorialmente
competente, pode ser necessário aplicar medidas excecionais para contenção de surtos, em articulação com a
Autoridade de Saúde Regional.
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Definição de Contactos:
São contactos de Alto risco, as pessoas que:
●

Coabitam com o caso confirmado, exceto se apresentarem esquema vacinal primário completo com dose
de reforço, nos termos da Norma 002/2021 da DGS, ou com história de infeção por SARS-CoV-2 / COVID19 nos 180 dias subsequentes ao fim do isolamento;

●

Residam ou trabalhem em Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI) e outras respostas similares
dedicadas a pessoas idosas, comunidades terapêuticas e comunidades de inserção social, bem como os
centros de acolhimento temporário e centros de alojamento de emergência, unidades de cuidados
continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI).

Procedimentos a aplicar a contactos de alto risco:
- Isolamento no domicílio;
- Se não vier a apresentar sintomas ficará em isolamento 7 dias, em autocuidado e automonitorização de
sintomas.
- Realizará um primeiro teste para SARS-CoV-2, o mais cedo possível e, idealmente, até ao 3.º dia após a
data da última exposição ao caso confirmado.
- Realizará um segundo teste ao 7.º dia após a data da última exposição ao caso confirmado. Se negativo,
terá alta.
- Terá uma declaração de isolamento, para justificar a ausência ao trabalho/escola, (docentes, não
docentes e alunos);
- Caso haja alteração do quadro clínico, deverá ser contactado o SNS 24 ou o 112.

Contactos de baixo risco, do caso confirmado, todas as restantes situações.
Todos os contactos de baixo risco, não têm indicação de isolamento.
- Nestas circunstâncias ficam em vigilância passiva de sintomas e manter todas as medidas de proteção e
distanciamento. Contactar o SNS 24 se surgirem sintomas compatíveis com COVID-19.
- Até ao 3º dia após a data da última exposição ao caso confirmado devem fazer teste laboratorial
molecular (TAAN) ou teste rápido de antigénio de uso profissional (TRAg) para SARS-CoV-2.
-

Gestão de Clusters ou Surtos
Surto em contexto escolar - Ocorrência de dois ou mais casos confirmados de infeção por SARS-CoV-2/
COVID19 associados a um contexto não residencial específico, cujas datas de início de sintomas (ou datas de
colheita do teste, se assintomáticos) ocorreram num período de 14 dias (Nota: este período é referente à definição

9

de surto e não de tempo de isolamento), existindo evidência de exposição entre os casos no período de
infecciosidade de um dos casos.

Cluster (conglomerado): Conjunto de casos, grupos ou eventos que parecem estar relacionados pela sua
forma de distribuição no espaço e/ou no tempo.
Perante a existência de um cluster ou de um surto no estabelecimento de ensino, todos os contactos devem
realizar teste rápido de antigénio (TRAg) para SARS-CoV-2.
A intervenção da Saúde Pública e respetivas medidas preventivas podem ocorrer de forma faseada, e devem
decorrer de uma minuciosa avaliação de risco efetuada caso a caso. Estas medidas serão adequadas à realidade
local e considerar, entre outros fatores, a situação epidemiológica em que o Estabelecimento de Ensino se insere,
as condições do mesmo, assim como a existência de recursos necessários para controlo da transmissão e o estado
vacinal da comunidade escolar.

Medidas coletivas a adotar pelo Estabelecimento de Ensino
Deixa de estar previsto, primariamente:
a) Encerramento de uma ou mais turmas;
b) Encerramento de uma ou mais zonas do Estabelecimento de Ensino;
c) Encerramento de todo o Estabelecimento de Ensino.

A Autoridade de Saúde territorialmente competente, em situações de surto, pode determinar, em
articulação com a Autoridade de Saúde Regional e com o conhecimento dos responsáveis pelos Estabelecimentos
de Ensino, outras medidas coletivas a aplicar pelo Estabelecimento de Ensino para a contenção de surtos. Estas
poderão passar pelo reforço de medidas preventivas; implementação de medidas de forma faseada e
proporcionada e medidas que impliquem suspensão da atividade letiva presencial, por um período estritamente
necessário à investigação e/ou ao isolamento de casos e de contactos de alto risco.

MEIOS DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO COM OS PARCEIROS
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.
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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.
De acordo com a avaliação de risco efetuada, a Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública
comunica à Direção do Estabelecimento de Ensino o risco e as medidas de proteção individuais e coletivas a
adotar.
Após indicação da Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública, a Direção do Estabelecimento de
Ensino informa todos os encarregados de educação e restante comunidade escolar da existência de um surto, das
medidas que foram tomadas e das que deverão ser adotadas. Esta comunicação deve ser detalhada, preservando
a confidencialidade e anonimato dos envolvidos.
Todos os contactos dos alunos, Encarregados de Educação, docentes e não docentes deverão estar
atualizados.
Entre os Diretores de turma e os Encarregados de Educação:

● Será dada preferência à comunicação por e-mail;
● Em caso de urgência será usado o telefone;
● O contato presencial só deverá ocorrer de forma individual ou em pequenos grupos, em casos
excecionais e respeitando as regras de segurança.
Entre a Escola e a Comunidade Escolar, a comunicação será feita pela página web do Agrupamento.
Entre a Comunidade Escolar e a Escola será dada preferência ao e-mail da escola.
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ESCOLA E.B. 2,3 DE VILA D´ESTE

ÁREA DE ISOLAMENTO
Locais:
- Casa de Banho para pessoas com mobilidade reduzida (entre as casas de banho dos professores) para
os docentes e não docentes;

- Sala de Teatro, junto do Polivalente, para os alunos.
As Áreas de Isolamento deverão estar munidas de:


Solução antissética de base alcoólica – SABA;



Termómetro; máscara(s) cirúrgica(s), luvas descartáveis, toalhetes de papel;



Mesa, cadeira, acesso a um telefone;



Garrafa de água, pacote de bolachas fechado;



Contentor de resíduos (com saco de plástico), sacos suplentes;



Impresso próprio para registo de ocorrência (Anexo II);



Fluxo de atuação perante um caso possível ou provável de Covid-19. (Anexo III)

CIRCUITOS ESTABELECIDOS
Entrada na Escola
● A entrada na Escola é efetuada pelo portão principal grande, sendo obrigatória a validação do cartão;
● Para o acesso e permanência no recinto escolar é obrigatório o uso de máscara;
● A circulação é feita respeitando o distanciamento de segurança, a sinalética e/ou as orientações dos
Assistentes Operacionais.

Acesso às Salas
Conforme a sala atribuída, cada turma fará uso de uma porta para a entrada e saída dos blocos.
●

O acesso dos alunos às salas de aula é realizado pela porta 1.

●

Junto a esta porta estará disponível um dispensador de solução antissética de base alcoólica (SABA).

●

Os alunos dirigem-se imediatamente para a sua sala e caso seja no piso superior terão que subir sempre
pela escadaria A.

●

O acesso do pessoal docente e não docente ao edifício escolar será realizado preferencialmente pela
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porta 3 (o livre acesso a todo o edifício, implica o cumprimento das regras de segurança).

X

Y
Z

W

A

2

B

1

3

Circulação na Escola
● Deverá ser feita sempre pela direita e/ou seguindo a sinalética;
● O acesso a todos os espaços deverá ser feito com o distanciamento de segurança;
● Os alunos permanecerão em sala de aula durante as atividades letivas, à exceção da frequência de E.F. e
no intervalo de 10 minutos, durante o qual terão acesso ao espaço exterior atribuído ao grupo turma, de
acordo com o horário pré-estabelecido;

● A permanência no polivalente e nos corredores interiores da escola está interdito, exceto no acesso aos
serviços: bufete, reprografia/papelaria, cantina, secretaria, PBX, casas de banho, durante o intervalo de
10 minutos;

● A escadaria A será sempre utilizada para subir para o sector do andar superior.
● A escadaria B será sempre utilizada para descer para o sector do andar inferior.
● As zonas X, Y, Z, W são zonas exteriores de descanso/lazer dos alunos.

Saída da Escola
● Todos os alunos deverão sair pela porta 2 respeitando o distanciamento e regras de segurança.
● Deverá ser feita sempre pela direita e/ou seguindo a sinalética e/ou as orientações dos assistentes
operacionais.
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PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS
Salas de Aula
● Sempre que possível deve garantir-se um distanciamento físico entre os alunos e os docentes, de pelo
menos um metro, sem comprometer o normal funcionamento das atividades letivas;

● Sempre que possível manter as portas e as janelas das salas de aula abertas;
● As mesas deverão estar dispostas, preferencialmente com a mesma orientação, evitando que os alunos
fiquem frente a frente;

● Cada aluno tem atribuído um lugar fixo, mantendo-o em todas as disciplinas;
● Cada aluno deverá trazer o seu lanche, material didático e/ou desportivo;
● Não pode haver partilha de géneros alimentares nem de material de trabalho;
● Durante a aula os alunos poderão ir à casa de banho, após solicitação ao professor;
● Por regra, os alunos terão de permanecer nas salas durante os intervalos de 5 minutos;
● Excecionalmente poderão ser consumidos alimentos sólidos e líquidos dentro das salas, durante o
intervalo de 5 minutos, no lugar ocupado por cada aluno. O espaço de cada um terá de ser deixado
completamente limpo no final do lanche;

● Durante os intervalos de 10 minutos, os alunos poderão ter acesso ao espaço exterior atribuído ao grupo
turma, de acordo com o horário pré-estabelecido e aos serviços: bufete, reprografia/papelaria, secretaria,
PBX, casas de banho;

● Todos os computadores e comandos estarão revestidos por película e serão higienizados a cada aula;
● A higienização das salas de aula será realizada de acordo com o Plano de Higienização em vigor.

Casas de Banho
● Disponibilização em todas as instalações sanitárias, de toalhetes de papel e sabão/soluções comerciais de
lavagem das mãos e papel higiénico;

● A higienização das casas de banho será realizada de acordo com Plano de Higienização em vigor.

Salas de professores, Sala de computadores dos professores, Auditório,
Sala de refeições dos Professores, Sala de refeições dos Assistentes Operacionais
● A permanência nestes espaços está sujeita ao distanciamento de segurança;
● Estará disponível solução antissética de base alcoólica (SABA) em todos estes espaços;
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● Todos computadores e comandos estarão revestidos por película e serão higienizados a cada aula;
● É permitido o uso do micro-ondas;
● Não é permitido deixar louças, utensílios ou alimentos de um dia para o outro;
● Os cacifos dos professores poderão ser utilizados apenas pelo próprio e deverão estar sempre fechados;
● Os armários-estante nestes espaços estarão interditos;
● A higienização será realizada de acordo com o Plano de Higienização em vigor.

Serviço de Psicologia e Educação Social – SPES
● Constituição de diferentes equipas ou trabalho em turnos, de modo a garantir a sua substituição na
eventualidade de absentismo por doença ou necessidade de isolamento;
● Estará disponível solução antissética de base alcoólica (SABA) neste espaço;

● A permanência nestes espaços está sujeita ao distanciamento de segurança;
●

Sempre que possível manter as portas e as janelas abertas;

● O Gabinete Técnico Base, uma vez que não dispõe de janela, será utilizado apenas como suporte e nunca
para atendimentos aos alunos;

● Sempre que possível será privilegiada a via digital para os procedimentos administrativos;
● Sempre que possível o contacto com os encarregados de educação, docentes e parceiros externos será
por via telefónica ou digital. Nos casos em que seja necessário reunir presencialmente, estas reuniões
deverão ser preferencialmente individuais no Gabinete Técnico de Apoio, mantendo as medidas de
higiene e distanciamento e sempre com marcação prévia;
●

Será disponibilizado pelo Serviço um Registo de Entradas em que será registado, em ficheiro online, o
nome, dia e hora em que os alunos (ou outros excecionalmente) estiveram presentes no Gabinete para
futuras necessidades de rastreamento de contatos;

●

Só é permitida a permanência de um aluno no Gabinete de Intervenção na Indisciplina e outro na sala 5;

●

De acordo com as características do espaço do SPES, a lotação máxima é de 2 alunos;

●

Alguns dos procedimentos presentes no regulamento do GII não irão ocorrer, nomeadamente: realização
da atividade integradora, reunião com os Encarregados de Educação na 2ª entrada e reunião com
parceiros na 3ª entrada e o envio da informação ao Encarregado de Educação via caderneta;

●

Todos os atendimentos efetuados pelo Serviço aos alunos carecerão de marcação prévia que poderá ser
mediada pelo diretor de turma que contacta o serviço, via telefone ou e-mail;

●

Preferencialmente os alunos serão atendidos presencialmente, ressalvando situações de alunos, que
possam preferir ter atendimento à distância.
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Biblioteca
●

Todos os espaços interiores das Bibliotecas estarão devidamente sinalizados;

●

A permanência neste espaço está sujeita ao distanciamento de segurança;

●

As regras de segurança e de higiene estarão afixadas nos expositores/portas das Bibliotecas;

●

As portas de entrada e de saída estarão sempre abertas;

●

Sempre que possível, algumas janelas também estarão abertas, permitindo um melhor arejamento;

●

Qualquer espaço utilizado dentro da Biblioteca será higienizado antes da utilização seguinte;

●

Após um intervalo letivo ou após a permanência de alunos na Biblioteca, o espaço será higienizado, não
sendo possível a utilização por outra turma ou de alunos individualmente, sem que estejam reunidas as
condições de higiene e segurança;

●

Na zona de consulta e produção multimédia (computadores) só poderão ser utilizados os computadores
sinalizados para o efeito, havendo sempre um de intervalo de modo a garantir o espaço de segurança
entre os utilizadores;

●

Os teclados e os ratos estarão protegidos com película de plástico para facilitar a higienização;

●

Só é permitido um aluno em cada computador;

●

Na zona de consulta e de leitura de documentos impressos (estudo, trabalho, …) poderá estar apenas um
aluno por mesa;

●

Sempre que um livro/documento for manipulado, será colocado obrigatoriamente numa caixa, durante
dez dias (quarentena).

Empréstimo domiciliário:
●

A requisição será feita respeitando o distanciamento de segurança;

●

Os livros devolvidos serão colocados pelos alunos numa caixa, por um período de 10 dias (quarentena);

●

Após o período de quarentena, os livros serão arrumados nas prateleiras e/ou novamente requisitados.

Empréstimos para a sala de aula:
●

Os livros de Educação Literária serão distribuídos pelos professores de Português aos alunos, para que
façam a leitura em voz alta, na sala de aula;

●

Os restantes livros das obras de Educação Literária ficarão na Biblioteca para a dinamização da leitura em
voz alta, na Biblioteca, realizada por um professor;

●

Os dicionários ou outros títulos devem ser requisitados previamente (10 dias, para obedecer ao período
de quarentena);

●

As calculadoras só poderão ser requisitadas pelos professores, devendo ser higienizadas após entrega;

16

●

Todos os outros materiais (desenho, escritório, flautas, …) até aqui disponibilizados para a sala de aula,
não poderão ser requisitados e a utilização dos Jogos lúdicos/didáticos está proibida.

●

Os Kits «10 minutos a ler», serão utilizados durante um mês só por uma turma (cada aluno só poderá
fazer a leitura do livro que escolher ou o que lhe for atribuído);

●

Após esta utilização, os livros ficarão 10 dias de quarentena para serem utilizados pela turma seguinte.

Requisição do espaço das Bibliotecas para Atividades do Currículo ou outras:
●

A requisição do espaço deverá ser apresentada atempadamente (mínimo dez dias);

●

Cabe ao professor da disciplina, o acompanhamento da realização de qualquer atividade, desde que sejam
cumpridas as normas de segurança em vigor;

●

No caso de faltarem à realização de um teste, os alunos poderão realizá-lo na Biblioteca, sempre que
sejam cumpridas as normas de segurança em vigor.

Espaços Desportivos
● O acesso dos alunos ao espaço desportivo é sempre feito de máscara à entrada e à saída. Esta máscara só
poderá ser retirada no momento de aula;
●

A entrada dos alunos far-se-á pelo portão e a saída pela rampa, indo pelo caminho mais curto para a saída
da escola ou para a porta 1 de acesso ao edifício;

●

O aluno trará um Kit de higiene pessoal devidamente identificado, que consta de: toalha pessoal ou
toalhetes, garrafa de água e um saco com zip para guardar a máscara. O saco com a máscara ficará
guardado numa caixa durante a realização da aula prática;

● Respeitando o distanciamento de segurança, o número de alunos a aceder aos balneários será orientado
pelo professor que fará o respetivo registo dos grupos;

● Os balneários, casas de banho, gabinete da funcionária e dos docentes, estarão equipados com solução
antissética de base alcoólica (SABA), sabão barra, toalhetes de papel, papel higiénico e borrifadores com
desinfetante para utilização exclusiva dos professores e funcionários;

● Será conveniente a colocação de um doseador com solução antissética de base alcoólica (SABA) nos
balneários femininos e masculinos;

● A utilização dos balneários deve seguir as recomendações de distanciamento entre alunos. Caso haja
necessidade de usar a zona dos chuveiros, poderá ser rentabilizada para a troca de roupa no final da aula;

● Os balneários serão sujeitos a higienização a cada aula, (cabides, cadeiras, bancos), assim como os
equipamentos e materiais desportivos, de acordo com o estipulado no Plano de Higienização.
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Cantina
● Períodos de almoço, sempre que possível desfasados entre grupos turma;
● Utilização obrigatória de máscara no acesso à cantina, exceto no momento da alimentação;
● A lotação deste espaço está sujeita ao distanciamento de segurança;
● Obrigatória a lavagem das mãos, antes e depois da refeição;
● Os alunos em regime take away, após a recolha da refeição saem do edifício deslocam-se imediatamente
para o exterior do recinto escolar;

● Não devem ser partilhados quaisquer utensílios ou alimentos;
● Assegurar uma boa ventilação e renovação de ar do espaço;
● Higienização e desinfeção de mesas e cadeiras, após cada utilização;
● As normas de funcionamento interno da cantina deverão obedecer a plano próprio da empresa
responsável.

Zonas de Atendimento: Bufete/Reprografia/Papelaria
● Higienização das mãos à entrada e à saída;
● A lotação destes espaços está sujeita ao distanciamento de segurança;
● A higienização dos espaços será realizada de acordo com Plano de Higienização em vigor.

Serviços Administrativos
● O atendimento ao público será feito preferencialmente por telefone ou por correio eletrónico;
● O atendimento presencial está sujeito ao distanciamento de segurança;
● A higienização do espaço será realizada de acordo com Plano de Higienização em vigor.

Espaços comuns
● Nas zonas de acesso às salas de aula e aos serviços disponíveis, deverão existir doseadores, com solução
antissética de base alcoólica (SABA);

● Todos os Assistentes Operacionais responsáveis por cada setor, incluindo o responsável pelo espaço
desportivo, deverão ter um kit de reserva constituído por: máscaras, luvas, toalhetes de higiene e gel
desinfetante;

● Os cacifos dos alunos estão interditos.
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PLANO DE HIGIENIZAÇÃO
Para todo o processo/técnicas de limpeza e higienização, deve ser consultada a Orientação 014/2020 - espaços
públicos.

Vestuário/Equipamento de proteção individual dos Assistentes Operacionais:
●

Os Assistentes Operacionais deverão usar uma farda limpa todos os dias e um calçado próprio só para as
limpezas;

●

Bata impermeável, embora possa também ser usado um avental impermeável por cima da farda (não usar
a roupa que traz de casa);

●

Uma máscara comum bem ajustada à face;

●

Luvas resistentes aos desinfetantes (descartáveis).

Deverá ser registada a limpeza e desinfeção das casas de banho e balneários em impresso criado para o efeito
(Anexo V), afixado na porta do respetivo local.

Tabela: Instruções de Higienização
Salas de Aula_Espaços Administrativos_Sala de Professores_Biblioteca_Auditório_Sala de
TIC_Gabinetes de SPES_Direção
Áreas a Higienizar

Produto

Material de
limpeza

Método

Frequência

Passar pelas
superfícies de
forma que estas
fiquem
humedecidas
pelo produto.
Deixar secar ao
ar.

Uma vez por dia.

● Telefones;
● PC e periféricos (comando,
teclado, rato, cabos, fichas e
tomadas);
● Impressoras/Digitalizadores;
● Interruptores;
● Telefones;
● Quadros e apagador;
● Puxadores das portas,
armários e janelas;
● Estrutura metálica e
parapeitos das janelas;
● Correias das persianas.

●

Pavimento (último a ser
limpo)

Solução
detergente/
desinfetante

Toalhetes de
papel e/ou panos
a serem usados
apenas em cada
espaço

Salas dos
professores e
Biblioteca, na
mudança de
turnos.
Auditório,
sempre que
utilizado.

Balde e
esfregona
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Áreas de Refeições (cantina, salas de refeição)
Áreas a Higienizar

Produto

Material de
limpeza

Método

● Mesas, tabuleiros, balcões,
cadeiras;
● Eletrodomésticos: máquina do
café, micro-ondas, torradeira,
jarro elétrico, frigorífico, etc;
● Computador e periféricos;
● Puxadores dos armários e das
portas;
● Caixilhos, parapeitos das janelas;
● Corrimões;
● Interruptores, cabos, fichas,
tomadas;
● Telefones.

Solução
detergente/
desinfetante

Toalhetes de
papel e/ou panos
a serem usados
apenas em cada
espaço

Passar pelas
superfícies de
forma que estas
fiquem
humedecidas
pelo produto.
Deixar secar ao
ar.

Balde e
esfregona

Pavimento (último a ser limpo).

Frequência
Na Cantina e no
Bufete, a
higienização
deverá ser feita a
cada utilização
individual
Nas Salas de
Refeição, a
higienização
deverá ser feita:

● por cada utente,
sempre que usar
o espaço;
● uma vez por dia
pelo Assistente
Operacional.

Bufete_Reprografia_Papelaria_Arrecadações_PBX
Áreas a Higienizar
●
Cadeiras e mesas;
●
PC e periféricos;
●Impressoras, Digitalizadoras,
Fotocopiadoras;

●Puxadores das portas e
armários;
●Balcões de atendimento;
●Quiosque
(carregamentos/movimentos
do cartão);
●Interruptores;
●Telefones.

●Pavimento (último a ser limpo).

Produto

Material de
limpeza

Solução
detergente/
desinfetante

Toalhetes de
papel e/ou panos
a serem usados
apenas em cada
espaço

Método

Passar pelas
superfícies de
forma que estas
fiquem
humedecidas
pelo produto.
Deixar secar ao
ar.

Frequência

Sempre que o
espaço for
utilizado

Balde e esfregona
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Instalações Desportivas
Áreas a Higienizar
●
Cadeiras e mesas;
●
PC e periféricos;
● Puxadores das portas e
armários;
● Bancos e Cabides;
● Telefones;
● Interruptores;
● Equipamentos desportivos
utilizados.

Produto

Solução
detergente/
desinfetante

Material de
limpeza

Toalhetes de
papel e/ou panos
a serem usados
apenas em cada
espaço

Método
Passar pelas
superfícies de
forma que estas
fiquem
humedecidas
pelo produto.
Deixar secar ao
ar.

Frequência

Após cada aula

●Pavimento dos balneários,
Balde e esfregona

gabinetes, arrecadação, WC.
(últimos a serem limpos).

Instalações Sanitárias
Áreas a Higienizar
●
Lavatórios e torneiras;
●Puxadores, cabides e fechos
das cabines;
●Sanitas, piaçabas;
●Caixote do lixo.

●

Pavimento (último a ser
limpo).

Produto

Solução
detergente/
desinfetante

Material de
limpeza
Toalhetes de
papel e/ou panos
a serem usados
apenas em cada
espaço.

Método
Passar pelas
superfícies de
forma que estas
fiquem
humedecidas
pelo produto.
Deixar secar ao
ar.

Frequência
Após cada
intervalo;
Hora do almoço;
Final das aulas.

Balde/esfregona,
exclusivo para os
WC.

21

Corredores e Escadas
Áreas a Higienizar
●
●
●
●

●

Cadeiras, mesas e
bancos;
Interruptores;
Telefones;
Corrimões.

Pavimento (último a ser
limpo).

Produto
Solução
detergente/
desinfetante.

Material de
limpeza
Toalhetes de
papel e/ou panos
a serem usados
apenas em cada
espaço.

Método
Passar pelas
superfícies de
forma que estas
fiquem
humedecidas
pelo produto.
Deixar secar ao
ar.

Frequência

Após cada
intervalo.

Balde e esfregona

Após a limpeza, sair da área limpa e fechar a porta, sempre que possível.
Os panos utilizados deverão ser lavados na máquina após cada utilização.
As esfregonas e os baldes deverão ser lavados diariamente.

Manipulação dos resíduos
● Depositar os materiais descartáveis e sujos em sacos apropriados, tendo o cuidado de não contaminar o
exterior do saco;

● Colocar o saco com os resíduos, fechado, dentro de outro saco limpo e fechar o saco exterior;
● Não deixar os sacos de resíduos em zonas onde possam ser mexidos;
●

Colocar os sacos de resíduos no contentor de indiferenciados.
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ESCOLA E.B.1/JI DE VILA D´ESTE
Responsáveis:

Ponto Focal - Conceição Paiva

Coordenador de Estabelecimento - Pedro Silva

Contactos de emergência:
Linha SNS 24 – 808 24 24 24
Ponto Focal - 22 317 36 52
Autoridade de Saúde Local – 22 772 79 25
Centro de Saúde Gaia - 22 375 16 79
Área de Isolamento: casa de banho das pessoas com mobilidade reduzida, no polivalente
Esta Área de Isolamento está equipada com: cadeira, garrafa de água, pacote de bolachas fechado, contentor
de resíduos (com saco de plástico); toalhetes de papel, máscara(s) cirúrgica(s); luvas descartáveis; termómetro e
acesso a um telefone; Impresso próprio para registo de ocorrência (Anexo II); Fluxo de atuação perante um caso
possível ou provável de Covid-19. (Anexo III)

PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS
Gerais
Sensibilizar a Comunidade Educativa para as medidas de prevenção diária como:
 Higienização das mãos na entrada da escola;
 Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão/soluções comerciais, esfregando-as bem durante pelo
menos 20 segundos; as mãos raramente estão livres de microrganismos e são o principal veículo de
transmissão de infeções;


Devem ser retirados todos os adornos para garantir uma eficaz higienização das mãos;



Reforçar a lavagem das mãos após os recreios, 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;



Deitar os lenços usados num caixote do lixo tapado;



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 só poderão trazer para escola o estritamente necessário, sendo proibido trazer brinquedos de
casa.
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Regras de circulação
Tendo como principal objetivo a minimização e contenção dos efeitos do vírus na população escolar, o espaço
do edifício será dividido em quatro áreas. Cada uma delas terá um grupo de alunos que se pretende que não
tenham contacto com os restantes. Desta forma:

Pré-escolar - Os alunos entram e saem na escola pelo portão de cima. O acesso às salas será pela porta
comum contígua às mesmas para que possam usar o tapete de higienização; saem pelas portas das respetivas
salas (Salas 5, 6 e 7).

1º Ano - Os alunos entram e saem pelo portão grande de baixo e no edifício pela porta traseira de acesso às
escadas. (Salas 1,2 e 3).

3º e 4º Ano - Os alunos entram e saem na escola pelo portão de cima e no edifício pela porta de acesso às
escadas. (Salas 11,12e 13).

2º Ano - Os alunos entram e saem pelo portão grande de baixo. (Salas 8, 9 e 10).

PRÉ, VET6,
VET7 e VET8

Fig.1 – Acesso ao interior da escola

VET1, VET2, VET3,
VET4 e VET5

Salas de Aula


Sempre que possível deve garantir-se um distanciamento físico entre os alunos e os docentes, de pelo
menos um metro, sem comprometer o normal funcionamento das atividades letivas;



Remover das salas todos os acessórios não essenciais;



Sempre que possível manter as portas e as janelas das salas de aula abertas;



As mesas deverão estar dispostas, preferencialmente com a mesma orientação, evitando que os
alunos fiquem frente a frente;



Cada aluno tem atribuído um lugar fixo;



Cada aluno deverá trazer o seu lanche, material didático e/ou desportivo;



Não pode haver partilha de géneros alimentares nem de material de trabalho;
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Durante os intervalos, os alunos poderão ter acesso ao espaço exterior atribuído ao grupo turma, de
acordo com o horário pré-estabelecido;



Excecionalmente poderão ser consumidos alimentos sólidos e líquidos dentro das salas, no lugar
ocupado por cada aluno. O espaço de cada um terá de ser deixado completamente limpo no final do
lanche;



Todos os computadores e comandos estarão revestidos por película e serão higienizados a cada
utilização;



A higienização das salas de aula será realizada de acordo com o Plano de Higienização em vigor.

Casas de Banho


Disponibilização em todas as instalações sanitárias, de toalhetes de papel e sabão/soluções
comerciais de lavagem das mãos e papel higiénico;



Cada átrio/área tem casas de banho disponíveis que servirão exclusivamente os alunos das turmas
pertencentes a esse espaço.



A higienização das casas de banho será realizada de acordo com Plano de Higienização em vigor.

Sala dos professores, Gabinete de apoio, Gabinete da Educação Especial e Gabinete de
Coordenação


A permanência nestes espaços está sujeita ao distanciamento de segurança;



Estará disponível solução antissética de base alcoólica (SABA) em todos estes espaços;



Todos os computadores e comandos estarão revestidos por película e serão higienizados a cada
utilização;



É permitido o uso do micro-ondas;



Não é permitido deixar louças, utensílios ou alimentos de um dia para o outro;



Os cacifos dos professores poderão ser utilizados apenas pelo próprio e deverão estar sempre
fechados;



Os armários-estante nestes espaços estarão interditos;



A higienização será realizada de acordo com o Plano de Higienização em vigor.

Polivalente


O horário de utilização deste espaço será definido, tanto em tempo letivo para aulas como também
nos intervalos, para dias em que não seja possível aos alunos utilizarem o espaço exterior.



A higienização será realizada de acordo com o Plano de Higienização em vigor.
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Cantina


A lotação deste espaço está sujeita ao distanciamento de segurança;



Obrigatória a lavagem das mãos, antes e depois da refeição;



Os alunos em regime take away, quando existir, são os primeiros a levantar o almoço;



Não devem ser partilhados quaisquer utensílios ou alimentos;



Assegurar uma boa ventilação e renovação de ar;



Higienização e desinfeção de mesas e cadeiras, após cada utilização;



Este espaço será ocupado para o almoço das 11h45 às 12h30 para os alunos do pré-escolar, das 12h30
às 13h15 para os do 2º e 3º ano e das 13h30 às 14h15 para os do 1º e 4º ano.



Os lugares devem estar marcados, de forma a assegurar o máximo de distanciamento físico possível
entre crianças;



Após mudança de turnos, as mesas e cadeiras utilizadas deverão ser todas higienizadas.

Biblioteca


A única porta da Biblioteca deve estar sempre aberta, reduzindo a manipulação do puxador;



A entrada e saída deverá estar assinalada no chão por uma faixa divisória (meio fio);



A entrada na Biblioteca só é permitida após autorização da Professora Bibliotecária/Professora da equipa
e deverá ser feita sempre pela direita e/ou seguindo a sinalética;



À entrada existirá um dispensador com solução antissética de base alcoólica (SABA);



Antes de entrar, os utilizadores devem, obrigatoriamente, desinfetar as mãos com a solução antissética
de base alcoólica (SABA);



Respeitar a sinalética no acesso, interior e à saída da Biblioteca e as orientações da Professora ou
Assistente Operacional;



A lotação do espaço depende das indicações de segurança em vigor ou respeitando o distanciamento de
segurança e as regras de etiqueta respiratória;

•

Obrigatório o uso de máscara, por adultos, durante todo o tempo de permanência na Biblioteca;

•

O aluno deverá fornecer a sua identificação: nome, número e turma.

Empréstimo domiciliário


O aluno dirige-se ao balcão de atendimento assinalado para esse efeito;



A devolução é feita no balcão de requisição. Os livros são colocados num recipiente para o efeito, por um
período de dez dias (quarentena).
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MEDIDAS DE CONTROLO AMBIENTAL


Evitar a entrada de pessoas e bens desnecessários;



A entrada nas instalações será vedada a pais e Encarregados de Educação, salvo situações altamente
excecionais;



Todos os profissionais deverão utilizar máscara;



Sempre que possível, deve garantir-se um distanciamento físico de, pelo menos, 1 metro, sem
comprometer o normal funcionamento das atividades letivas;



As pausas dos profissionais para almoço deverão ocorrer preferencialmente na sala dos professores, de
modo a garantir o afastamento físico entre os mesmos e não excedendo a sua a lotação (três);



Na eventualidade de um docente titular de turma faltar, o professor de apoio/assessoria disponível
assumirá a turma em causa e no caso de falta de pessoal não docente deverá a Direção do Agrupamento
acautelar previamente esta situação para imediata substituição.

ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

Salas de aula
Sala 1

VET3

Sala 2

VET1

Sala 3

VET2

Sala 4

Apoio/Pré-escolar

Sala 5

JIVE2

Sala 6

JIVE1

Sala 7

JIVE3

Sala 8

Biblioteca/Apoio

Sala 9

VET4

Sala 10

VET5

Sala 11

VET6

Sala 12

VET7

Sala 13

VET8

1º ano

Pré-escolar

2º ano

3º ano
4º ano
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Horário das Atividades Letivas da Educação Pré-escolar
Não deve a criança permanecer no estabelecimento de educação por período superior ao estritamente
necessário.
Início

Termo

9:00

12:00

11:45
12:45

12:45
15:00

2.ª feira
AL

AL

3.ª feira 4.ª Feira 5.ª Feira
AL
AL
AL
Intervalo das 10h às 10h30
Almoço
AL
AL
AL

6.ª Feira
AL

AL

Horário das Atividades Letivas do 1.ºCiclo
Não deve a criança permanecer no estabelecimento de educação por período superior ao estritamente
necessário.

Horário 1
(salas 1, 2, 3 e 13)
Início

Termo

9:30

13:30

13:30
14:30
15:30
16:00

14:30
15:30
16:00
17:30

2.ª feira
AL

AL

3.ª feira
4.ª Feira
5.ª Feira
AL
AL
AL
Intervalo das 11h30 às 12h
Almoço
AL
AL
AL
Intervalo
AEC

6.ª Feira
AL

AL

Horário 2
(salas 9,10,11 e 12 )
Início

Termo

9:00

12:30

12:30
13:30
15:00
16:00

13:30
15:00
16:00
17:30

2.ª feira
AL

AL

3.ª feira
4.ª Feira
5.ª Feira
AL
AL
AL
Intervalo das 11h às 11h30
Almoço
AL
AL
AL
Intervalo
AEC

6.ª Feira
AL

AL

Horário da Cantina
Início
11:45
12:15
12:30
13:15
13:30

Termo
12:15
12:30
13:15
13:30
14:15

2.ª feira

3.ª feira

4.ª Feira
5.ª Feira
Salas 5,6 e 7
Higienização
Salas 9, 10,11 e 12
Higienização
Salas 1,2,3 e 13

6.ª Feira
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Fig.2 – Os alunos frequentarão o recreio em momentos desfasados e com acesso apenas a áreas predefinidas

Em ambiente escolar, a extensão dos horários, no âmbito das Atividades de Animação e Apoio às Famílias
(AAAF) e da Componente de Apoio à Família (CAF), deverá seguir as orientações emanadas pela DEGEstE e DGE.

PLANO DE HIGIENIZAÇÃO
Para todo o processo/técnicas de limpeza e higienização, deve ser consultada a Orientação 014/2020 - espaços
públicos.
Os Assistentes Operacionais deverão usar uma farda limpa todos os dias e um calçado próprio só para as
limpezas.
Aconselha-se a que os Assistentes Operacionais durante a higienização usem os seguintes equipamentos de
proteção individual:


Bata impermeável, embora possa também ser usado um avental impermeável por cima da farda (não
usar a roupa que traz de casa);



Uma máscara comum bem ajustada à face;



Luvas resistentes aos desinfetantes (de usar e deitar fora).

Deverá ser registada a limpeza e desinfeção das casas de banho e balneários em impresso para o efeito (Anexo
IV), afixado na porta do respetivo local.
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Tabela: Instruções de Higienização
Salas de aula, sala dos professores, Gabinete de apoio, Gabinete da Educação Especial e Gabinete
de Coordenação
Material de
Áreas a Higienizar
Produto
Método
Frequência
limpeza
 Telefones;
 PC e periféricos (comando,
teclado, rato, cabos, fichas e
tomadas);







Impressoras/Digitalizadores;
Interruptores;
Telefones;
Quadros e apagador;

Solução
detergente/
desinfetante

Toalhetes de
papel e/ou panos
a serem usados
apenas em cada
espaço

Puxadores das portas,
armários e janelas;

Passar pelas
superfícies de
forma que estas
fiquem
humedecidas
pelo produto.
Deixar secar ao
ar.

 Estrutura metálica e

Gabinetes de
apoio e do EE,
sala 4 – sempre
que haja mudança
de alunos.
Gabinete de
coordenação-Uma
vez por dia.

Sala dos
professores –, a

parapeitos das janelas;

 Correias das persianas.
 Eletrodomésticos: máquina

higienização
deverá ser feita:

do café, micro-ondas, jarro
elétrico, torradeira,
frigorífico, etc;

 por cada utente,
sempre que usar o
espaço para
refeições
Duas vezes por dia –
pelos assistentes
operacionais

Balde e esfregona

Pavimento (último a ser limpo)

Cantina
Áreas a Higienizar

 Mesas, tabuleiros, balcões,
cadeiras;

 Puxadores dos armários e das
portas;
 Caixilhos, parapeitos das

Produto
Solução
detergente/
desinfetante

Material de
limpeza
Toalhetes de
papel e/ou panos
a serem usados
apenas em cada
espaço.

janelas;

 Interruptores, cabos, fichas,

Método

Frequência

Passar pelas
superfícies de
forma que estas
fiquem
humedecidas
pelo produto.
Deixar secar ao
ar.

Na Cantina, a
higienização
deverá ser feita a
cada utilização
individual

tomadas;

Balde e esfregona
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 Pavimento (último a ser limpo)
Polivalente
Áreas a Higienizar

 Puxadores das portas
 Bancos
 Interruptores;
 Equipamentos desportivos

Produto

Solução
detergente/
desinfetante

Material de
limpeza
Toalhetes de
papel e/ou panos
a serem usados
apenas em cada
espaço

utilizados.

Método
Passar pelas
superfícies de
forma que estas
fiquem
humedecidas
pelo produto.
Deixar secar ao
ar.

Frequência

Após cada aula e
/ou cada
intervalo.

Instalações Sanitárias
Áreas a Higienizar
 Lavatórios e torneiras;
 Puxadores, cabides e fechos
das cabines;

Produto
Solução
detergente/
desinfetante

 Sanitas, piaçabas;
 Caixote do lixo.

 Pavimento (último a ser

Material de
limpeza
Toalhetes de
papel e/ou panos
a serem usados
apenas em cada
espaço.

Método
Passar pelas
superfícies de
forma que estas
fiquem
humedecidas
pelo produto.
Deixar secar ao
ar.

Frequência
Após cada
intervalo;
Hora do almoço;
Final das aulas.

Balde e esfregona
exclusivo para os
WC

limpo)

Corredores e Escadas
Áreas a Higienizar
 Cadeiras, mesas e bancos;
 Interruptores;
 Telefones;
 Corrimões.

Produto
Solução
detergente/
desinfetante

Material de
limpeza
Toalhetes de
papel
e/ou
panos a serem
usados apenas
em cada espaço

Método
Passar pelas
superfícies de
forma que estas
fiquem
humedecidas
pelo produto.
Deixar secar ao
ar.

Frequência

Após cada
intervalo
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 Pavimento (último a ser limpo)

Balde e esfregona

Após a limpeza, sair da área limpa e fechar a porta, sempre que possível.
Os panos utilizados deverão ser lavados na máquina após cada utilização.
As esfregonas e os baldes deverão ser lavados diariamente.

Manipulação dos resíduos


Depositar os materiais descartáveis e sujos em sacos apropriados, tendo o cuidado de não contaminar o
exterior do saco;



Colocar o saco com os resíduos, fechado, dentro de outro limpo e fechar o saco exterior;



Não deixar os sacos de resíduos em zonas onde possam ser mexidos. Colocar no contentor de
indiferenciados.
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ESCOLA E.B.1/JI DE S. LOURENÇO

Responsáveis: Ponto Focal – Conceição Paiva

Coordenador de Estabelecimento - Vítor Cardoso

Contactos de emergência:
Linha SNS 24 – 808 24 24 24
Ponto Focal - 22 317 36 52
Autoridade de Saúde Local – 22 772 79 25
Centro de Saúde Gaia - 22 375 16 79
Área de Isolamento: casa de banho dos adultos junto ao polivalente.
Esta Área de Isolamento está equipada com: cadeira, garrafa de água, pacote de bolachas fechado,
contentor de resíduos (com saco de plástico); toalhetes de papel, máscara(s) cirúrgica(s); luvas
descartáveis; termómetro e acesso a um telefone. Fluxo de atuação perante um caso possível ou
provável de Covid-19. (Anexo III)

PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS
Regras de circulação
Tendo como principal objetivo a minimização e contenção dos efeitos do vírus na população escolar, as
deslocações/movimentações no recinto escolar irão ter as seguintes dinâmicas:

Pré-escolar


Os alunos entram e saem pela porta de acesso ao jardim porta 1 e pelas zonas demarcadas;



O acesso às salas será pela porta 2 comum e contígua às mesmas para que possam trocar de calçado;



A saída para o recreio é feita pela porta 3 e porta 4 existente na respetiva sala.



O percurso para a cantina, será efetuado pelo lado exterior, sendo utilizados a porta 1 e o portão mais
próximo do 1º ciclo, uma vez que as crianças deverão levar o calçado “sujo”, para o espaço do 1º ciclo.
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1- Entrada do jardim-de-infância

2

2- Entrada no edifício jardim-de-infância
3

4

3 - Saída sala 1
4 - Saída sala 2
1

1º ciclo


Os alunos entram e saem da escola pelo portão 1;



A entrada no edifício é realizada em dois grupos/turma:
- as turmas SLT01 e SLT03 – fazem a entrada pela porta 2
- as turmas SLT02 e SLT04 - fazem a entrada pela porta 3 de acesso às escadas.



Todas as entradas e percursos serão devidamente sinalizados.

5
1 – Entrada da EB1 S. Lourenço
2 – Entrada no edifício da EB1 S. Lourenço
Turmas SLT01 e SLT03
3 - Entrada no edifício da EB1 S. Lourenço
Turmas SLT02 e SLT04
4, 5, 6 – Zonas de recreio

6

3

2

4
1

Procedimentos Gerais


No jardim-de-infância crianças e adultos têm de trocar de calçado da rua por outro de uso exclusivo
neste espaço;



Será privilegiada a utilização das salas ou espaços mais amplos e arejados;



Deverá ser garantida a existência de material necessário para cada atividade e a desinfeção do
mesmo, entre utilizações;
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Procurar desfasar os momentos/locais de permanência dos diferentes grupos de crianças nos
Recreios;



As crianças do Jardim-de-Infância só poderão trazer para escola o estritamente necessário, sendo
proibido trazer brinquedos de casa;



As batas das crianças do Jardim-de-infância serão vestidas à segunda-feira e manter-se-ão na escola
até sexta-feira;



De modo a evitar-se a entrada de mochilas e sacos, no Jardim-de-Infância, o lanche da manhã
(composto de fruta) será fornecido 3 vezes por semana pela CMVNG e 2 vezes por semana pelo
próprio Jardim-de-Infância;



Serão feitas marcações de trajetos para a deslocação de alunos para a área de isolamento.
Primeiro ciclo – O trajeto será feito através de um circuito interno.
Jardim de Infância - O trajeto deste para o primeiro ciclo, será feito através de um circuito externo
junto ao muro da escola, seguindo depois o trajeto assinalado;



Reforço da disponibilização nas instalações sanitárias destinadas aos alunos, de toalhetes de papel
quando pedidas e sabão/soluções comerciais de lavagem das mãos;



Colocação nos espaços escolares de maior afluência, nomeadamente no espaço de convívio dos
alunos junto às entradas e cantina, de doseadores com soluções de limpeza das mãos à base de álcool;



Lavagem com solução desinfetante das mesas das salas, após a saída dos alunos para os
recreios/cantina;



A Biblioteca estará interdita;



Assegurar uma boa ventilação e renovação do ar em todas as zonas da escola;



Higienização das instalações após entrada dos alunos para as salas e no tempo de almoço;



Todas as instalações serão limpas e higienizadas no final do dia;



Higienização e limpeza dos equipamentos no recreio do jardim-de-infância ao final do dia;



A higienização e limpeza dos espaços e instalações sanitárias do prolongamento e CAAF serão feitas
depois da utilização destes espaços, bem como as áreas de acesso a estes espaços.

Farda de trabalho ou roupa de trabalho
Recomenda-se que os profissionais tenham duas a três fardas de trabalho ou roupa de trabalho.
●

Antes da entrada ao serviço devem proceder à substituição do seu vestuário pela farda/bata;

●

Após término do seu serviço, devem remover a farda/roupa e levar para casa em saco plástico fechado,
seguindo as recomendações.
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Salas de Aula


Far-se-á a medição da temperatura corporal na entrada dos edifícios escolares e autocarro (alunos
transportados);



Sempre que possível deve garantir-se um distanciamento físico entre os alunos e os docentes, de pelo
menos um metro, sem comprometer o normal funcionamento das atividades letivas;



Remover das salas todos os acessórios não essenciais;



Sempre que possível manter as portas e as janelas das salas de aula abertas;



As mesas deverão estar dispostas, preferencialmente com a mesma orientação, evitando que os
alunos fiquem frente a frente;



Cada aluno tem atribuído um lugar fixo;



Cada aluno deverá trazer o seu lanche, material didático e/ou desportivo;



Não pode haver partilha de géneros alimentares nem de material de trabalho;



Durante os intervalos, os alunos poderão ter acesso ao espaço exterior atribuído ao grupo turma, de
acordo com o horário pré-estabelecido;



Excecionalmente poderão ser consumidos alimentos sólidos e líquidos dentro das salas, no lugar
ocupado por cada aluno. O espaço de cada um terá de ser deixado completamente limpo no final do
lanche;



Todos os computadores e comandos estarão revestidos por película e serão higienizados a cada aula;



A higienização das salas de aula será realizada de acordo com o Plano de Higienização em vigor.

Casas de Banho


Disponibilização em todas as instalações sanitárias, de toalhetes de papel e sabão/soluções
comerciais de lavagem das mãos e papel higiénico;



Cada átrio/área tem casas de banho disponíveis que servirão exclusivamente os alunos das turmas
pertencentes a esse espaço.



A higienização das casas de banho será realizada de acordo com Plano de Higienização em vigor.

Sala dos professores, Gabinete de apoio


A permanência nestes espaços está sujeita ao distanciamento de segurança;



Estará disponível solução antissética de base alcoólica (SABA) em todos estes espaços;



Todos os computadores e comandos estarão revestidos por película e serão higienizados a cada
utilização;



É permitido o uso do micro-ondas;



Não é permitido deixar louças, utensílios ou alimentos de um dia para o outro;
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Os cacifos dos professores poderão ser utilizados apenas pelo próprio e deverão estar sempre
fechados;



Os armários-estante nestes espaços estarão interditos;



A higienização será realizada de acordo com o Plano de Higienização em vigor.

Polivalente


Atribuir uma instalação sanitária a cada grupo;



O horário de utilização deste espaço será definido, tanto em tempo letivo para aulas como também
nos intervalos, para dias em que não seja possível aos alunos utilizarem o espaço exterior.



A higienização será realizada de acordo com o Plano de Higienização em vigor.

Cantina


A lotação deste espaço está sujeita ao distanciamento de segurança;



Obrigatória a lavagem das mãos, antes e depois da refeição;



Os alunos em regime take away, quando existir, são os primeiros a levantar o almoço;



Não devem ser partilhados quaisquer utensílios ou alimentos;



Assegurar uma boa ventilação e renovação de ar;



Higienização e desinfeção de mesas e cadeiras, após cada utilização;



Este espaço será ocupado para o almoço das 12h às 12:45h para os alunos do pré-escolar e turma
SLT02 e das 13:00h às 14h para as restantes turmas;



Os lugares devem estar marcados, de forma a assegurar o máximo de distanciamento físico possível
entre crianças;



Após mudança de turnos, as mesas e cadeiras utilizadas deverão ser todas higienizadas.

MEDIDAS DE CONTROLO AMBIENTAL

●

Evitar a entrada de pessoas e bens desnecessários;

●

A entrada nas instalações será vedada a pais e Encarregados de Educação, excetuando quando este
solicitar;

●

Todos os profissionais deverão utilizar máscara;

●

Acessos à escola com supervisão de um profissional destacado para o efeito;

●

Remover das salas todos os acessórios não essenciais;
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●

Sempre que possível, deve garantir-se um distanciamento físico de, pelo menos 1 metro, sem
comprometer o normal funcionamento das atividades letivas;

●

As mesas das salas de aula devem ser dispostas, junto das paredes e janelas, de acordo com a estrutura
física das salas e preferencialmente, com a mesma orientação;

●

No refeitório, os lugares (devem estar marcados), de forma a assegurar o máximo de distanciamento físico
possível entre crianças;

●

Deve ser realizada, entre troca de turno dos alunos, a adequada limpeza desinfeção das superfícies
utilizadas;

●

Todos os funcionários devem utilizar máscara, enquanto acompanham as crianças;

●

As pausas dos profissionais para almoço deverão ocorrer de modo a garantir o afastamento físico entre
profissionais, bem como deverá ser definida a lotação da sala de refeição;

●

Quando as refeições não são confecionadas na instituição, as superfícies do exterior das malas térmicas
devem ser limpas e desinfetadas antes de se retirarem as refeições do seu interior;

●

A deslocação para a cantina deve ser desfasada e ordenada para evitar cruzamento de crianças;

●

Após mudança de turnos na cantina (12h/12:45h e 13h/13:45h), as mesas e cadeiras utilizadas deverão
ser todas higienizadas;

●

A constituição de diferentes equipas de pessoal não docente e de um docente de modo a garantir a
respetiva substituição na eventualidade de absentismo por doença ou necessidade de isolamento.

ORGANIZAÇÃO ESCOLAR
Na escola funcionam quatro turmas de primeiro ciclo e dois grupos de pré com o seguinte horário:

Horário das Atividades Letivas:
Educação Pré-escolar
Início

Termo

9:00

12:00

12:00
13:00

13:00
15:00

2.ª feira
AL

AL

3.ª feira 4.ª Feira 5.ª Feira
AL
AL
AL
Intervalo das 10h às 10h30
Almoço
AL
AL
AL

6.ª Feira
AL

AL

1.º Ciclo
Horário SLT01
(sala 1º ano)
Início

Termo

9:00

13:00

13:00
14:30

14:30
15:30

2.ª feira
AL

AL

3.ª feira
4.ª Feira
5.ª Feira
AL
AL
AL
Intervalo das 11h às 11h30
Almoço
AL
AL
AL

6.ª Feira
AL

AL
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15:30
16:00

16:00
17:30

Intervalo
AEC

Horário SLT02
(sala 2º ano)
Início

Termo

9:00

12:00

12:00
13:30
15:30
16:00

13:30
15:30
16:00
17:30

2.ª feira
AL

AL

3.ª feira
4.ª Feira
5.ª Feira
AL
AL
AL
Intervalo das 10h30 às 11h
Almoço
AL
AL
AL
Intervalo
AEC

6.ª Feira
AL

AL

Horário SLT03
(turmas das salas 9 e 10)
Início

Termo

9:00

13:00

13:00
14:30
15:30
16:00

14:30
15:30
16:00
17:30

2.ª feira
AL

AL

3.ª feira
4.ª Feira
5.ª Feira
AL
AL
AL
Intervalo das 11:00h às 11:30h
Almoço
AL
AL
AL
Intervalo
AEC

6.ª Feira
AL

AL

Horário SLT04
(turmas das salas 9 e 10)
Início

Termo

9:00

13:00

13:00
14:30
15:30
16:00

14:30
15:30
16:00
17:30

2.ª feira
AL

AL

3.ª feira
4.ª Feira
5.ª Feira
AL
AL
AL
Intervalo das 11:00h às 11:30h
Almoço
AL
AL
AL
Intervalo
AEC

6.ª Feira
AL

AL

Horário da Cantina
Início
12:00
12:45
13:00

Termo
12:45
13:00
14:00

2.ª feira

3.ª feira
4.ª Feira
5.ª Feira
2 grupos da pré e SLT02
Higienização
SLT01, SLT03, SLT04

6.ª Feira

No recreio a turma SLt02 irá estar sozinha, para as restantes 3 turmas irão ser criados 3 espaços com sistema
rotativo de dia para dia.
Em ambiente escolar, a extensão dos horários, no âmbito das Atividades de Animação e Apoio às Famílias
(AAAF) e da Componente de Apoio à Família (CAF), deverá seguir as orientações emanadas pela DEGEstE e DGE.

39

PLANO DE HIGIENIZAÇÃO
Para todo o processo/técnicas de limpeza e higienização, deve ser consultada a Orientação 014/2020 - espaços
públicos.
Os Assistentes Operacionais deverão usar uma farda limpa todos os dias e um calçado próprio só para as
limpezas.
Aconselha-se a que os Assistentes Operacionais durante a higienização usem os seguintes equipamentos de
proteção individual:


Bata impermeável, embora possa também ser usado um avental impermeável por cima da farda (não
usar a roupa que traz de casa);



Uma máscara comum bem ajustada à face;



Luvas resistentes aos desinfetantes (de usar e deitar fora).

Deverá ser registada a limpeza e desinfeção das casas de banho e balneários em impresso para o efeito
(ANEXO VI), afixado na porta do respetivo local.

Não é possível garantir as condições necessárias para cumprir com as recomendações de distanciamento
físico, quando as crianças se encontram nas salas de aula, porque têm que estar duas em cada mesa, devido ao
grande número de crianças por turma, salas pequenas e mesas duplas.
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ESCOLA E.B.1 DE BALTEIRO

Responsáveis:

Ponto Focal - Conceição Paiva

Coordenador de Estabelecimento – Carla Morais

Contactos de emergência:
Linha SNS 24 – 808 24 24 24
Ponto Focal - 22 317 36 52
Autoridade de Saúde Local – 22 772 79 25
Centro de Saúde Gaia - 22 375 16 79
Área de Isolamento: casa de banho das pessoas com mobilidade reduzida.
Esta Área de Isolamento está equipada com: cadeira, garrafa de água, pacote de bolachas fechado, contentor
de resíduos (com saco de plástico); toalhetes de papel, máscara(s) cirúrgica(s); luvas descartáveis; acesso a um
telefone. Fluxo de atuação perante um caso possível ou provável de Covid-19. (Anexo III)

PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS
Sensibilizar a Comunidade Educativa para as medidas de prevenção diária como:
●

Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão/soluções comerciais, esfregando-as bem durante pelo
menos 20 segundos; as mãos raramente estão livres de microrganismos e são o principal veículo de
transmissão de infeções. Devem ser retirados todos os adornos para garantir uma eficaz higienização das
mãos;

●

Higienização das mãos na entrada da escola;

●

Reforçar a lavagem das mãos após os recreios, 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;

●

Deitar os lenços usados num caixote do lixo tapados;

●

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;

●

Será privilegiada a utilização das salas ou espaços mais amplos e arejados, devendo ser utilizados outros
espaços existentes no estabelecimento de educação;

●

Deverá ser garantida a existência de material necessário para cada atividade, ou a desinfeção do mesmo
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entre utilizações;
●

Procurar desfasar os momentos/locais de permanência dos diferentes grupos de crianças nos recreios;

●

Os alunos só poderão trazer para escola o estritamente necessário, sendo proibido trazer brinquedos de
casa;

●

Divulgar, através de cartazes, os principais sintomas desta infeção e as normas e rotinas de higiene;

●

Reforço da disponibilização nas instalações sanitárias destinadas aos alunos, de toalhetes de papel
quando pedidas e sabão/soluções comerciais de lavagem das mãos;

●

Colocação de doseadores com soluções de limpeza das mãos à base de álcool nos espaços escolares de
maior afluência, nomeadamente no espaço de convívio dos alunos junto às entradas e cantina;

●

Lavagem com solução desinfetante das mesas das salas, após a saída dos alunos para os recreios/cantina;

●

Higienização das zonas suscetíveis após entrada dos alunos para as salas;

●

Todas as instalações serão limpas e higienizadas no final do dia, ou sempre que se justifique;

●

Assegurar uma boa ventilação e renovação do ar em todas as zonas da escola.

Farda de trabalho ou roupa de trabalho


Recomenda-se que os profissionais tenham duas a três fardas de trabalho ou roupa de trabalho;

●

Antes da entrada ao serviço devem proceder à substituição do seu vestuário pela farda/bata;

●

Após término do seu serviço, devem remover a farda/roupa e levar para casa em saco plástico fechado,
seguindo as recomendações.

BIBLIOTECA DA ESCOLA E.B. 1 DE BALTEIRO
●

Esta Biblioteca não assegura as condições mínimas de funcionamento devido às suas dimensões
reduzidas.

●

A requisição de livros/materiais será feita pela Professora Bibliotecária/Professora, na secretária junto da
porta de cada sala de aula.

MEDIDAS DE CONTROLO AMBIENTAL
●

Evitar a entrada de pessoas e bens desnecessários;

●

A entrada nas instalações será vedada a pais e Encarregados de Educação, salvo situações altamente
excecionais;

●

Todos os profissionais deverão utilizar máscara;

●

Remover das salas todos os acessórios não essenciais;

42

●

Sempre que possível, deve garantir-se um distanciamento físico de, pelo menos 1 metro, sem
comprometer o normal funcionamento das atividades letivas;

●

As mesas das salas de aula devem ser dispostas, junto das paredes e janelas, de acordo com a estrutura
física das salas e preferencialmente, com a mesma orientação;

●

No refeitório, os lugares (devem estar marcados), de forma a assegurar o máximo de distanciamento físico
possível entre crianças;

●

Dar-se-á preferência à não utilização de toalhetes na cantina como medida preventiva e de mais fácil
higienização.

●

Deve ser realizada, entre trocas de turno das turmas, a adequada limpeza e desinfeção das superfícies
utilizadas;

●

As pausas dos profissionais para almoço deverão ocorrer preferencialmente na sala dos professores, ou
outro espaço indicado, de modo a garantir o afastamento físico entre os mesmos e excedendo a sua a
lotação (três);

●

A deslocação para a cantina será em momentos desfasados e ordenados;

●

Após mudança de turnos na cantina (12:30h/13:15h e 13:20h/13:55h), as mesas e cadeiras utilizadas
deverão ser todas higienizadas a cargo da empresa Gertal;

●

Na eventualidade de um docente titular de turma faltar, o professor de apoio/assessoria disponível
assumirá a turma em causa e no caso de falta de pessoal não docente deverá a Direção do Agrupamento
acautelar previamente esta situação para imediata substituição.

ORGANIZAÇÃO ESCOLAR
Horário das Atividades Letivas do 1.ºCiclo
Horário 1
(sala 4)
Início

Termo

9:00

13:00

13:00
14:30
15:30
16:00

14:30
15:30
16:00
17:30

2.ª feira
AL

AL

3.ª feira
4.ª Feira
5.ª Feira
AL
AL
AL
Intervalo das 11h às 11h30
Almoço
AL
AL
AL
Intervalo
AEC

6.ª Feira
AL

AL

Horário 2
(sala 2 e 3)
Início

Termo

9:00

12:30

12:30
14:00

14:00
15:30

2.ª feira
AL

AL

3.ª feira
4.ª Feira
5.ª Feira
AL
AL
AL
Intervalo das 10h30 às 11h
Almoço
AL
AL
AL

6.ª Feira
AL

AL
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15:30
16:00

16:00
17:30

Intervalo
AEC

Horário da Cantina
Início
12:30
13:15
13:20

Termo
13:15
13:20
14:55

2.ª feira

3.ª feira

4.ª Feira
5.ª Feira
Sala 3 e 4
Higienização
Salas 1 e 2

6.ª Feira

Entradas e Saídas da Escola / Recreios:
Salas 2, 3 e 4: Entram e saem por portas separadas, devidamente atribuídas, bem como os espaços de recreio.

Higienização
A higienização das instalações sanitárias, escadas, corredores, cantina e outros espaços de apoio ao
funcionamento da escola (como sala 1 destinada à CAF, gabinete dos professores) seguirá o estipulado no
plano/tabela de higienização da E.B. 2, 3 de Vila D`Este.
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PARA MAIS INFORMAÇÕES
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/)
Orientação 006/2020
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-nformativas/orientacao-n0062020-de26022020.aspx
Orientação n.º 010/2020 da DGS
https://www.uminho.pt/PT/viver/COVID-19_1/Documents/Orientacao_010_2020.pdf

Orientação 014/2020
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0142020-de21032020-pdf.aspx
Orientação n.º 011/2021 da DGS
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n0112021-de-13092021-pdf.aspx
Atualização
desta
Orientação
a
28_04_2022
https://covid19.min-saude.pt/wpcontent/uploads/2022/04/Orientacao_011_2021_act_28_04_2022_pdf-590kb.pdf
Norma n.º 004/2020 da DGS
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0042020-de230320201.aspx
Norma n.º 015/2020 da DGS
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0152020-de24072020-pdf.aspx
Norma n.º 019/2020 da DGS
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0192020-de26102020-pdf.aspx
Norma n.º 020/2020 da DGS
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0202020-de09112020-pdf.aspx
Norma n.º 002/2021 da DGS
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0022021-de30012021-pdf.aspx
Orientações para a organização do Ano Letivo 2020/2021
https://www.dgeste.mec.pt/wp-content/uploads/2020/07/Orientacoes-DGESTE-20_21.pdf
Orientações Ano Letivo 2020/2021
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacaoconjunta-dgestedgedgs-pdf.aspx
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Referencial Escolas – Controlo da transmissão de Covid-19 em contexto escolar de 06_01_2022
https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/referencial-escolas-2021-2022-controlo-da-transmissao-decovid-19-em-contexto-escolar-revisao-para-o-segundo-periodo-pdf.aspx
https://covid19.min-saude.pt/wpOrientação
n.º003_2022
atualizada
a
28_04_2022
content/uploads/2022/04/Orientacao_003_2022_act_28_04_2022_pdf-1359kb.pdf

ANEXOS

ANEXO I - Cartazes a afixar na Escola

Anexo I, a) - Cartaz “Como te podes proteger?”
Anexo I, b) - Cartaz de “Colocação da máscara”
Anexo I, c) - Cartaz de “Lavagem das mãos”, enquanto cantas os parabéns.
Anexo I, d) - Cartaz de “lavagem das mãos”

ANEXO II - Ficha de ocorrências da Área de Isolamento

ANEXO III – Fluxo de atuação perante caso possível ou provável de covid-19

ANEXO V - Plano de Higienização das Casas de Banho/Balneários
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ANEXO I

Cartazes a afixar na Escola

47

48

49

50
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ANEXO II
Ficha de Ocorrências na Área de Isolamento

Data

Nº/Nome

Ano/Turma

Sintomas

Assinatura
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ANEXO III
Fluxo de atuação perante um caso possível ou provável de Covid-19
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O estabelecimento de ensino deve enviar a lista dos alunos e docentes e não docentes alocados a uma
turma, coorte, ou qualquer outro contato conhecido fora da sala de aula, especificando o tipo de
contacto.

Nome

Contacto telefónico

Endereço eletrónico

Tipo de contacto (aluno
da mesma turma, aluno
de outra turma de uma
mesma coorte, docente,
não docente, atividade
extracurricular,
coabitante, etc.)
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ANEXO V
Plano de Higienização das Casas de Banho/Balneários
DATA

HORA

ASSINATURA
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