MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PADRE
BENJAMIM SALGADO

O presente Plano de Contingência é eleborado em cumprimento do Despacho n.º 2836A/2020, de 02/03/2020, tendo tem por objetivo minimizar o risco de contágio no âmbito da
situação pandémica do COVID-19, e permitir o bom funcionamento das atividades
escolares consideradas essenciais. Na sua eleboração foram consideradas as
orientaçãoes emitidas pela DGS , DGESTE e DGE.

Considera-se que o COVID-19 pode transmitir-se:
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 covid-19 e, em seguida, o contacto com o nariz, boca ou olhos.

O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) situa-se entre 2 a 12 dias,
segundo as últimas informações publicadas pelas Autoridades de Saúde. Como medida
de precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14 dias desde a
data da última exposição a caso confirmado.
As medidas preventivas no âmbito do COVID-19 têm em conta as vias de transmissão

contaminados).

Os sintomas são semelhantes a uma gripe, como por exemplo:
- febre ; tosse ; falta de ar (dificuldade respiratória)
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direta (via aérea e por contacto) e as vias de transmissão indireta (superfícies/objetos
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*Uso obrigatório de máscara por todos os elementos da comunidade escolar, em todos
os espaços escolares.

*Privilegiar o mail institucional, o telefone e a página web do Agrupamento para a
veiculação de toda a informação entre a comunidade escolar (professores, alunos,
pessoal não docente, encarregados de educação).

*Criação de uma sala de isolamento para o encaminhamento de qualquer situação
suspeita. A área de “isolamento” deve ter ventilação natural, ou sistema de ventilação
mecânica, e possuir revestimentos lisos e laváveis (ex. não deve possuir tapetes, alcatifa
ou cortinados). Esta área deverá estar equipada com: telefone; cadeira ou marquesa
(para descanso e conforto do trabalhador, enquanto aguarda a validação de caso e o
eventual transporte pelo INEM); kit com água e alguns alimentos não perecíveis;
contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico); solução antisséptica
de base alcoólica - SABA (disponível no interior e à entrada desta área); toalhetes de
papel; máscara(s) cirúrgica(s); luvas descartáveis; termómetro. Nesta área, ou próxima
desta, deve existir uma instalação sanitária devidamente equipada, nomeadamente com
doseador

de

sabão

e

toalhetes

de

papel,

para

a

utilização

exclusiva

do

Trabalhador/Aluno, com Sintomas/Caso Suspeito. A escola deverá estabelecer o(s)
circuito(s) a privilegiar quando um Trabalhador/aluno com sintomas se dirige para a área
de “isolamento”. Nesta deslocação devem ser evitados os locais de maior aglomeração de
pessoas/trabalhadores nas instalações.

*As crianças, os alunos, bem como o pessoal docente e não docente com sinais ou
sintomas sugestivos de COVID-19 não devem apresentar-se no estabelecimento de

para o efeito, procedendo de acordo com as indicações fornecidas pelos profissionais de
saúde.
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ensino. Deverão contactar o SNS24 (808242424) ou outras linhas telefónicas criadas
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*Tratamento da informação em sala de aula, pelos professores titulares de turma e
diretores de turma, tendo em vista esclarecer os alunos sobre os cuidados a terem para
evitarem o contágio, nomeadamente:
- Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante pelo
menos 20 segundos;
- Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar;
-Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de seguida;
-Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos;
-Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com
secreções respiratórias.
-Não partilhar alimentos, talheres, garrafas de água.

* Tratamento em sala de aula das regras de funcionamento da escola,
nomeadamente percursos a seguir, formas de utilização dos espaços, comportamentos a
adotar.

*Definir e afixar na entrada de cada espaço comum, a lotação máxima: instalações
sanitárias, vestiários, refeitórios, bufete, biblioteca, entre outros de forma a ser cumprido o
distanciamento necessário.

*Implementação de um plano de higiene e desinfeção dos espaços escolares.

* As aulas iniciar-se-ão em regime presencial, havendo horários de entradas e saídas das

*As entradas na escola ocorrerão pela rua dos estudantes e rua do assento, devendo ser
seguidos os percursos previamente estabelecidos. A entrada da rua do assento destinar-

se-á aos alunos com aulas no pavilhão A e C; a entrada pela rua dos estudantes destinase aos alunos com aulas no pavilhão B e aos alunos que utilizam autocarros.
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turmas desfasados, de forma a evitar aglomerações.
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*À entrada da escola é obrigatório efetuar a desinfeção das mãos com solução álcool-gel;
*Os alunos devem preferencialmente dirigir-se de imediato para a sala de aula, logo que
chegam à escola;
*Em cada pavilhão será identificada uma porta para a entrada e outra para a saída, as
quais se deverão manter sempre abertas;
*Em todos os espaços dos blocos de aulas há percursos definidos, os quais devem
obrigatoriamente ser respeitados.

*Os alunos de cada pavilhão possuirão um espaço exterior delimitado que poderão utilizar
nos intervalos, mantendo sempre o distanciamento social necessário;
*Cada turma no período da manhã ou da tarde, de forma coordenada e pré-estabelecida,
manter-se-á nas salas um dos intervalos, podendo sair no intervalo seguinte.
*A saída das turmas da sala de aula far-se-á de forma faseada, saindo em primeiro lugar
as turmas do rés-do-chão, seguindo-se as do 1º andar e por fim as do 2º andar.
*Não é permitida a partilha de cacifos pelos alunos, excetuando-se a situação de irmãos;

*As turmas possuirão salas fixas, excetuando as situações de utilização de salas
específicas em determinadas disciplinas;
*Quando numa turma ocorre mudança de professor a mesa e teclado de computador
deverão ser desinfetados por um assistente operacional.
*O lugar do aluno na sala de aula é fixo, não devendo haver partilha de objetos, materiais

*No início e final de cada aula alunos e pessoal docente deverá desinfetar as mãos,
utilizando a solução de álcool-gel colocada à entrada da porta;
*As portas das salas de aula deverão manter-se abertas, assim como as janelas sempre
que possível;
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e equipamentos.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PADRE
BENJAMIM SALGADO
*Os alunos poderão utilizar os wc no período de aulas, de forma controlada, não sendo
permitido ultrapassar a lotação definida para cada wc;
*A cada professor será entregue para uso individual, o giz e marcador de quadro branco.

*Materiais e equipamentos sujeitos a desinfeção e limpeza conforme orientações da DGS;
*Utilização de calçado exclusivo para acesso ao pavilhão;
*Obrigatoriedade do uso de máscara na entrada e saída das instalações por professores
e alunos;
*Dispensa da obrigatoriedade do uso de máscara por professores e alunos durante a
prática do exercício físico.

* Nesta fase inicial do ano letivo o bufete escolar não estará aberto à comunidade escolar;
*Alunos, pessoal docente e não docente, deverão trazer de casa o lanche da manhã e/ou
da tarde;
*Aos alunos beneficiários de suplemento alimentar a escola entregará o lanche da manhã
e/ou da tarde em momento a definir;
*Serão disponibilizados alguns alimentos nas máquinas, as quais poderão ser utilizadas
de forma controlada, sendo obrigatória a desinfeção das mãos antes e depois da sua
utilização;

*Serão criados três períodos de almoço, cada um dos quais com início: 11h45; 12h30 e
13h15.
*Os alunos só poderão remover a máscara unicamente no período de tempo em que
estão a comer, devendo colocá-la de imediato, logo que terminam o almoço.
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*A capacidade do refeitório será reduzida para cerca de 50 pessoas;
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*Durante o período de almoço a máscara deve ser guardada, não sendo nunca colocada
em cima da mesa, ou em cima do tabuleiro;
*Serão removidas as toalhas para uma adequada higienização das mesas, assim como
será desativado e espaço de self-service das saladas;
*Os utilizadores do refeitório lavam obrigatoriamente as mãos à entrada e à saída utilizam
a solução de álcool-gel para a desinfeção das mãos;
*As mesas serão distribuídas em três espaços distintos, de forma a poderem almoçar em
simultâneo 2 turmas, ficando cada turma, confinada ao seu espaço;
*Os alunos que almoçam no refeitório devem sentar-se sempre nos mesmos lugares.
*As mochilas e casacos deverão ser colocados nas costas da cadeira;
*Os alunos interessados poderão trazer almoço de casa utilizando o micro-ondas
disponível no refeitório. A higienização do micro-ondas é responsabilidade do utilizador.
*A alguns alunos carenciados e devidamente sinalizados poderá ser facultada a refeição
em regime de take-away,
*Os percursos de entrada e saída do refeitório devem ser sempre respeitados.
*Após a utilização do refeitório por uma turma proceder-se-á à higienização das mesas
para que outra turma possa entrar.

*Em todas as áreas da biblioteca têm que ser respeitadas as regras de distanciamento
físico, de etiqueta respiratória, de higienização das mãos e de utilização de equipamentos
de proteção individual, designadamente máscaras.
*As portas de entrada e de saída estarão sempre abertas, assim como as janelas.
*Todos os materiais utilizados serão higienizados imediatamente a seguir à sua utilização.

após cada utilização.
*Os IPAD’s/Tabletes serão entregues desinfetados.
*O acesso à biblioteca estará sinalizado com os circuitos de entrada e saída.
*Só é permitida a presença de uma pessoa na zona de atendimento.
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*Os teclados e ratos dos PC, bem como as mesas e cadeiras serão sempre desinfetados
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*O mobiliário será reorganizado de modo a garantir o cumprimento das regras gerais de
distanciamento físico.
*O uso autónomo da biblioteca só será permitido aos alunos que precisem de se manter
na escola fora do seu horário letivo.
*A biblioteca ficará interdita a entradas sempre que se verifique a lotação máxima para a
situação pandémica.
*O manuseamento dos materiais livro e não livro será feito com recurso a luvas.
*Os livros de requisição domiciliária serão colocados num espaço, com boa ventilação,
organizados por data de devolução/manipulação. Aí permanecerão respeitando o
cumprimento do tempo de quarentena dos documentos.
*O acesso aos livros e documentos é feito apenas pelo funcionário/professor da equipa da
BE.
*Não é permitida a leitura de publicações periódicas (jornais e revistas).
*Os computadores serão utilizados para realização exclusiva de pesquisa e de trabalhos
escolares.
*Os IPAD’s /Tabletes estarão guardados numa caixa e serão transportados para o espaço
da biblioteca ou para a sala de aula, sempre que necessário.

*Os alunos devem dispor-se nas bancadas consoante indicação do professor;.
*Entre cada grupo de alunos, deve proceder-se à limpeza/desinfeção de materiais, antes
e depois da sua utilização: microscópios, lupas, teclados, etc. Para a desinfeção de
bancadas e equipamentos, poderá ser utilizado o etanol a 70% ou outro desinfetante de
superfícies.
*Para a realização das atividades experimentais, devem encontrar-se dispostos tabuleiros
individuais com os materiais necessários, previamente higienizados, colocados nas

*Nas oficinas as ferramentas a utilizar serão individuais, previamente desinfetadas.
*Durante a realização das atividades experimentais, sempre que se justifique, os alunos
devem utilizar luvas de proteção descartáveis e óculos de proteção. No final da atividade,
as luvas devem ser retiradas com as precauções necessárias e deitadas ao lixo; os
óculos de proteção ou viseiras devem ser limpos e desinfetados com álcool.
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bancadas.
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*Caso possuam bata de laboratório pessoal, esta deverá ser utilizada durante as aulas e
colocada no final num saco, para posterior lavagem em casa.
*Quando for necessária a utilização de algum equipamento como balança analítica,
estufa, espetrofotómetro, ‘hotte’, ou outros, deve deslocar-se um grupo de cada vez e
sempre que possível, apenas um único elemento de cada grupo. O mesmo deve
acontecer relativamente a procedimentos de arrumação e lavagem do material, no final.
*Os percursos nos laboratórios serão sinalizados devendo sempres ser respeitados.

* O atendimento neste espaço é individual, pelo que os alunos, pessoal docente e não
docente, deverão aguardar a sua vez para serem atendidos, mantendo o distanciamento
necessário.

*Todo o serviço de reprografia deve ser enviado por mail (reprografia@espbs.net) sendo
posteriormente levantado ao balcão;
*O acesso a este espaço é condicionado sendo a lotação máxima de uma pessoa para
atendimento;
*Se necessário os utentes do serviço deverão aguardar em fila, mantendo o
distanciamento social.

*Os

contactos

com

os

serviços

devem

ocorrer

preferencialmente

por

mail

(geral@aepbs.net) ou telefone (252996877/8).
*Os encarregados de educação poderão agendar o atendimento presencial nos serviços,
mediante marcação de agenda.

aguardar a sua vez, mantendo o distanciamento social entre si.
*À entrada deverá ser efetuada a desinfeção das mãos, assim como à saída;
*O manuseamento do material de escrita deve ser sempre pessoal;
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*O atendimento presencial é limitado a dois utentes, em simultâneo, devendo os restantes
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*O serviço de portaria principal é o que dá acesso à rua dos Estudantes. Nas horas de
entradas e saídas funcionará em simultâneo o serviço de portaria com acesso à rua do
Assento.
*Pessoas externas ao processo educativo só deverão entrar no recinto escolar quando
imprescindível, pelo tempo estritamente necessário, utilizando máscara, sendo reduzidos
os contactos ao mínimo essencial.
*Sempre que possível os produtos dos fornecedores deverão ser rececionados junto da
portaria, pelo responsável do serviço;
*Não é permitido o agrupamento de pessoas junto da portaria

*Todos os atendimentos ou reuniões devem ser previamente agendados, quer seja por
telefone, por email ou através da plataforma Microsoft Teams.
*No caso de atendimentos urgentes ou esclarecimento de dúvidas, os interessados
deverão efetuar uma chamada telefónica para o SPO, para questionar se é possível ser
atendido no momento ou fazer o agendamento.
*Sempre que possível (por exemplo, para esclarecimento de dúvidas simples), devem ser
privilegiados os meios telemáticos (email, videochamada, conversa Microsoft TEAMS).
*Os atendimentos que decorrem na sede do Agrupamento deverão decorrer,
preferencialmente na sala de atendimento, e só em situações excecionais na sala do
SPO.

*O acesso a estas salas é restrito apenas aos seus destinatários e com serviço distribuído
para esse(s) dia(s);

para o efeito;
*As pausas dos profissionais para almoço têm que ocorrer com os profissionais a garantir
o afastamento físico entre si.
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* Os docentes e não docentes apenas devem utilizar os locais devidamente assinalados
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*Pessoas que desenvolvam quadro respiratório agudo com tosse (de novo ou agravamento
da tosse habitual), ou febre (temperatura ≥ 38.0ºC), ou dispneia / dificuldade respiratória
(Norma 004/2020 de 23/03/2020 da DGS).

*Quem apresente critérios compatíveis com a definição de caso suspeito ou com sinais e
sintomas de COVID-19, informa o Diretor do AEPBS, ou outro elemento da Direção
(preferencialmente por via telefónica) e, caso se encontre na escola, dirige-se para a sala
de “isolamento” (SALA A15). Já na área de “isolamento” contacta a linha SNS 24 (808 24

*Caso se trate de um aluno, este é acompanhado por um assistente operacional até à
sala de “isolamento”, utilizando o percurso mais curto estabelecido.
*O aluno é recebido pelo PONTO FOCAL, o qual acompanha o aluno e providencia a
comunicação ao encarregado de educação, o qual deverá deslocar-se à escola;
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24 24), ou Delegado de Saúde Local (252 980 280)
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* Na área de isolamento o Encarregado de Educação contacta o SNS 24 ou outras linhas
criadas para o efeito. O Ponto Focal poderá efetuar o contacto telefónico com o SNS se
tiver autorização prévia do encarregado de educação.
*Junto da sala de isolamento deverá ser efetuado o registo dos dados do aluno
*Quem acompanha alguém que manifesta sintomas, deve cumprir as precauções básicas

Modelo: AEPBS.001.2020a

de controlo de infeção, quanto à higiene das mãos e distanciamento físico.
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Atuação perante caso suspeito de COVID-19 em menor de idade
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*Fica encerrado para COVID-19.
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Atuação perante caso suspeito de COVID-19 em adultos
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*Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de “isolamento”;
*Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente
manuseadas e mais utilizadas pelo doente confirmado, com maior probabilidade de
estarem contaminadas;
*Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do local onde se encontrava o doente
confirmado (incluindo materiais e equipamentos utilizados por este);
*Armazenar os resíduos do caso confirmado em saco de plástico (com espessura de 50
ou 70 mícron) ou (dois sacos) que, deverão ser fechados com dois nós apertados,
adesivo ou atilho, devendo ser colocados em contentores de resíduos coletivos após 24
horas da sua produção.

Caso haja alunos a quem é recomendado um período de quarentena, a utilização da
plataforma teams e o mail institucional, serão recursos utilizadas para o

*Caso seja comunicado à escola um caso confirmado de COVID-19 de alguém que tenha
frequentado o estabelecimento de ensino, o mesmo será de imediato comunicado à
autoridade de Saúde Local, pela Direção ou pelo Ponto Focal.
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acompanhamento de algumas matérias.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PADRE
BENJAMIM SALGADO
*De acordo com a avaliação da Saúde Local serão estabelecidas medidas individuais e
coletivas a implementar.

No AEPBS a estrutura de controlo é orientada pelo Diretor, coadjuvado pela sua equipa, o
qual articulará todos os contactos necessários com os coordenadores de escola, com as
autoridades de saúde local e Direção Geral de Estabelecimentos Escolares
AEPBS, 10 de setembro de 2020
O Diretor

Modelo: AEPBS.001.2020a

José Alfredo Rodrigues Mendes
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