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PLANO DE PREVENÇÃO E CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19)  

para o ANO LETIVO 2021-2022 

Alinhado com: 

-  Orientações emanadas pela Direção-Geral da Saúde, no âmbito da 

prevenção e controlo de infeção por novo Coronavírus (COVID-19)) 

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

escolar 2021-2022 – ME, SNS, DGS  

- Orientações legais em vigor 

- Decretos do Presidente da República 

 

 

 

 

Colégio da Rainha Santa Isabel 

Ano letivo 2021-2022 

Atualização outubro 2021 

INTRODUÇÃO 

“A COVID-19 é causada pela infeção pelo Coronavírus (SARS-CoV-2) e manifesta-se predominantemente por 

sintomas respiratórios, nomeadamente, tosse e dificuldade respiratória, bem como febre, podendo também originar 

outros sintomas, entre os quais, dor de garganta, dores musculares generalizadas, perda transitória do paladar ou 

do olfato, diarreia, vómitos, dor no peito e dor de cabeça, entre outros. A pessoa infetada pode não apresentar 

sinais ou sintomas, designando-se assintomática.  

Face às novas variantes de SARS-CoV-2 é imperativo otimizar a aplicação das medidas de prevenção da transmissão, 

com cumprimento escrupuloso das medidas de distanciamento físico entre pessoas, do uso adequado de máscara e 

de limpeza e desinfeção de mãos e superfícies.  

Com base na evidência científica atual, este vírus transmite-se principalmente através de:  
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1. Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando uma pessoa infetada tosse, 

espirra ou fala, que podem ser inaladas ou entrarem em contacto com a boca, nariz ou olhos das pessoas 

que estão próximas.  

2. Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com SARS-CoV-2 e, em 

seguida, com a boca, nariz, olhos ou através de inalação de aerossóis contendo o vírus.  

Existem estudos que sugerem a acumulação de aerossóis potencialmente infetados em espaços fechados”. 

(Referencial para as escolas 21-22). 

 

Este Plano não apresenta alterações significativas relativamente ao ano anterior. No entanto, houve alterações na 

terminologia, nomeadamente: 

“Os anteriores “casos suspeitos” são agora identificados como:  

• Caso provável: Pessoa que preenche os critérios clínicos e epidemiológicos ou critérios clínicos e imagiológicos 

para definição de caso provável de COVID-19, de acordo com a Norma n.º 020/2020 da DGS;  

• Caso possível: Pessoa que preenche os critérios clínicos de definição de caso possível de COVID-19, de acordo com 

a Norma n.º 020/2020 da DGS. São essencialmente as pessoas que desenvolvam quadro respiratório agudo com 

tosse (de novo ou agravamento da tosse habitual), ou febre (temperatura ≥ 38.0ºC), ou dispneia / dificuldade 

respiratória (Norma n.º 020/2020 da DGS).  

Os diversos cenários anteriormente identificados como surtos, surgem agora discriminados como:  

• Cluster: Conjunto de casos, grupos ou eventos que parecem estar relacionados pela sua forma de distribuição no 

espaço e/ou no tempo (Norma n.º 015/2020 da DGS);  

• Surto: Ocorrência de um número de casos de uma doença, superior ao que seria considerado expectável, numa 

determinada população durante um período de tempo bem definido. Concretamente, dois ou mais casos 

confirmados de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 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, existindo 

evidência de exposição entre os casos no período de infecciosidade de um dos casos (Norma n.º 015/2020 da DGS)”. 

(Referencial para as escolas 21-22). 

 

O Referencial, apresenta, ainda, as seguintes medidas de prevenção, que o Colégio reconhece e implementa: 

“1. Dever de permanência em casa perante quaisquer sinais e/ou sintomas de doença, de acordo com a Norma n.o 

020/2020 da DGS, como:  

- Tosse de novo ou agravamento do padrão habitual; 

- Febre (temperatura corporal ≥ 38,0ºC) sem outra causa atribuível;  

- Dispneia / dificuldade respiratória sem outra causa atribuível; Anosmia, ageusia ou disgeusia, de início súbito.  

2. Utilizar máscara dentro de todo o espaço escolar, exceto no recreio exterior, de acordo com a Orientação 

011/2021 da DGS e o Decreto-Lei n.º 78-A/2021 de 29 de setembro, que altera as medidas excecionais e 

temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19” e mais concretamente o uso de máscara nos 

estabelecimentos de ensino e Creches: O Art.º 13.º B, alínea c) do n.º 1, tem a seguinte redação:  “1 - É obrigatório o 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/172153527/details/maximized
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uso de máscaras ou viseiras para o acesso ou permanência no interior dos (...) c) Estabelecimentos de educação, de 

ensino e das creches, salvo nos espaços de recreio ao ar livre;”  

• Qualquer pessoa com idade superior a 10 anos, e, no caso dos alunos, a partir do 2.º ciclo do ensino básico, 

independentemente da idade, deve obrigatoriamente utilizar máscara comunitária certificada ou máscara 

cirúrgica para o acesso ou permanência no interior dos estabelecimentos de educação e/ou ensino;  

• Esta obrigatoriedade não se aplica nos espaços de recreio ao ar livre, sem prejuízo de ser recomendado o uso de 

máscara sempre que se verifiquem aglomerados de pessoas; o Colégio recomenda vivamente o uso de máscara 

em todos os espaços do Colégio; 

• Para as crianças que frequentam o 1.º ciclo do ensino básico, independentemente da idade, a utilização de 

máscara comunitária certificada ou máscara cirúrgica é recomendada para o acesso ou pemanência no interior 

dos estabelecimentos de educação e/ou ensino, como medida adicional de proteção uma vez que estas crianças 

não se encontram vacinadas. Nos espaços de recreio ao ar livre, pode ser utilizada máscara sempre que se 

verifiquem aglomerados de pessoas;  

• A utilização de máscara deve ser sempre adaptada à situação clínica, nomeadamente nas situações de perturbação 

do desenvolvimento ou do comportamento, insuficiência respiratória ou outras patologias, mediante avaliação caso-

a-caso. 

3. Manter o distanciamento físico recomendado entre pessoas, nomeadamente, implementando: 

i. o respeito pelas regras gerais de segurança e de distanciamento físico entre o pessoal docente e não 

docente e os alunos;  

ii. nas salas de aula, um distanciamento físico entre os alunos e alunos/docentes de, pelo menos, 1 metro, com 

a maximização do espaço entre pessoas, sem comprometer o normal funcionamento das atividades letivas;  

iii. a separação de mesas; 

iv. a definição de circuitos no recinto escolar; 

v. a segmentação dos espaços comuns para funcionamento em coortes (ex: recreio); 

vi. a alternância de horários de entrada, saída e mobilizações dos “grupos bolha”; 

4. Lavar (utilizando água e sabão) ou desinfetar as mãos (utilizando produto biocida desinfetante do tipo 1, 

comprovadamente notificado à DGS); 

5. Cumprir com a etiqueta respiratória; 

6. Limpar e desinfetar adequadamente as superfícies e espaços (utilizando produtos biocidas desinfetantes do tipo 2 

ou do tipo 4, conforme a superfície a desinfetar); 

7. Assegurar uma boa ventilação dos espaços, preferencialmente com ventilação natural, através da abertura de 

portas ou janelas. Pode também ser utilizada ventilação mecânica de ar (sistema AVAC – Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado). Nestes casos deve ser garantida a limpeza e manutenção adequada, de acordo com as 

recomendações do fabricante, e a renovação do ar dos espaços fechados, por arejamento frequente e/ou pelos 

próprios sistemas de ventilação mecânica (quando esta funcionalidade esteja disponível); 

8. Cancelar atividades realizadas em espaço fechado que não sejam fundamentais e privilegiar, sempre que possível, 

atividades ao ar livre; 
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9. Realizar testes laboratoriais para SARS-CoV-2 adaptados ao risco epidemiológico” sempre que devidamente 

recomendados pela DGS”; (Referencial para as Escolas 21-22). 

 

1. OBJETIVOS: 

Este plano tem como objetivos primordiais estabelecer medidas e ações que deverão ser aplicadas oportunamente, 

de forma articulada, em cada fase de evolução da pandemia. De forma abreviada, estabelecemos as seguintes: 

 1. Manter o funcionamento do Colégio face aos possíveis efeitos da pandemia (absentismo de profissionais e 

alunos, repercussões desta na Comunidade Educativa/Familiar); 

 2.  Definir as ações que deverão ser aplicadas em cada fase da evolução da pandemia; 

 3. Definir e calendarizar medidas de atuação, para que cada membro da Comunidade Educativa saiba quais 

as suas responsabilidades, bem como os procedimentos a pôr em prática em situação de crise; 

 4. Definir e calendarizar medidas de atuação para enfrentar, de modo adequado, as possíveis consequências 

da pandemia, em articulação com as Famílias, os Serviços de Saúde e outras estruturas pertinentes da Comunidade. 

 

2. COORDENAÇÃO E EQUIPA OPERATIVA – Definição da cadeia de “comando e controlo”   

Todos os elementos de Coordenação devem articular de forma estreita com o SNS24 (808 24 24 24) e o Centro 

Hospitalar da Universidade de Coimbra (CHUC), bem como com os pais dos alunos e Autoridades de Saúde Locais. A 

cada um dos elementos são atribuídas responsabilidades, o que não invalida que todos os elementos possam, a 

qualquer momento, assumir outras para além das que neste plano se enumeram: 

Ponto focal - Alexandra Margarida Bastos Rodrigues de Sá Marques (Diretora Pedagógica) - em contacto direto com 

a Irmã Superiora da Comunidade (Ir. Otília Gonçalves).  

Substituto – João Miguel Caldeira de Oliveira (Diretor Pedagógico Adjunto). 

a) Definir a estratégia global face ao evoluir da situação; 

b) Coordenar a atuação global; 

c) Desenvolver, rever, implementar e propor alterações ao Plano; 

d) Avaliar a evolução da situação e propor a implementação de medidas; 

e) Informar as entidades de saúde e ME de casos detetados nos colaboradores. 

Coordenador - Alexandra Margarida Bastos Rodrigues de Sá Marques (Diretora Pedagógica). 

Substituto – Qualquer elemento da Direção. 

a) Gerir o processo de comunicação interna e externa; 

b) Desenvolver, rever, implementar e propor alterações ao Plano; 

c) Avaliar a evolução da situação e propor a implementação de medidas; 
 

Equipa operativa:   

- Alexandra Sá Marques 

- João Miguel Oliveira 

- Ana Isabel Athayde 
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- Isabel Graveto (Coordenadora da Pré-escolar)  

- Ana Paula Andrade (Coordenadora do 1º ciclo)  

- Isabel Neves (Coordenadora do 2º ciclo)  

- Maria Alexandra Meneses (Coordenadora do 3º ciclo)  

- Laura Melo e Faro (Coordenadora do Ensino Secundário)  

a) Gerir o processo de comunicação interna e externa; 

b) Desenvolver, rever, implementar e propor alterações ao Plano;  

c) Avaliar a evolução da situação e propor a implementação de medidas;  

d) Informar o Ponto Focal de casos detetados na Comunidade Escolar. 

- Olinda Gambôa (Rececionista) 

a) Sinalizar alunos com sintomatologia e proceder ao isolamento dos mesmos; 

b) Gerir o processo de comunicação interna; 

c) Desenvolver, rever, implementar e propor alterações ao Plano;  

d) Avaliar a evolução da situação e propor a implementação de medidas; 

e) Informar o Ponto Focal de casos detetados na Comunidade Escolar.  

- Maria Jorge Borges (Professora Responsável pela Promoção da Saúde) 

- Maria Cristina Januário (SPO) 

a) Obter e divulgar informação atualizada;  

b) Desenvolver, rever, implementar e propor alterações ao Plano; 

c) Avaliar a evolução da situação e propor a implementação de medidas; 

d) Informar o Ponto Focal de casos detetados na Comunidade Escolar.  

 - Elisabete Pereira (Responsável Serviços de Limpeza) / Chef Rui Pereira (Responsável Serviços de Cozinha) 

a) Assegurar o cumprimento das normas de higiene e segurança previstos neste plano; 

b) Desenvolver, rever, implementar e propor alterações ao Plano; 

c) Avaliar a evolução da situação e propor a implementação de medidas; 

d) Informar o Ponto Focal de casos detetados na Comunidade Escolar.  

- Assistentes Educativos: Adelaide Santos / António Pina / Maria da Conceição Antunes / Sandra Nunes / 

Ana Maria / Sandra Dinis e restantes Assistentes Educativos. 

a) Sinalizar alunos com sintomatologia; 

b) Acompanhar os alunos com sinais de COVID-19; 

c) Gerir o processo de comunicação interna; 

d) Desenvolver, rever, implementar e propor alterações ao Plano; 

e) Avaliar a evolução da situação e propor a implementação de medidas; 

f) Informar o Ponto Focal de casos detetados na Comunidade Escolar. 

Nota: Para além destes elementos, em permanência no Colégio, a instituição dispõe de Médico de Medicina do 

Trabalho, que colaborará e monitorizará toda a atividade do Colégio neste campo; caber-lhe-á avaliar 

sistematicamente a situação. 
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CONTACTOS DE EMERGÊNCIA 

Serviço Nome 

SNS 24  

Delegado de Saúde Dr. João Pedro Pimentel 

Responsável Delegação de Saúde pelo 

CRSI 

Dra. Alcina Silva 

Dr. Luís Boavida ARS Centro 

Enfermeira Centro Saúde Celas Enf. Cristina Crespo 

Ir. Otília Gonçalves Ir. Superiora 

Alexandra Sá Marques Ponto Focal - Diretora Pedagógica 

– Equipa Operativa 

João Oliveira Diretor Pedagógico Adjunto – 

Equipa Operativa 

Ana Isabel Athayde Elemento da Direção – Equipa 

Operativa 

 

 

3. ÁREAS DE FUNCIONAMENTO ESSENCIAIS E PRIORITÁRIAS: 

Na possibilidade de surgirem casos de profissionais ou alunos doentes, com possível comprometimento da vida do 

Colégio devido ao absentismo daí decorrente, procedeu-se a uma análise das diversas atividades desenvolvidas pelo 

Colégio identificando-se, de seguida, todas as que foram consideradas setores essenciais e prioritários: 

- Serviço docente; 

- Serviço de Refeitórios /Cozinha/Bar; 

- Segurança/ Vigilância; 

- Tarefas administrativas; 

- Serviço de limpeza. 

 

 

4. MEDIDAS DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ESCOLAR EM SITUAÇÃO DE CRISE: 

Perante um cenário de elevado absentismo dos professores ou de outros profissionais está planeada a sua 

substituição de modo a minimizar o impacto desta situação nas atividades escolares, assegurando que os 

responsáveis pelas diferentes tarefas e respetivos substitutos têm a informação e o treino necessários para a sua 

execução. Para o efeito prevê-se:  

a) Mobilidade de horários dos docentes e não-docentes; 

b)  Utilização dos tempos de escola (TE); 
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c) Encerramento de salas de estudo/Biblioteca; 

d) Recurso a atividades de complemento curricular; 

e) Apoio por parte dos não-docentes; 

f) Possibilidade de alteração temporária de funções nos profissionais não-docentes, de acordo com as 

necessidades; 

g)  Sempre que haja falta de alunos ou professores, será feito um esforço para que os conteúdos lecionados 

e o envio de trabalhos possa ser feito via e-mail ou aulas online; 

h) Reforçar-se-á, por parte de todos os agentes educativos, a dinamização de atividades com vista à 

ocupação dos alunos. 

 

No caso de encerramento do Bar: 

a)  Reforçar-se-ão as máquinas de autovending; 

b)  Informar-se-ão os pais para que os alunos tragam o lanche de casa, se tiverem por hábito recorrer ao 

Bar. 

 

No caso de encerramento da cozinha: 

a)  Será contactada uma empresa de catering, que possa assegurar o fornecimento das refeições. 

 

No caso de elevado absentismo do pessoal de limpeza: 

a)  Esta será assegurada por uma empresa especializada; 

b) Reforçar-se-á, por parte de todos os agentes educativos, a vigilância e manutenção dos espaços 

limpos. 

 

No caso de encerramento da Secretaria/Contabilidade, 

a) O serviço administrativo poderá vir a ser exercido por pessoal docente e não docente com 

conhecimentos compatíveis; 

b) O serviço de contabilidade/pagamentos será realizado exclusivamente à distância. 

 

 

 

No caso de se verificar um elevado número de casos de contaminação pelo COVID-19: 
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a) Poderá ser necessário limitar/suspender a realização de atividades programadas que prevejam grande 

concentração de pessoas ou restringir a sua circulação em espaços da Comunidade Escolar – sempre 

de acordo com as orientações das Autoridades de Saúde locais. 

 

É ainda imprescindível: 

-  Identificar os fornecedores de bens e serviços essenciais para o funcionamento do Colégio (por exemplo, 

refeições) e verificar se estes podem garantir a continuidade destes fornecimentos; 

-  Equacionar soluções alternativas para a manutenção dos fornecimentos essenciais; 

-  Assegurar a existência de uma reserva estratégica de bens ou produtos cuja falta possa comprometer o 

exercício das atividades mínimas ou consideradas prioritárias (ex.: alimentos, produtos de higiene e 

limpeza com solução de base alcoólica…); 

-  Reforçar os bens não perecíveis e, em caso de falta, fazer a substituição de alimentos (ex. em vez de fruta, 

será oferecida aos alunos gelatina, iogurtes, etc.); 

-  Identificar os parceiros com quem deve ser estabelecida uma articulação prioritária; 

-  Recomendar aos profissionais que sigam as orientações da Direção-Geral de Saúde, nomeadamente as 

difundidas através do portal www.dgs.pt. 
 

Importa salientar que o encerramento do Colégio poderá estar indicado, se existir o risco de propagação da doença, 

devido à existência de diagnósticos confirmados entre Comunidade Religiosa, colaboradores ou alunos. Esta decisão, 

no entanto, só deverá ser tomada por parte dos Serviços de Saúde locais, após uma adequada avaliação 

epidemiológica, do risco de transmissão da doença à comunidade escolar. Neste caso, à semelhança do que 

aconteceu nos 2.º e 3.º Períodos do ano letivo 2019-2020 e no ano letivo 2020-2021, implementar-se-á o Plano de 

E@D do Colégio. 

Pode ser imposta a passagem para um tipo de Ensino Misto, ou seja, “aquele em que o processo de ensino e 

aprendizagem combina atividades presenciais com sessões síncronas e com trabalho autónomo” (orientações 

DGEstE), ou, ainda, para um tipo de Ensino Não Presencial, isto é, “aquele em que o processo de ensino e 

aprendizagem ocorre em ambiente virtual, com separação física entre os intervenientes, designadamente docentes 

e alunos”. A transição entre os regimes previstos é solicitada à Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, que 

decide após ser ouvida a autoridade de saúde competente. 

Face ao exposto, o Colégio elaborou os planos que preveem o protocolo e os mecanismos de ação necessários à 

implementação de cada um dos regimes (misto ou não presencial) e eventual necessidade de transição entre os 

mesmos, durante o ano letivo. O mesmo está divulgado no site do Colégio. 

De referir, por fim, que qualquer um destes documentos é dinâmico, ou seja, poderá ser atualizado em qualquer 

momento, adaptando-se ao evoluir da situação epidemiológica em Portugal. 

Em qualquer destes casos procurar-se-á: 
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a) Fornecer informação aos pais, se possível complementada por nota escrita e publicada no site (www.crsi.pt), 

indicando qual o período provável de ensino não-presencial ou misto e medidas de vigilância a adotar; 

b) Manter a atividade escolar das crianças, à distância, em caso de ensino não presencial, tal como aconteceu 

nos 2.º e 3.º Períodos de 2019-2020; 

c) Encorajar os pais a continuarem a apoiar a realização dos trabalhos escolares, em articulação com os 

professores, promovendo sempre a autonomia dos alunos.  

 

5. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLO DA INFEÇÃO 

5.1. Informação e Capacitação 

É fundamental que a Comunidade Educativa possua informação sobre as medidas de prevenção, higiene pessoal e 

do ambiente escolar, a serem adotadas. 

Desde o início da disseminação desta pandemia que procurámos divulgar e facultar o acesso à informação disponível 

sobre o COVID-19 a todos os elementos da Comunidade Educativa. Toda a informação, Planos de Contingência e 

Adendas ao mesmo, são publicados no site do Colégio, mantendo a informação atualizada e disponível para todos os 

elementos da Comunidade Educativa. Este Plano foi divulgado por todos os profissionais (pessoal docente e não-

docente), afixado em locais próprios e comunicado a todos os colaboradores. 

Foram solicitados, a todos os Professores, os seguintes procedimentos diários:  

No final de cada aula, o Professor deve abrir as janelas para arejar o espaço (caso esteja a chover, as persianas 

devem ser corridas); 

Todos os elementos da Comunidade Escolar devem informar a Direção, via e-mail (direccao@crsi.pt) de qualquer 

saída para áreas de transmissão ativa para um país estrangeiro (em viagens ou atividades particulares), datas de 

saída e regresso e área ou país de deslocação; 

 

 

 

O Colégio disponibiliza, à entrada dos edifícios, SABA para os alunos desinfetarem as mãos. Existem dispositivos com 

álcool-gel para desinfeção, colocados em zonas específicas no Colégio, a saber (e a transmitir aos alunos): 

Entrada 1 Portaria 

Entrada 2 Registo Biométrico 

Entrada 3 Entrada do Edifício central/alunos 

Entrada 4 Entrada Biblioteca 

Entrada 5 Entrada Pavilhão 

Entrada 6 Entrada Educação Pré-escolar 

Refeitório 1 Self-service 

Sala de Professores Entrada 

Educação Pré-escolar Refeitório 
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Sala de não-docentes Entrada 

Kiosk Secretaria Lado esquerdo 

Serviços de Tesouraria e 

Secretaria 

Balcão de atendimento 

Bar 1 Entrada Principal 

Bar 2 Junto à Caixa do Bar 

Bar 3 Entrada Lateral 

Auditório Entrada 

 

5) Foram colocadas, nas casas de banho, informações sobre a correta lavagem das mãos; 

6) O Colégio assegura a afixação de sinalética horizontal e vertical, por forma a cumprir com as 

medidas de distanciamento físico, higiene, etiqueta respiratória e colocação de máscaras.  

Contrariamente ao que é a prática do Colégio, que privilegia o contacto pessoal com todos os elementos da 

Comunidade Educativa, na situação epidemiológica atual continuamos a promover o distanciamento físico, para 

garantir a maior segurança possível.  

A informação sobre a atualização permanente deste plano e todo o conjunto de documentos relativos à propagação 

e prevenção da contaminação com COVID-19, será colocada no site do Colégio (www.crsi.pt). Também neste 

sentido, a Direção aconselha que o contacto com os Pais e Encarregados de Educação, neste período pandémico, 

seja estabelecido, preferencialmente, por videoconferência, e-mail e por telefone. 

Os DT manterão informadas as famílias da evolução da situação, enviando através de e-mail informação facultada 

por toda a Equipa Operativa. 

Também os Pais colaborarão com a Equipa Operativa sempre que necessário, pondo em prática medidas que 

consideramos cruciais como forma de prevenção, ou simplesmente reforçando hábitos, que acreditamos serem já 

uma constante no dia-a-dia das Famílias. 

Os Pais devem: 

1 - Certificar-se que os contactos fornecidos nos Serviços Administrativos e ao Educador/Professor/Diretor 

de Turma estão atualizados; 

2 – Manter os responsáveis (Educadora/Professora Titular/Diretor de Turma) atualizados sobre as 

fragilidades dos filhos, sinalizando problemas respiratórios, diabetes, alergias a medicamentos ou qualquer outra 

patologia (levantamento efetuado no início do ano letivo); 

3 – Observar a regra de que as crianças com febre, tosse e/ou dificuldades respiratórias permaneçam em 

casa, e não frequentem o Colégio; 

4 - Cumprir o período de quarentena, em caso de ser diagnosticado com COVID-19, de acordo com as 

Autoridades de Saúde; 

5 - Avisar de imediato o Colégio (Direção – direccao@crsi.pt) no caso de diagnóstico com COVID-19. 

Este Plano de Contingência prevê a participação dos Encarregados de Educação, através da Associação de Pais, no 

acompanhamento e avaliação do mesmo, bem como na divulgação e esclarecimentos sobre a evolução da situação 

no Colégio. 

http://www.crsi.pt/
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Será promovida a reflexão sobre o tema e discutidas dúvidas com os alunos. Os professores devem recordar os 

alunos quanto às regras gerais de higiene. Já foram afixados materiais informativos sobre medidas de prevenção e 

controlo (Ex: posters, nomeadamente os facultados pela DGS e PPT´s informativos). 

 

5.2. Medidas de higiene do ambiente escolar 

O Colégio assegurará uma vigilância cuidada e ativa de todos os alunos, enquanto permanecerem no espaço escolar. 

Para dar cumprimento a este plano, manter-se-ão medidas que consideramos importantes para prevenir a 

contaminação e propagação do COVID-19. Assim, mantemos as seguintes Regras e Rotinas de Lavagem e 

Desinfeção das Instalações e Equipamentos: 

- Nos espaços de prática desportiva, informações no ponto III; 

- Nos refeitórios e no bar, as mesas e as cadeiras serão limpas após cada utilização; 

- Os computadores, teclados e ratos devem ser limpos, com maior frequência; 

- A periodicidade da limpeza será reforçada nos espaços e equipamentos comuns após os intervalos letivos; 

- Desinfeção do chão das salas com maior frequência; 

- Desinfeção assídua dos brinquedos e objetos de contacto direto com as mãos, sobretudo na Pré-Escolar; 

- Desinfeção, com maior frequência, das maçanetas e corrimãos, dos interruptores e das campainhas; 

- Regras de arejamento das instalações: as aulas/atividades serão dadas sempre com as janelas abertas, logo que as 

condições climatéricas o permitam; no final de cada aula/atividade, cabe ao docente abandonar a sala, deixando as 

janelas abertas, para arejamento dos espaços. 

- Selagem dos bebedouros. 

Para além destas medidas, enunciam-se outras já a funcionar em espaço escolar: 

- Uso obrigatório de máscara (a partir do 2.º ciclo) por todos os alunos, e todos os colaboradores (para as crianças 

do 1.º ciclo o Colégio reconhece que a máscara é protetora, mas tem que ser adequadamente utilizada, pelo que a 

decisão da sua utilização fica ao critério dos Encarregados de Educação): 

De acordo com o Referencial para as escolas 21-22, “Qualquer pessoa com 10 ou mais anos 

de idade, e, no caso dos alunos, a partir do 2.º ciclo do ensino básico, independentemente 

da idade, devem utilizar máscara comunitária certificada ou máscara cirúrgica. Para as 

crianças que frequentam o 1.º ciclo do ensino básico, independentemente da idade, a 

utilização de máscara comunitária certificada ou máscara cirúrgica é fortemente 

recomendada, quando cumpridas as indicações da Direção-Geral da Saúde contantes do 

Referencial. A utilização de máscara deve ser sempre adaptada à situação clínica, 

nomeadamente nas situações de perturbação do desenvolvimento ou do comportamento, 

insuficiência respiratória, imunossupressão, ou outras patologias, mediante avaliação caso-

a-caso pelo médico assistente”.  

- Cada aluno deverá trazer a sua própria máscara e SABA; 

- Não é autorizada a entrada no Colégio de qualquer pessoa (membro da Comunidade Educativa ou outro) que se 

recuse a utilizar o EPI definido;  
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- Sempre que possível, as carteiras das salas de aula são dispostas em fila, assegurando uma distância entre alunos 

de 1 metro; 

- Avaliação das instalações e equipamentos para lavagem das mãos – manter sempre disponível, nas casas de 

banho, o sabão para lavagem das mãos e selagem dos secadores elétricos, substituídos por papel para secagem das 

mãos; 

- A responsável que assegura a manutenção destes dispositivos é a Sra. D. Elisabete Pereira; 

- Definição e implementação de rotinas de lavagem das mãos das crianças e profissionais. 

 É aconselhável lavar/desinfetar as mãos: 

• Assim que se entra no espaço interior do Colégio; 

• Sempre que se utilizam os quiosques dos cartões magnéticos; 

• No início e final de cada aula; 

• Entre diferentes atividades; 

• Antes e após as refeições; 

• Sempre que se vai à casa de banho; 

• Após a tosse ou espirro; 

• Se tocar em lenços com secreções. 

Nota: As rotinas de lavagem das mãos dos alunos serão reforçadas pela afixação de cartazes nas casas de 

banho. 

 Enunciam-se ainda algumas recomendações: 

- Evitar tocar em superfícies manuseadas por outros e partilhar objetos pessoais (flauta de Bisel, 

telemóvel, corrimãos, maçanetas das portas…) ou alimentos; 

- Evitar partilhar material escolar (para isso devem os Pais precaver que os seus educandos tragam o 

material necessário à realização das tarefas escolares); 

- Recomendação aos pais para que os alunos tragam na mochila, para além do material necessário: 

* Uma garrafa de água, que deve ser substituída diariamente; 

* Lenços de papel (que devem usar apenas uma vez); 

* Toalhetes ou gel desinfetante. 

 

5.3. Medidas de isolamento e distanciamento social 

MEDIDAS A ADOPTAR, NO CASO DE EXISTIR UMA SUSPEITA DE INFEÇÃO POR COVID-19 NUM PROFISSIONAL OU 

NUM ALUNO 

1. “Contactar o ponto focal; 

2. Encaminhar o caso, acompanhado por um adulto, caso se trate de um menor de idade, para a área de 

isolamento, através de circuitos próprios, definidos previamente no Plano de Contingência, que deverão estar 

visualmente assinalados. Na área de isolamento deve constar o fluxograma de atuação perante um caso 

possível ou provável de COVID-19 em contexto escolar.  
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3. Contactar, caso se trate de um menor de idade, o encarregado de educação, de modo a informá-lo sobre o 

estado de saúde do menor e inquirir sobre possível contato com algum caso confirmado ou provável de COVID-

19. O encarregado de educação deve dirigir-se ao Colégio, preferencialmente em veículo próprio.  

4. Contactar a Autoridade de Saúde territorialmente competente, cujos contactos telefónicos e endereço de e-

mail devem estar atualizados e constar num documento visível na área de isolamento, bem como estar 

gravados no telemóvel do ponto focal e do Diretor do estabelecimento de educação e/ou ensino.  

5. O encarregado de educação, ou o próprio se for um adulto, contacta o SNS 24 (808 24 24 24) ou outras linhas 

criadas para o efeito e segue as indicações que lhe forem dadas. O Diretor ou o ponto focal do estabelecimento 

de educação e/ou ensino pode realizar o contacto telefónico, se tiver autorização prévia do encarregado de 

educação.  

6. Na sequência da triagem telefónica:  

• Se o caso não for validado como possível ou provável de COVID-19 pela triagem telefónica (SNS 24 ou outras 

linhas), a pessoa segue o procedimento normal da escola, de acordo com o quadro clínico apresentado. 

Terminam os procedimentos constantes do Plano de Contingência para COVID-19 e não se aplica o restante 

“Fluxograma de atuação perante um caso possível ou provável de COVID-19 em contexto escolar”.  

• Se o caso for considerado validado como possível ou provável de COVID-19 pela triagem telefónica (SNS 24 

ou outras linhas) será enquadrado, de acordo com a sua gravidade, em uma das seguintes situações:  

• Vigilância clínica e isolamento no domicílio; 

• Avaliação Clínica nas Áreas Dedicadas a doentes com suspeita de Infeção Respiratória Aguda nos 

Cuidados de Saúde Primários (ADR- Comunidade, ADR-C);  

• Avaliação Clínica em áreas Dedicadas a doentes com suspeita de Infeção Respiratória Aguda nos 

Serviços de Urgência (ADR-SU) dos hospitais;  

• Intervenção da Emergência Médica Pré-Hospitalar, através do Centro de Orientação de Doentes 

Urgentes (CODU) do INEM.  

Nota: A Autoridade de Saúde territorialmente competente deve ser informada da situação pelo Diretor ou pelo 

ponto focal do estabelecimento de educação e/ou ensino, independentemente se o encarregado de educação 

contactou ou não o SNS 24 ou outras linhas criadas para o efeito. 

• O SNS 24 (ou outras linhas de triagem telefónica) ou a Autoridade de Saúde territorialmente competente:  

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

b) esclarece o 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 (no que for aplicável 

da Orientação n.º 010/2020 da DGS). 

• A deslocação para casa, para os serviços de saúde ou para o local de realização de teste deve ser feita, se 

possível, em viatura própria, ou em viatura própria dos encarregados de educação, caso seja menor de 

idade. Se tal não for possível, deve ser utilizada uma viatura de transporte individual, não devendo recorrer-

se a transporte público coletivo. Durante todo o percurso o caso possível ou provável e o(s) respetivo(s) 
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acompanhante(s) devem manter a máscara devidamente colocada e respeitar, sempre que possível, o 

distanciamento físico entre pessoas não coabitantes sempre que forem a pé e, no carro, viajar em lugares 

diametralmente opostos, bem como assegurar arejamento adequado do veículo, abrindo as janelas. Após 

terminada a viagem todas as superfícies do carro devem ser limpas e desinfetadas;  

c) procede à avaliação do risco, e informa sobre os procedimentos a adotar. 

Caso a Autoridade de Saúde territorialmente competente considere necessário pode implementar medidas de 

prevenção proativas, enquanto se aguarda confirmação laboratorial, nomeadamente:  

i. determinar o isolamento profilático e rastreio de contactos diretos como, por exemplo, as pessoas que 

estiveram sentadas em proximidade na sala de aula ou no refeitório ou outros contactos próximos 

identificados;  

ii. determinar a monitorização dos sinais e sintomas do caso em isolamento profilático, avaliando e registando 

a temperatura corporal 2 vezes por dia (manhã e noite) e estando atento ao aparecimento de novos 

sintomas, ou agravamento dos mesmos, compatíveis com infeção por SARS-CoV-2, de acordo com a Norma 

n.o 004/2020 da DGS; se os sintomas se agravarem ou surgirem outros, deve contactar o SNS 24. Como 

auxiliar de monitorização dos sinais relativos à situação pulmonar, pode utilizar um oxímetro de dedo que 

permite medir a taxa de oxigenação do sangue, ou seja a percentagem de oxigénio na circulação sanguínea. 

Este exame (oximetria) é importante quando há suspeita de doenças que prejudicam ou interferem com o 

funcionamento dos pulmões, doenças cardíacas ou doenças neurológicas. Uma taxa de oxigenação do 

sangue baixa pode indicar a necessidade de fazer tratamento com oxigénio para correção adequada. Se o 

resultado laboratorial indicar estar perante um caso confirmado, a Autoridade de Saúde territorialmente 

competente, procederá em conformidade realizando:  

i. Avaliação do Risco; 

ii. Comunicação das situações que requerem intervenção comunitária à Equipa de Gestão COVID-19 ou 

à Equipa de Gestão de surtos.  

A Autoridade de Saúde territorialmente competente, de acordo com a avaliação do risco, informa o caso, os 

contactos de alto e baixo risco e o estabelecimento de educação e/ou ensino sobre as medidas individuais e 

coletivas a implementar:  

i.  Isolamento profilático no domicílio;  

ii. Vigilância clínica;  

iii. Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços mais utilizados pelo caso possível, provável ou 

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

iv. Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso possível, provável ou confirmado em dois sacos de 

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

mesmos em contentores de resíduos coletivos (nunca em ecopontos);  

v. Sem prejuízo das alíneas anteriores, por determinação da Autoridade de Saúde territorialmente 

competente, pode ser necessário aplicar medidas excecionais para contenção de surtos e casos.  
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MEDIDAS A ADOPTAR, NO CASO DE EXISTIR UMA CONFIRMAÇÃO DE INFEÇÃO POR COVID-19 NUM PROFISSIONAL 

OU NUM ALUNO 

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

os seguintes passos:  

- “Perante a comunicação ao estabelecimento de educação e/ou ensino, de um caso confirmado de COVID-19 de 

uma pessoa que tenha frequentado o estabelecimento, devem ser imediatamente ativados todos os procedimentos 

constantes no Plano de Contingência e contactado o ponto focal designado previamente pela Direção do 

estabelecimento de educação e/ou ensino”. 

No caso de se confirmar a doença num profissional do Colégio ou num aluno, estes não podem frequentar o Colégio 

até que lhes seja dada alta clínica e/ou cópia do resultado negativo no teste de COVID-19. Ainda no caso de se 

confirmar algum caso, todo o espaço com que, objetivamente, o infetado tenha estado em contacto, deve ser 

desinfetado e arejado, observando as regras de Lavagem e Desinfeção das Instalações e Equipamentos atrás 

mencionadas. 

A Direção do Colégio ou o ponto focal contacta de imediato a Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública 

Local, a informar da situação. 

Se houver um caso positivo, o Colégio informa toda a Comunidade Educativa; 
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(Referencial para as Escolas 21-22) 

Operacionalização das medidas de isolamento no Colégio 

Detetada a sintomatologia, a referenciação é dirigida ao Ponto Focal (Dra. Alexandra Sá Marques), por via telefónica; 

em contexto de sala de aula, o contacto pode ser solicitado pelo professor à vigilante mais próxima; 

Após a referenciação, desencadeiam-se os seguintes procedimentos: 

a) O Ponto Focal assegura o destacamento de um elemento da Equipa Operativa para acompanhamento 

do aluno até à sala de isolamento (Quarto, 3.º piso e Portaria exterior), de forma discreta e sob a 

utilização de máscara e luvas, por ambos; 

b) Após a observação do quadro clínico, com medição da temperatura, o elemento da Equipa Operativa 

deverá preencher a Ficha Sintomatologia Compatível com a doença por COVID-19, registando a 

temperatura da criança e hora da medição, apenas se a temperatura for superior a 38oC;  

c) Ligar ao Encarregado de Educação solicitando que venha buscar o seu educando, prestando-lhe as 

seguintes orientações: 

- Ligar para a Linha SNS 24 – 808 24 24 24 e seguir as instruções que esta lhe transmitir. De acordo com 

as indicações dos técnicos: 

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

linhas), a pessoa segue o procedimento normal da escola, de acordo com o quadro clínico apresentado. 

Terminam os procedimentos constantes no Plano de Contingência para COVID-19 e não se aplica o 

restante “Fluxograma de atuação perante um caso suspeito de COVID-19 em contexto escolar” 

(apresentado abaixo).  

- Se o caso for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem telefónica (SNS 24 ou outras linhas) 

será́ encaminhado de uma das seguintes formas: 

- Autocuidado: isolamento em casa; 

- Avaliação Clínica nas Áreas Dedicadas COVID-19 nos Cuidados de Saúde Primários; 

- Avaliação Clínica em Serviço de Urgência.  

- Reforçar a informação de que deverá ser promovido o isolamento em casa, não podendo frequentar o 

Colégio, durante um período de 14 dias ou até à alta clínica, se os sintomas persistirem por mais tempo; 
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- Comunicar ao Colégio, por vias alternativas (telefone – 239 79 39 60 / mail – direccao@crsi.pt), a 

evolução da situação; para o regresso ao Colégio, o aluno ou funcionário deve trazer o resultado 

negativo do teste, se sujeito a ele e/ou relatório médico a assegurar a não confirmação de suspeita e/ou 

ainda declaração de honra do Encarregado de Educação, em como assegura que o aluno foi clinicamente 

observado e não se encontra infetado, ou, ainda, a Declaração de alta médica. 

d) Um funcionário deve desinfetar e arejar o local em que se encontrava o caso. 

e) As Autoridades de Saúde Locais devem ser imediatamente informadas do caso e devem ser fornecidos 

os dados (nome, data de nascimento, contacto telefónico) das pessoas que integram o(s) respetivo(s) 

grupo(s) (alunos, pessoal docente e não docente) do caso, de forma a facilitar a aplicação de medidas de 

saúde pública aos contactos de alto risco. As Autoridades de Saúde locais darão instruções dos 

procedimentos a adotar no Colégio. 

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

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

telefónicos devem constar num documento visível na área de isolamento, e estar gravados no telemóvel 

do ponto focal e do Diretor do Colégio.  

Área de isolamento: 

Responsável: Um elemento da Equipa Operativa 

Local: Quarto do 3.º piso e Portaria Exterior – deve estar visualmente assinalado.  

Pré-requisitos 

- Ventilação para o exterior;  

- Telefone; 

- Dispositivo dispensador de solução antisséptica de base alcoólica para desinfeção das mãos; 

- Equipamentos de proteção individual (máscara, luvas); 

- Instalação sanitária; 

- Alimentos não-perecíveis e água. 

 

Regras Gerais de Utilização 

Trajetos possíveis para o caso suspeito ser levado até à área de isolamento 

- Utilização da escada que dá acesso direto à sala de isolamento (escada junto à comunidade); 

- Se o aluno estiver em aula, conduzi-lo pelo caminho mais curto, até à sala de isolamento ou Portaria 

Exterior. 

Durante a Utilização 

- Acesso restrito ao elemento da Equipa Operativa; 

- Manter a porta fechada; 

- Uso de equipamento de proteção individual (máscara, luvas…); 
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- Preencher a ficha de sintomatologia compatível com a doença por COVID-19; 

- Assegurar o protocolo de procedimentos supramencionado. 

 

Após a utilização 

- Medidas de Higienização Pessoal (lavagem das mãos) e de equipamentos com solução antisséptica de base 

alcoólica; 

- Arejamento e desinfeção da sala, abrindo as janelas; 

- Colocação, no lixo próprio, de todo o material descartável. 

- Depois da passagem do aluno, todo o percurso utilizado deve ser devidamente desinfetado. 

Nota 1: A área de isolamento não deve ser utilizada por mais do que um caso suspeito em simultâneo, a não ser que 

sejam coabitantes. Na eventualidade de serem identificados vários casos suspeitos em simultâneo, deve recorrer-se 

a outras salas que não estejam a ser utilizadas para isolamento dos restantes casos suspeitos, cumprindo os mesmos 

procedimentos dos aplicados à área de isolamento.  

Apresentação esquemática (DGS) dos procedimentos no caso de suspeita de infeção: 
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Fluxograma de atuação perante um caso suspeito de COVID-19 em contexto escolar 

 

(Referencial para as Escolas 21-22) 

 

 

 



Direção Pedagógica 

Plano de Contingência – Coronavírus – COVID 19 – Ano letivo 2021-2022 20 

 

6. PLANO DE COMUNICAÇÃO e INFORMAÇÃO 

  A eficácia e celeridade das comunicações é fundamental num plano desta natureza. Neste sentido, 

procuramos: 

- Assegurar a rede de comunicação interna e externa, com os diferentes parceiros:  

- SNS 24 – 808 24 24 24; 

- Autoridades de Saúde locais; 

- Empresas que asseguram os transportes escolares; 

- Segurança e Higiene no Trabalho; 

- Fornecedores. 

- Estabelecer formas de comunicação com as Autoridades de Saúde Locais (segundo o Despacho n.º 2875-A/2020 de 

3 de março); Foi elaborada uma grelha com os contactos das Autoridades de Saúde, disponível na área de 

isolamento, Portaria e na posse do Ponto Focal. 

“A Autoridade de Saúde territorialmente competente procede à ativação da Equipa de Saúde Pública 

para apoiar nas fases de investigação epidemiológica, gestão de casos, comunicação e implementação 

das medidas de prevenção e controlo da transmissão de SARS-CoV-2.  

A Direção do Colégio assegura a disponibilização de recursos e equipamentos para garantir o 

cumprimento das medidas indicadas pela Autoridade de Saúde territorialmente competente”. 

(Referencial para as Escolas 21-22). 

 

 

- Manter os Pais, alunos e profissionais do Colégio atualizados em relação a este plano; 

- Contactar a DGE, sempre que haja dúvida em assuntos relacionados com a COVID-19; 

- Manter uma listagem de contactos dos principais parceiros atualizada; 

- Este Plano está em constante atualização face à evolução da situação epidemiológica local relativa a Covid-19; 

- Manter um elo de ligação local com as Entidades da Saúde (Saúde Escolar e Unidades de Saúde Pública), as 

Autarquias, a Segurança Social e a Proteção Civil. O Colégio assegura a aquisição de todo o material necessário, quer 
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para higienização e desinfeção de todos os espaços, quer EPI para todos os docentes e não-docentes e para todos os 

alunos que não se apresentem devidamente protegidos. 

 

Regresso ao Colégio dos Casos Confirmados: 

“Todas as pessoas que recuperaram de COVID-19, e que cumpriram os critérios de fim de isolamento determinados, 

devem manter o cumprimento das medidas de prevenção e controlo de infeção, de acordo com as recomendações 

da Autoridade de Saúde territorialmente competente.  

O fim das medidas de isolamento dos doentes sintomáticos é determinado pela Autoridade de Saúde 

territorialmente competente, no seguimento do cumprimento dos seguintes critérios, sem necessidade de 

realização de teste laboratorial para a SARS-CoV-2 e de acordo com a gravidade dos sintomas. 

a. Assintomáticos ou com doença ligeira ou moderada: 10 dias desde o início dos sintomas ou teste positivo 

(assintomático), desde que apresente ausência completa da febre (sem recurso a medicação) e melhoria significativa 

dos sintomas durante 3 dias consecutivos;  

b. Doença grave ou crítica: 20 dias desde o início dos sintomas, desde que apresente ausência completa da febre 

(sem recurso a medicação) e melhoria significativa dos sintomas durante 3 dias consecutivos;  

c. Pessoas com imunodepressão, independentemente da gravidade da doença: 20 dias desde o início dos sintomas, 

desde que apresente ausência completa da febre (sem recurso a medicação) e melhoria significativa dos sintomas 

durante 3 dias consecutivos. A confirmação do final do tempo de doença (isolamento) para os doentes 

assintomáticos, ou seja, das pessoas sem qualquer manifestação da doença à data da realização do diagnóstico 

laboratorial e até ao final do seguimento clínico é determinado, pela Autoridade de Saúde territorialmente 

competente, mediante a obtenção de um resultado negativo num teste molecular para SARS-CoV-2, realizado 10 

dias após a data da última exposição ao caso confirmado de COVID-19 e a realização, sempre que possível, de um 

contacto com o doente com vista à verificação da presença de sinais e sintomas sugestivos de infeção pelo SARS-

CoV- 2.  

d. O isolamento profilático pode ser interrompido pelo delegado de saúde quando se trate de pessoa vacinada sem 

sintomas e com teste negativo; não há isolamento profiláctico de um contacto que tenha tido COVID nos últimos 

180 dias. (Referencial para as escolas 21-22) 

 

7. ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PLANO 

Na elaboração deste Plano, foi fundamental promover o envolvimento de toda a instituição escolar e 

respetivos parceiros. Como tal, após definição do mesmo em Direção, foi enviado a todos os colaboradores do 

Colégio e Associação de Pais, por via eletrónica. É, depois, e como atrás foi referido, amplamente divulgado, pelos 

meios próprios (site do Colégio), junto da restante Comunidade Educativa. 

 

8. AVALIAÇÃO 

Sempre que necessário, este plano está sujeito a reavaliação e ajustamento, com o objetivo de melhorar a 

capacidade de resposta de acordo com as situações de crise que possam ocorrer.  
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9. MEDIDAS ESPECÍFICAS 

I. Para todos os alunos (1.º, 2.º e 3.º CEB e Ensino Secundário) 

-  Garantir as condições necessárias para se manter o distanciamento físico, dentro e fora do edifício escolar: 

O Colégio assegurará uma vigilância cuidada e ativa de todos os alunos, enquanto permanecerem no 

espaço escolar; 

- O Colégio disponibiliza, à entrada, SABA a ser utilizado, obrigatoriamente, por todos os alunos; 

-  Todo o trajeto até à sala de aula está devidamente sinalizado (com sinalética apropriada para a manutenção 

da distância de segurança); 

-  Cada aluno deve trazer a sua própria SABA, para desinfeção das mãos quando haja necessidade. 

 

II. Educação Pré-escolar 

- As crianças são organizadas em salas, para evitar o contacto com crianças de grupos diferentes; 

- Privilegiam-se as atividades no exterior, em regime rotativo de grupos;  

- Estão definidos circuitos de circulação interna, permitindo uma melhor orientação espacial de crianças e 

adultos e, ao mesmo tempo, uma higienização mais eficaz de espaços e equipamentos; 

- Garante-se a existência do material individual necessário para cada atividade; 

- Foram removidos das salas todos os materiais considerados de difícil higienização (ex. peluches, roupas da 

casinha das bonecas, jogos de madeira, puzzles, almofadas, ...); 

- Os cabides estão devidamente espaçados para colocar os objetos pessoais; 

- As crianças devem trocar o calçado que trazem de casa por outro apenas utilizado no espaço da Educação 

Pré-Escolar. Este calçado extra permanece no Colégio, sendo higienizado, todos os dias, após a saída da 

criança. Educadoras e Auxiliares devem cumprir a mesma orientação; 

- Os Encarregados de Educação não devem deixar as crianças trazer de casa brinquedos ou outros objetos não 

necessários; 

- Devem evitar-se concentrações nas idas à casa de banho; 

- Caso haja necessidade, são assegurados os apoios presenciais mobilizados para as crianças acompanhadas 

pelos técnicos e/ou docentes da Intervenção Precoce. Este trabalho é acompanhado pela equipa 

multidisciplinar de apoio à educação inclusiva (EMAEI), em estreita articulação com a educadora e com as 

equipas locais a funcionar no âmbito do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI); 

- As crianças são entregues no portão da Educação Pré-Escolar, pelo seu Encarregado de Educação, ou por 

pessoa por ele designada, e recebidas por uma funcionária destacada para o efeito evitando, assim, a 

circulação de pessoas externas no interior do recinto.  
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- Dormitório (3 anos): 

- É maximizado o distanciamento físico entre as crianças quando estão nos catres, o que pode ser 

garantido pelo cumprimento da distância de 1,5 - 2 metros, entre crianças; 

- Assegura-se a ventilação no interior do dormitório; 

- Garante-se a existência de um catre por criança, e esta deverá utilizar sempre o mesmo; 

- Os catres estão separados, de forma a assegurar o máximo de distanciamento físico possível, mantendo 

as posições dos pés e das cabeças das crianças alternadas; 

- Os serviços de limpeza e descontaminação são reforçados antes e depois da sesta. 

 

III. Educação Física/Polivalente 

Deve continuar-se a trabalhar para que sejam concretizadas as finalidades, os objetivos e as 

aprendizagens essenciais em todos os níveis de educação e de ensino, selecionando e adaptando 

as atividades de forma a respeitar as regras de segurança, sem desvirtuar o ecletismo 

programático da disciplina. (ORIENTAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO EM REGIME PRESENCIAL DAS AULAS PRÁTICAS 

DE EDUCAÇÃO FÍSICA, DGE, setembro 2020)  

Entrada no Polivalente: 

- Uma turma de cada vez, em fila e com o distanciamento físico exigido; 

- Nenhum aluno entra no Polivalente sem o acompanhamento do Professor; 

- Todos os alunos que entram no Polivalente (Educação Física, Artes, Música, Informática, Teatro…) devem passar 

os pés no tapete pedilúvio, higienizar as mãos, com a máscara devidamente colocada na cara, dirigindo-se 

rapidamente para o seu espaço da aula; 

- Os alunos de Educação Física, devem utilizar calçado exclusivo – caso não o tragam, os alunos são 

impossibilitados de realizar a aula, ficando registada uma falta de material. 

Circulação no Polivalente: 

- Preconiza-se a circulação num só sentido, evitando o cruzamento entre pessoas: 

Corredores de circulação única, com guias e sinais visuais no chão, para facilitar o distanciamento físico; para 

subir para o Pavilhão/Salas das Artes/Sala de Teatro, devem fazê-lo sempre pelas escadas e para descer devem 

fazê-lo sempre pela rampa, mantendo a circulação única; 

- Dar orientações aos alunos sobre como circular em segurança, praticando com os mesmos as transições entre 

espaços. 

Balneários no Polivalente: 

- Organizar os vestiários/balneários de modo a que não haja aglomeração de alunos, incluindo na arrumação dos 

seus pertences; 

- Sinalizar os bancos do balneário a ocupar, circulando pela sua direita, respeitando a sinalização estipulada; 

- De acordo com as orientações, numa fase inicial, os banhos não serão permitidos. Recomendamos unicamente 

a troca da t-shirt utilizada na aula; 
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- Por razões de higiene e de contágio, não serão guardados como habitualmente os bens pessoais/valores dos 

alunos. Cada um será responsável pelos seus haveres. 

Recomendações no Polivalente: 

- Disponibilizar dispensadores de solução à base de álcool (SABA) para a limpeza das mãos, separados em 

diferentes pontos dos espaços de aula, para evitar aglomerados de alunos na sua utilização; 

- Publicitar adequadamente a necessidade de higiene adequada das mãos, etiqueta respiratória e distanciamento 

físico, dando orientações aos alunos sobre estas normas; 

- Promover a higienização das mãos à entrada e à saída de todas as aulas e dos treinos das atividades de 

complemento curricular; 

- No final de cada aula/treino, higienizar as superfícies, bem como os equipamentos e materiais utilizados; 

- Interditar pontos de água, recomendando a alunos, professores e assistentes operacionais a utilização de 

garrafas de água individuais; 

- É obrigatório o uso de máscara, na entrada e saída das instalações; 

- Durante a realização de exercício físico, existe dispensa da obrigatoriedade do uso de máscara, apenas 

enquanto estão a praticar atividade física. No entanto, o Colégio recomenda a sua utilização. Cada um é 

responsável pela sua máscara, devendo guardá-la no bolso enquanto pratica o exercício e mantê-la colocada em 

todos os tempos de pausa entre exercícios. 

 

A NÃO ESQUECER: 

- Cuidar do seu equipamento, em casa e no Colégio, de modo a minimizar o risco de contágio, considerando 

sempre os procedimentos estabelecidos e recomendados pelo Colégio; 

- Respeitar todos os procedimentos definidos pelo Colégio no que toca a normas de circulação, utilização de 

vestiários/balneários, higienização, etiqueta respiratória e distanciamento físico; 

- Na entrada para o espaço de aula, voltar a desinfetar as mãos e manter o distanciamento de segurança definido 

relativamente aos colegas; 

- Evitar tocar com as mãos na cara em qualquer situação e momento; 

- Todos os espaços, materiais e equipamentos utilizados no decorrer da prática de desporto devem ser 

submetidos a limpeza e desinfeção, nos termos da Orientação 014/2020 e 030/2020 da DGS, após cada 

utilização; 

- Os alunos, professores e os funcionários, devem lavar as mãos à entrada e à saída do pavilhão e após contacto 

com superfícies de uso comum, com recurso a água e sabão ou, em alternativa, desinfetar as mãos, usando os 

dispensadores de solução antisséptica de base alcoólica (SABA) ou solução à base de álcool existentes no 

polivalente; 

- Foi providenciada a colocação de dispensadores de SABA, junto às entradas e saídas dos espaços de prática 

desportiva; 

- Em todos os espaços, em cumprimento da legislação em vigor, a utilização de máscara é obrigatória para 

professores, funcionários e alunos que não participem na aula; 
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- Deve ser assegurada uma boa ventilação dos espaços, preferencialmente com ventilação natural, através da 

abertura de portas ou janelas. Pode também ser utilizada ventilação mecânica de ar (sistema AVAC – 

Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado).  

 

IV. Refeitório 

- Lavagem/desinfeção das mãos antes e após o consumo de qualquer refeição por parte de qualquer Aluno, 

Professor ou Funcionário;  

- Lugares devidamente marcados; 

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

- Tabuleiro entregue a cada Aluno com talheres e guardanapos fornecidos dentro de embalagem; 

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

- Boa ventilação e renovação do ar; 

- Respeitar o plano de limpeza do refeitório existente, utilizando agentes de limpeza e desinfeção, aprovados 

pela legislação em vigor para o setor alimentar; 

-  Os profissionais da área de preparação e confeção dos alimentos devem:  

-  Usar sempre máscara, durante as fases de preparação, confeção e distribuição dos alimentos;  

-  Lavar as mãos com água e sabão imediatamente antes e após a manipulação de alimentos crus 

ou antes e após a utilização da casa de banho;  

-  Higienizar frequentemente as mãos com água e sabão ou com solução antisséptica de base 

alcoólica (SABA);  

-  Cumprir a etiqueta respiratória.  

- Educação Pré-Escolar: 

-  A deslocação para a sala de refeições é desfasada para evitar o cruzamento de crianças; 

-  Antes e depois das refeições as crianças lavam as mãos, acompanhadas, para que o façam de forma 

correta; 

-  Os lugares estão marcados, para assegurar o máximo distanciamento físico possível entre crianças; 

-  Também na sala de refeições, todos os funcionários utilizam máscara. 

 

V. Bar 

- Por ser um espaço de utilização comum e com superfícies de contacto frequente, garante-se a frequência de 

limpeza e higienização após utilização (balcão, mesas, cadeiras), e são seguidas as seguintes normas de 

funcionamento: 

o Higienização das mãos à entrada e à saída;  

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

o Distanciamento físico;  

o Boa ventilação e renovação do ar.  
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VI. Aulas de Dança 

-  O aluno deve trazer máscara devidamente colocada; os alunos permanecem com a máscara colocada até ao 

início da aula de Dança, ou durante a mesma, se assim o desejarem;  

- O Colégio disponibiliza, à entrada, SABA, a ser utilizado, obrigatoriamente, por todos os alunos; 

-  Em todo o trajeto até à Sala de Dança e dentro desta, os alunos devem assegurar a respetiva distância de 

segurança; 

-  Na entrada da Sala de Dança, existe um dispensador de SABA, para uso obrigatório no início e final de cada 

aula; 

-  O Colégio assegura a afixação de sinalética horizontal e vertical, por forma a cumprir com as medidas de 

distanciamento social, higiene, etiqueta respiratória e colocação de máscaras; 

-  São definidos circuitos de entrada e saída da Sala de Dança, para cada grupo, de forma a impedir um maior 

cruzamento de pessoas: os alunos reúnem-se com o seu grupo no recreio principal. A entrada para a Sala 

de Dança é feita apenas quando o grupo anterior se encontrar já no exterior e depois de se proceder à 

higienização dos espaços utilizados pelos alunos; 

-  O acesso à sala de Dança, nos horários das aulas, é limitado apenas à Professora e crianças e jovens afetos à 

mesma. As funcionárias responsáveis pela sua higienização são fixas;  

-  O aluno ao entrar na Sala de Dança, dirige-se ao balneário, onde deve trocar de roupa e calçado e colocar a 

roupa e o calçado que traz da rua na sua mochila, bem como a máscara; as mochilas serão colocadas nos 

cabides que existem para o efeito, promovendo-se a manutenção de uma distância de segurança entre 

mochilas;  

-  As aulas de ballet e dança respeitarão as distâncias de segurança e evitarão, sempre que possível, o 

contacto físico entre bailarinos. 

 

VII. Aulas de Ginástica Artística 

- O aluno deve trazer máscara devidamente colocada. Os alunos permanecem com a máscara colocada até ao 

início da aula de ginástica, ou durante a mesma, se assim o desejarem; 

- O Colégio disponibiliza, à entrada, SABA, a ser utilizado, obrigatoriamente, por todos os alunos; 

- Em todo o trajeto até ao pavilhão, para a aula de ginástica e dentro desta, os alunos devem assegurar a 

respetiva distância de segurança; 

- Na entrada do Pavilhão, existe um dispensador de SABA, para uso obrigatório no início e final de cada aula; 

- O Colégio assegura a afixação de sinalética horizontal e vertical, por forma a cumprir com as medidas de 

distanciamento social, higiene, etiqueta respiratória e colocação de máscaras; 

- Estão definidos circuitos de entrada e saída do Pavilhão, para cada grupo, de forma a impedir um maior 

cruzamento de pessoas: os alunos reúnem-se com o seu grupo no recreio principal.  

- O acesso ao Pavilhão, nos horários das aulas, é limitado apenas à Professora e crianças e jovens afetos à 

mesma. As funcionárias responsáveis pela sua higienização são fixas; 
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-  O aluno ao entrar no Pavilhão, dirige-se ao balneário, onde deve trocar de roupa e calçado e colocar a roupa 

e o calçado que traz da rua na sua mochila, permanecendo com a máscara colocada; as mochilas serão 

colocadas nos cabides que existem para o efeito, promovendo-se a manutenção de uma distância de 

segurança entre mochilas; 

 

VIII. Intervalos 

- São estabelecidos horários desfasados entre ciclos, sempre que possível, de forma a evitar aglomeração de 

pessoas à entrada e à saída das salas de aula; 

- Caso esteja a chover, os alunos do 2.º e 3.º ciclo e os alunos do Ensino Secundário fazem intervalos 

desfasados: num dia, o 2.º e 3º ciclo faz intervalo às 10h00 e o Secundário às 12h00, e no dia seguinte 

alterna; aqueles que permanecem na sala durante o intervalo, são autorizados a alimentar-se; as janelas e 

portas das salas permanecem abertas para garantir arejamento e os alunos permanecem nos seus lugares; 

caso seja possível, porque a aula assim o permita (aulas de 100 minutos), os professores estão autorizados 

a fazer o intervalo mais cedo (09h30), para que se promova o maior distanciamento físico possível e se 

evite ao máximo as aglomerações de alunos. 

 

IX. Sala de Professores e Sala do Pessoal não-docente 

- O Colégio disponibiliza, à entrada, SABA, a ser utilizado, obrigatoriamente, por todos os colaboradores; 

- As mesas e cadeiras respeitam as distâncias de segurança; 

- É garantida a higienização frequente dos espaços. 

 

Higienização e Gestão de Resíduos: 

O Colégio continuará a proceder à gestão diária de resíduos, com cuidados especiais, mas sem necessidade de 

proceder a tratamento especial; 

O Colégio assegura a aquisição de todo o material necessário, para higienização e desinfeção de todos os espaços. 

O Colégio tem estabelecido um plano de higienização que tem por referência a Informação da Direção-Geral dos 

Estabelecimentos Escolares, com a Orientação da DGS e a colaboração das Forças Armadas, sobre “Limpeza e 

desinfeção de superfícies em ambiente escolar, no contexto da pandemia COVID-19”; 

A limpeza e desinfeção de superfícies no Colégio, é feita conforme as Orientações supracitadas, para prevenção de 

transmissão de COVID-19 em ambientes comunitários. 

 

Seccionamento do Espaço Escolar 

A cada grupo é atribuída, na medida do possível, uma sala no Colégio e existe uma secretária fixa por aluno; 

Estão definidos circuitos de entrada e saída da sala de aula para cada grupo, de forma a impedir um maior 

cruzamento de pessoas: entrada pela escadaria para o recreio de S. José:  



Direção Pedagógica 

Plano de Contingência – Coronavírus – COVID 19 – Ano letivo 2021-2022 28 

- salas 3.1 a 3.7 - lance direito da escadaria para o recreio de S. José, corredor do piso 1 e subida pelas 

escadas junto ao refeitório até ao 3.º Piso; 

- salas 3.8 a 3.17 e Sala do Torreão - lance esquerdo da escadaria para o recreio de S. José e subida pelas 

escadas junto à Biblioteca até ao 3.º Piso; 

- salas 2.1 a 2.6 - lance direito da escadaria para o recreio de S. José, corredor do 1.º Piso e subida pelas 

escadas junto ao refeitório até ao 2.º Piso 

- salas 2.7 a 2.17 - lance esquerdo da escadaria para o recreio de S. José e subida pelas escadas junto à 

Biblioteca até ao 2.º Piso; 

- 1.º Ciclo  - salas do 1.º Piso - lance direito da escadaria para o recreio de S. José, corredor do 1.º 

piso; 

 - salas do 2.º Piso – lance esquerdo da escadaria para o recreio de S. José, subida pelas 

escadas junto à Biblioteca, para o 2.º Piso. 

Cada sala é, sempre que possível, utilizada pelo mesmo grupo de alunos, de acordo com a dimensão e características 

das salas; 

Na saída os alunos utilizam o mesmo percurso em sentido inverso. 

 

Acesso ao Recinto Escolar 

 

São estabelecidos horários desfasados entre ciclos, sempre que possível, de forma a evitar aglomeração de pessoas 

à entrada e à saída do recinto escolar; 

No acesso ao recinto escolar garante-se que todos estão a utilizar máscara. É acautelada a higienização das mãos à 

entrada e à saída, com solução antisséptica de base alcoólica (SABA); não será autorizada a entrar no Colégio 

qualquer pessoa (membro da comunidade educativa ou outro) que se recuse a utilizar o EPI definido; 

As portas mantêm-se abertas de forma a evitar o toque frequente em superfícies; 

Dentro do espaço letivo do Colégio, os alunos devem utilizar os circuitos de entrada e saída da sala de aula e de 

deslocação, que foram definidos para cada grupo de pessoas e que são explicados a cada um, no primeiro dia de 

aulas presenciais e estão afixados em zonas estratégicas; 

Na biblioteca foi reduzida a lotação máxima, existindo uma sinalética que indica os lugares que podem ser 

ocupados, de forma a garantir as regras de distanciamento físico. Estes espaços são higienizados e desinfetados 

após cada utilização. 

Em caso de confirmação de caso de infeção por COVID-19, o Colégio envia às Autoridades de Saúde Locais a lista dos 

alunos da turma, e respetivos dados e contactos. 


